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ABSTRAK

Komunikasi merupakan kebutuhan dasar (kodrat/asal) manusia sebagai
prasyarat mutlak perkembangan manusia. Dalam pelayanan medis, tindakan yang
harus dikomunikasikan secara efektif antara dokter dan pasien yaitu proses terapi.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komunikasi efektif dokter dan pasien
dalam upaya keselamatan pasien (patient safety) di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit
Haji Medan tahun 2015.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan interaktif.
Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.
Teknik analisis data melalui langkah pengumpulan data, reduksi data, display data
dan verifikasi dan penegasan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi efektif dokter dan pasien
dalam upaya keselamatan pasien (patient safety) di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit
Haji Medan belum terlaksana dengan baik karena pasien belum memahami dan
mengerti sepenuhnya tentang informasi yang diberikan dokter karena dokter terkesan
terburu-buru. Dalam memberikan penjelasan dokter tidak membeda-bedakan pasien
berdasarkan suku, agama dan ras, setiap insiden yang terjadi dalam proses pelayanan
kesehatan yang dilakukan oleh dokter belum bersifat jujur dan terbuka.
DisarankanRumah Sakit Haji Medan agar membentuk Tim Promosi
Kesehatan Rumah Sakit (PKRS), diharapkan peran komite medik dalam
memperhatikan mutu profesi medis, etika dan disiplin profesi medis sesuai
kedudukan, tugas dan fungsi komite medik.
Kata Kunci : Komunikasi, Keselamatan Pasien, Ruang Rawat Inap

ABSTRACT

Communication is a human basic need as an absolute requirement for human
development. In medical care, any action should be communicated effectively
between doctors and their patients, especially in the process of therapy. The objective
of the research was to analyze effective communication between doctors and patients
for patient safety in the Inpatient Wards of Haji Hospital, Medan, in 2015.
The research used qualitative interactive method. The data were gathered by
conducting in-depth interviews, observation, sand documentary study and analyzed
through the process of data gathering, data reduction, data display and verification,
and conclusion.
The result of the research showed that effective communication between
doctors and patients for patient safety in the Inpatient Wards of Haji Hospital, Medan
had not been performed well since patients did not fully understand the information
given by doctors because doctors seemed very busy. In giving explanation, doctors
did not distinguish patients’ ethnicity, religion, and race. It seemed that doctors were
not honest and transparent in the process of health care; they did not explain
completely patients’ condition and did not discuss it transparently with the patients
and their families.
It is recommended that in Haji Hospital, Medan, to form a team of health
promotiom hospital (PKRS),expected role Medical committee should pay attention to
the quality, ethics, and discipline of medical personnel according to their position
and task, and the function of medical committee
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat
inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam upaya mengoptimalkan pelayanannya
maka rumah sakit secara terus menerus melakukan berbagai upaya untuk semakin
menyempurnakannya dengan mendorong pengembangan berbagai aspek strategis.
Salah satu hal yang mendapat perhatian penting adalah masalah konsep keselamatan
pasien yang secara umum dikenal sebagai konsep patient safety.
Keselamatan pasien (patient safety) merupakan suatu sistem dimana rumah
sakit membuat asuhan sehingga pasien merasa lebih aman (Depkes,2008). Para
pengambil kebijakan, pemberi pelayanan kesehatan dan pelanggan menempatkan
keamanan sebagai prioritas pertama pelayanan. Program patient safety merupakan
suatu hal yang lebih penting daripada sekedar efisiensi pelayanan (Yuwantina,2012).
Dalam menerapkan standar keselamatan pasien rumah sakit harus
melaksanakan Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang terdiri
dari: 1) membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien; 2) memimpin dan
mendukung

staf;

3)

mengintegrasikan

aktivitas

pengelolaan

risiko;4)

mengembangkan sistem pelaporan; 5) melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien;
6) belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien; dan 7) mencegah
cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Salah satu standar yang

paling penting adalah komunikasi. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk
mencapai keselamatan pasien. Komunikasi merupakan kebutuhan dasar (kodrat/asal)
manusia sebagai prasyarat mutlak bagi perkembangan manusia, baik sebagai
individu, kelompok, maupun bermasyarakat. Dengan komunikasi, manusia dapat
menyampaikan perasaan, pikiran, pendapat, sikap dan informasi kepada sesamanya
secara timbal balik. Dalam pelayanan kesehatan, komunikasi menjadi dasar untuk
memastikan bahwa pasien mendapatkan proses perawatan yang terbaik, menjelaskan
tujuan pengobatan dan mendiskusikan proses perawatan pasien dengan profesional
lain yang terlibat. Seringkali komunikasi berlangsung dalam situasi yang tingkat
stressnya tinggi dan harus dilakukan segera sehingga sering meningkatkan
miskomunikasi antara dokter dan pasien (Rachmania,2011).
Data yang dikumpulkan oleh Joint Commission on Accreditation of
Healthcare Organization menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk memberikan
kontribusi pada hampir 70% dari KTD (kejadian tidak diharapkan) yang
mengakibatkan kematian atau cidera yang serius yang dilaporkan di US pada tahun
2005 (The Joint Commission, 2008). Penelitian di Jerman mengidentifikasi 15% dari
semua peristiwa berhubungan langsung dengan masalah komunikasi dan pada lebih
dari 50% peristiwa, komunikasi menjadi faktor pendukung. Penelitian-penelitian di
bidang bedah juga menunjukkan banyaknya masalah komunikasi pada periode
perioperatif. Penelitian observational terhadap 48 kasus bedah yang dilakukan
Lingard et.al., (2004) berhasil mengidentifikasi 421 masalah komunikasi, dan hampir
sepertiganya diklasifikasikan sebagai “failures”. Observasi terhadap 10 tindakan

operasi yang dilakukan oleh Christian et.al., juga menunjukkan adanya kesalahan
komunikasi di kesepuluh operasi yang diobservasi (Christian, 2006).
Publikasi di Amerika Serikat tahun 2011 menunjukkan bahwa 1 diantara 200
orang menghadapi resiko kesalahan pelayanan di rumah sakit, dibandingkan dengan
resiko naik pesawat terbang yang hanya 1 per 2.000.000 maka resiko mendapatkan
kesalahan pelayanan di rumah sakit lebih tinggi (Depkes RI, 2006). Jenis kesalahan
pelayanan yang tersering adalah kesalahan pengobatan, kesalahan operasi dan
prosedur serta infeksi nosokomial (Classen et al., 2011). Studi di 10 rumah sakit di
North Carolina menemukan hasil yang serupa. Satu dari 4 pasien rawat inap
mengalami kejadian tidak diinginkan selama dirawat di rumah sakit, 63% di
antaranya sebenarnya dapat dicegah (Landrigan et al., 2010).
Berbagai

penelitian

di

dunia

membuktikan

banyak

kejadian

yang

membahayakan pasien terjadi akibat kelalaian dalam proses pelayanan kesehatan,
mulai dari kesalahan, kealpaan, dan kecelakaan yang menimbulkan dampak
merugikan bagi pasien. Institute of Medicine melaporkan 44.000-98.000 orang
Amerika meninggal karena kesalahan. Kesalahan medis (medicalerror) menjadi
penyebab utama disusul kealpaan dan komplikasi. Lebih banyak warga Amerika yang
meninggal karena kesalahan medis daripada kanker payudara, Acquired Immuno
Deficiency Syndrome (AIDS), atau kecelakaan. Sebanyak 2% dari pasien yang
dirawat mengalami kejadian merugikan karena obat sehingga memperpanjang hari
rawat dan penambahan biaya $4.700 per kejadian, 7% pasien yang dirawat
mengalami kesalahan medis yang serius, dan secara nasional kerugian diperkirakan

menjadi $8,5juta hingga $29 juta. Tingkat kesalahan pengobatan (medication error)
di Indonesia cukup tinggi. Studi yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran
Universitas Gadjah Mada antara tahun 2001-2003 menunjukkan bahwa kesalahan
pengobatan mencapai angka 5,07%, sebanyak 0,25% berakhir fatal hingga kematian.
Kesalahan pengobatan dan efek samping obat terjadi pada rata-rata 6,7% pasien yang
masuk rumah sakit, diantara kesalahan tersebut 25%-50% dapat dicegah (Elfrida,
2011)
Komunikasi efektif merupakan salah satu strategi untuk membangun budaya
keselamatan pasien dan berperan dalam menurunkan KTD dalam sebuah asuhan
medis pasien. Strategi ini ditetapkan oleh The Joint Commision on Accreditation of
Healthcare Organization (JCAHO) sebagai tujuan nasional keselamatan pasien. Hal
ini didasarkan pada laporan Agency Of Healthcare Research and quality (AHRQ)
bahwa komunikasi merupakan 65 % menjadi akar masalah dari pengabaian
keselamatan pasien. Strategi yang diterapkan JCAHO untuk menciptakan proses
komunikasi efektif adalah pendekatan standarisasi komunikasi dalam serah terima
pasien (hand over) (lestari, 2013).
Salah seorang dokter, irwansyah (dalam Alfitri 2006) memberi contoh
bagaimana sulitnya seorang dokter dalam menegakkan diagnosa, karena pasien tidak
bisa mengungkapkan dengan jelas keluhan yang dideritanya. Banyak pasien yang
menganggap sakit kepala dan pusing adalah hal yang sama sehingga pasien tersebut
menggunakan kedua istilah tersebut tanpa perbedaan. Akibatnya dokter yang kurang
berpengalaman atau kurang ahli dalam menyusun sejarah penyakit (anamnesis) bisa

mengambil kesimpulan yang salah atas cerita si pasien dan diagnosis yang
ditegakkannya pun menjadi salah tentu saja terapi yang diberikan pun salah.
Komunikasi efektif merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang
dokter. Dokter harus menerapkan prinsip-prinsip komunikasi untuk menetapkan
dan mempertahankan pengobatan lengkap dan hubungan dokter pasien yang etikal.
Juga menerapkan prinsip kerahasiaan, otonomi pasien, reaksi positif dan aspek
pengobatan dalam hubungan pasien dokter, dalam hal anamnesis, konseling,
penjelasan berbagai prosedur, negosiasi pembuatan keputusan dengan keluarga dan
pendidikan pasien.
Hubungan dokter-pasien dan keluarga yang baik sangat menunjang
proses terapeutik. Pasien dan keluarga dengan senang hati menyampaikan
keluhan

kepada

dokter

tanpa perasaan

curiga.

Dokter

perlu

memahami

spiritualitas, kondisi kejiwaan dan budaya yang mempengaruhi konsep sehat,
sakit keinginan untuk hidup penderita.Pasien

yang

berbeda

memerlukan

pendekatan yang berbeda.
Komunikasi yang tidak efektif sering menurunkan ketepatan diagnosis
dokter. Penelitian menunjukkan bahwa dokter menyediakan waktu bagi pasien hanya
18 menit untuk memperoleh riwayat penderita. Biasanya hanya 2% pasien yang
memperoleh

kesempatan

menyelesaikan

riwayatnya. Kemampuan

mencurahkan perhatian penuh kepada setiap pasien akan sangat
keberhasilan

seorang

dokter.

Perhatian

terhadap kepribadian

untuk

mempengaruhi
pasien

akan

mencegah dokter melukai perasaannya. Pasien berharap agar seorang dokter

bersikap tidak berlebihan dan peka terhadap hal-hal yang menakutkan dan
mengganggunya.

Komunikasi

efektif

sangat diperlukan pada saat wawancara

dengan pasien (Goldberg,2001).
Banyak KTD seperti kesalahan diagnosis di rumah sakit disebabkan karena
masalah komunikasi yang tidak efektif. Data dari hasil Root Cause Analysis (RCA)
salah satu rumah sakit di Amerika menunjukkan: 65% sentinel event (KTD yang
mengakibatkan kematian atau cidera yang serius seperti amputasi pada kaki yang
salah) 90% penyebabnya adalah komunikasi dan 35% terjadi pada saat serah terima
informasi pasien (JCI, 2006).
Hasil penelitian Utarini (2011), terhadap pasien rawat inap di 15 rumah sakit
dengan 4.500 rekam medik menunjukkan angka KTD yang bervariasi yaitu 8,0%
hingga 98,2% untuk diagnostic error dan 4,1% hingga 91,6% untuk medication
error. Sejak itu, bukti-bukti tentang keselamatan pasien di Indonesia pun semakin
banyak.Meningkatkan komunikasi yang efektif merupakan kunci bagi tenaga
kesehatan terutama dokter untuk mencapai keselamatan pasien berdasarkan standar
keselamatan pasien di rumah sakit. Meskipun secara alamiah pasien telah memiliki
risiko akibat penyakit yang dideritanya, risiko akibat kesalahan tindakan medis tentu
akan semakin memperparah kondisi pasien. Ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula
(Utarini, 2011).
Komunikasi yang tidak efektif adalah hal yang paling sering disebutkan
sebagai penyebab dalam kasus-kasus KTD yang mengakibatkan kematian atau cidera
serius, seperti amputasi pada kaki yang salah. Komunikasi harus tepat pada

waktunya, akurat, komplit, tidak rancu dan dimengerti oleh penerima. Penelitian
menunjukkan

bahwa

penundaan

dalam

menanggapi

hasil

yang

penting

mempengaruhi secara negatif hasil akhir pasien (JCI, 2007)
Satu tanda kurangnya komunikasi antara berbagai profesi kesehatan adalah
terus digunakannya catatan medis yang terpisah dengan catatan perawatan dan
catatan profesi kesehatan lain untuk merekam kondisi pasien. Catatan yang dibuat
kurang menggambarkan informasi mengenai respon pasien dan hal-hal yang
dirasakan pasien, bahkan banyak pengamatan yang tidak dicatat dalam rekam medis.
Untuk meningkatkan kualitas catatan medis adalah dengan mengintegrasikan catatan
profesional kesehatan menjadi satu catatan pasien yang terintegrasi (Moss, 1994).
Dalam profesi kedokteran, komunikasi dokter-pasien merupakan salah satu
kompetensi yang harus dikuasai dokter. Di Indonesia, sebagian dokter merasa tidak
mempunyai waktu yang cukup untuk berbincang-bincang dengan pasiennya, sehingga
hanya bertanya seperlunya. Akibatnya, dokter bisa saja tidak mendapatkan
keterangan yang cukup untuk menegakkan diagnosis dan menentukan perencanaan
dan tindakan lebih lanjut. Dari sisi pasien, umumnya pasien merasa dalam posisi
lebih rendah di hadapan dokter (superior-inferior), sehingga takut bertanya dan
bercerita atau hanya menjawab sesuai pertanyaan dokter saja (Konsil Kedokteran
Indonesia, 2006).
Penelitian menunjukkan pentingnya komunikasi, baik secara verbal maupun
non verbal, untuk meningkatkan kepuasan pasien saat konsultasi dan untuk
meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rencana pengobatan. Kedua hal ini akan

meningkatkan keselamatan pasien (patient safety) dan mengurangi kemungkinan
adanya komplain dari pasien. Lama waktu konsultasi diketahui berhubungan dengan
penurunan resiko klaim malpraktek, tetapi bukanlah lama waktunya itu sendiri yang
penting, tetapi efektifitas komunikasi. Komunikasi tidak akan berlangsung dengan
baik jika dokter sedang terburu-buru, marah atau sedang di bawah tekanan pekerjaan
lain. Komunikasi dalam keadaan tersebut akan meningkatkan resiko terjadinya
kejadian tidak diinginkan (adverse events).
Kasus-kasus dengan prosedur yang keliru atau pembedahan sisi tubuh yang
salah sebagian besar adalah akibat dari miskomunikasi dan tidak adanya informasi
atau informasinya tidak benar. Kerusakan komunikasi adalah alasan umum untuk
kesalahan di ruang operasi, serta selama perawatan pre dan pasca operasi. Jenis
kegagalan komunikasi termasuk kegagalan untuk mendengarkan atau mengumpulkan
informasi dari pasien, keluarga dan dokter lain dan kegagalan untuk menyampaikan
informasi yang relevan untuk status pasien. Hasilnya bisa membahayakan yang
signifikan atau bahkan kematian kepada pasien. Faktor yang paling banyak
kontribusinya terhadap kesalahan macam ini adalah tidak ada atau kurangnya proses
pra bedah yang distandarisasi. Jika saja diterapkan secara disiplin maka kecelakaan
kerja, kegagalan operasi dan permasalahan lain yang menyangkut keselamatan pasien
niscaya dapat dikurangi (Suharyanto, 2012).
Pada proses pelayanan kesehatan yang dimulai dari pendaftaran pasien sampai
pasien pulang terdapat banyak kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya
masalah berkaitan dengan keselamatan pasien atau kejadian yang tidak diharapkan,

baik karena faktor petugas, faktor teknis atau faktor organisasi. Dampak yang
ditimbulkan dapat merugikan pasien, keluarga pasien, pengunjung rumah sakit,
petugas di rumah sakit, maupun pemilik rumah sakit. Khususnya untuk pasien, akibat
yang ditimbulkan dari adanya cedera atau kerugian pada pasien sampai
mengakibatkan kematian pasien yang tidak ada hubungannya dengan penyakit yang
diderita (Carrol, 2009).
Salah satu tindakan yang harus dikomunikasikan secara efektif antara dokter
dan pasien yaitu proses terapi. Komunikasi nonverbal dan verbal yang dilakukan oleh
dokter saat mendengarkan keluhan yang diceritakan oleh pasien dan saat memberikan
hasil pemeriksaan yang dinilai parah kepada pasien. Pasien harus dapat dengan baik
menangkap pesan komunikasi yang disampaikan oleh dokter, begitu pula sebaliknya
dokter harus dapat menangkap pesan komunikasi pasien sehingga komunikasi yang
dijalankan keduanya dapat berjalan lancar, pada konsep komunikasi dokter harus
membangun keaakraban. Komunikasi efektif harus dilakukan dokter dengan
melibatkan pasien dan keluarga dalam pemberian persetujuan (informed consent)
untuk proses terapi. Komunikasi efektif dapat dilakukan dengan mengidentifikasi
pasien secara tepat, meningkatkan keamanan dari high alert medications, memastikan
benar tempat, benar prosedur, dan benar pembedahan pasien, mengurangi resiko
infeksi dari pekerja kesehatan, mengurangi resiko terjadinya kesalahan yang lebih
buruk (National Health Service/NHS, 2012). Menurut Australian Patient Safety
Education Framework (APSEF) (2011), tenaga kesehatan juga harus memiliki
kompetensi budaya (cultural competence) supaya dapat memberikan pelayanan

kesehatan yang tepat dan adekuat pada semua orang dengan tetap menghargai budaya
lokal. Selain itu salah satu prinsip komunikasi yang efektif yaitu jujur dan tidak
menutupi kesalahan (open disclosure). Setiap insiden yang terjadi dalam proses
pelayanan kesehatan harus dijelaskan dan didiskusikan secara terbuka pada pasien
harus dilakukan dokter dengan melibatkan pasien dan keluarga dalam pemberian
persetujuan (informed consent) untuk proses terapi.
Dikaitkan dengan peneletian dan sejenis di atas yang fokus utamanya pada
permasalahan komunikasi efektif dokter dan pasien dalam upaya keselamatan pasien
(patient safety) dan berdasarkan hasil wawancara pasien maka fenomena di atas yang
menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Survei pendahuluan yang penulis
lakukan pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Haji Medan dengan mewawancarai 5
orang pasien rawat inap dengan menanyakan keluhan yang dirasakan pasien dan
keluarga selama di rawat di Rumah Sakit Haji Medan. Berdasarkan jawaban yang
diberikan pasien, keluhan yang paling umum disampaikan para pasien beserta
keluarganya di Rumah Sakit Haji Medan terletak pada kurangnya komunikasi antara
tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarganya terutama dengan dokter. Dokter
kurang ramah, sering terburu-buru jika memberikan penjelasan tentang informed
consent pada pasien dan hal tersebut menyebabkan kurang puasnya pasien dan
keluarga. Sehingga pasien tidak leluasa bertanya tentang penyakitnya, padahal ia
merasa ada perubahan didalam tubuhnya yang ia tidak mengerti. Selain itu pasien
sangat membutuhkan informasi mengenai diagnosis, prosedur medis, prognosa
(perjalanan) penyakit, dan kondisi pasien lainnya. Begitu pula dalam hal penerimaan

resep, pasien perlu kritis dan bertanya untuk setiap obat yang diresepkan, untuk apa,
berapa lama, dan apa saja efek sampingnya, apa yang terjadi setelah obat dikonsumsi,
kapan obat dihentikan, dan bolehkah resep ditebus ulang. Dokter kadang menolak
untuk menjawab pertanyaan pasien, termasuk pertanyaan mengenai resep yang
ditulis, padahal pasien mempunyai hak untuk tahu segala yang dokter berikan dan
akan lakukan, dan hak pasien pula apabila setelah mendengar penjelasan dokter,
untuk menolaknya. Dengan cara ini, dokter lebih terkendali dalam mendiagnosis
penyakit, melakukan tindakan medis, termasuk menuliskan resep.
Bertitik tolak dari hal-hal di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian secara kualitatif dengan judul penelitian “Komunikasi Efektif Dokter dan
Pasien dalam Upaya Keselamatan Pasien (Patient Safety) di Ruang Rawat Inap
Rumah Sakit Haji Medan tahun 2015.”
1.2 Permasalahan
Sering terjadinya kasus-kasus cedera pada pasien yang dirawat inap di rumah
sakit mengindikasikan keselamatan pasien (patient safety) belum menjadi prioritas
utama bagi sebagian besar rumah sakit dalam memberikan mutu pelayanan yang
optimal.
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana efektivitas komunikasi dokter dalam melibatkan pasien dan keluarga
dalam memberikan informed consent dalam upaya keselamatan pasien (patient
safety) di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Haji Medan tahun 2015.

2. Bagaimana budaya dokter dalam berkomunikasi dengan pasien dalam upaya
keselamatan pasien (patient safety) di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Haji
Medan tahun 2015.
3. Bagaimana penyampaian insiden pada pasien (open disclosure) oleh dokter pada
pasien dalam upaya keselamatan pasien (patient safety) di Ruang Rawat Inap
Rumah Sakit Haji Medan tahun 2015.

1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum
Untuk mengetahui komunikasi efektif dokter dan pasien dalam upaya
keselamatan pasien (patient safety) di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Haji Medan
tahun 2015.
1.3.2Tujuan Khusus
1. Untuk mengetahui efektivitas komunikasi dokter dalam melibatkan pasien dan
keluarga dalam memberikan informed consent dalam upaya keselamatan pasien
(patient safety) di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Haji Medan tahun 2015.
2. Untuk mengetahui budaya dokter dalam berkomunikasi dengan pasien dalam
upaya keselamatan pasien (patient safety) di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Haji
Medan tahun 2015.
3. Untuk mengetahui penyampaian insiden pada pasien (open disclosure) oleh
dokter pada pasien dalam upaya keselamatan pasien (patient safety) di Ruang
Rawat Inap Rumah Sakit Haji Medan tahun 2015.

1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, sebagai
berikut:
1. Bagi Rumah Sakit Haji Medan
Sebagai masukan bagi Rumah Sakit Haji Medan dan tentang penanganan
keselamatan pasien (patient safety) terutama pada pasien rawat inap.
2. Bagi tenaga kesehatan (dokter)
Memberikan masukan / evaluasi terhadap tenaga kesehatan khususnya dokter
sehingga dapat meningkatkan kinerja pada waktu yang akan datang.
3. Bagi institusi pendidikan
Dapat menerapkan konsep-konsep ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang
patient safety dan memaparkan hasil kajian ilmiah sebagai sarana mencari solusi
menangani permasalahan pada bidang yang terkait.
4. Bagi peneliti
Sebagai ilmu pengetahuan peneliti mengenai pentingnya keselamatan pasien
(patient safety) pada pasien yang dirawat di rumah sakit.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi Efektif Dokter-Pasien
2.1.1 Definisi Komunikasi
Definisi komunikasi secara umum adalah sebuah proses penyampaian pikiranpikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu
sehingga orang lain tersebut mengerti betul apa yang dimaksud oleh penyampai
pikiran-pikiran atau informasi. (Komaruddin, 1994; Schermerhorn, Hunt & Osborn,
1994; Koontz & Weihrich, 1988).
Menurut Theodorsin (1969) dalam Liliweri (2007), komunikasi merupakan
suatu proses pemindahan informasi dari satu atau sekelompok orang kepada satu atau
sekelompok orang lain dengan menggunakan simbol-simbol tertentu sehingga
memberikan suatu pengaruh. Komunikasi menjadi salah satu faktor penentu mutu
pelayanan di rumah sakit dan kepuasan pasien merupakan salah satu indikator
pelayanan yang bermutu. Berdasarkan piramida kebutuhan Abraham Maslow, untuk
memenuhi berbagai kebutuhan manusia maka mereka selalu mengarahkan diri
dengan tingkah laku komunikasi.
Komunikasi adalah pusat dari fungsi kehidupan sehari-hari dan sangat penting
dalam kehidupan manusia, seperti dijelaskan berikut dalam Hargie dan Dixon (2004)
bahwa : Communication is central to our everyday functioning and can be the very
essence of the human condition. As so aptly put by Hybels and Weaver (1998), ‘To

live is to communicate. To communicate is to enjoy life more fully’. Without the
capacity for sophisticated channels for sharing our knowledge, both within and
between generations, our advanced civilization would not exist.
Komunikasi kesehatan merupakan proses komunikasi yang melibatkan pesan
kesehatan, unsur-unsur atau peserta komunikasi. Dalam komunikasi kesehatan
berbagai peserta yang terlibat dalam proses kesehatan antara dokter, pasien, perawat,
profesional kesehatan, atau orang lain. Pesan khusus dikirim dalam komunikasi
kesehatan atau jumlah peserta yang terbatas dengan menggunakan konteks
komunikasi antarpribadi sebaliknya menggunakan konteks komunikasi massa dalam
rangka mempromosikan kesehatan kepada masyarakat luas yang lebih baik, dan cara
yang berbeda adalah upaya meningkatkan keterampilan kemampuan komunikasi
kesehatan (Arianto, 2012).
2.1.2 Fungsi Komunikasi
Apabila komunikasi dipandang dari arti yang lebih luas tidak hanya diartikan
sebagai pertukaran berita atau pesan, tetapi sebagai kegiatan individu dan kelompok
mengenai tukar- menukar data, fakta, dan ide maka fungsinya dalam setiap sistem
sosial adalah sebagai berikut:
1. Informasi, pengumpulan, penyimpanan, pemprosesan, penyebaran berita, data,
gambar, fakta, pesan, opini dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti
dan beraksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat
mengambil keputusan yang tepat.

2. Sosialisasi (pemasyarakatan), penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang
memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang
efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya dan dapat aktif didalam
masyarakat.
3. Motivasi, menjelaskan kepada masyarakat tujuan jangka pendek maupun jangka
panjang, mendorong orang menentukan pilihan dan keinginannya, mendorong
kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dicapai
atau diraih.
4. Perdebatan dan diskusi, menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan
untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat
mengenai masalah publik, menyediakan bukti-bukti relevan yang diperlukan untuk
kepentingan umum agar masyarakat lebih melibatkan diri dengan masalah yang
menyangkut kepentingan bersama.
5. Pendidikan, pengalihan ilmu pengetahuan dapat mendorong perkembangan
intelektual, pembentukan watak, serta membentuk keterampilan dan kemahiran
yang diperlukan pada semua bidang kehidupan.
6. Memajukan kehidupan, menyebarkan hasil kebudayaan dan seni dengan maksud
melestarikan warisan masa lalu, mengembangkan kebudayaan dengan memperluas
horizon seseorang, serta membangun imajinasi dan mendorong kreativitas dan
kebutuhan estetiknya.
7. Hiburan, penyebarluasan sinyal, simbol, suara, dan imajinasi dari drama, tari
kesenian, kesastraan, musik, olahraga, kesenangan kelompok dan individu.

8. Integrasi, menyediakan bagi bangsa kelompok dan individu kesempatan untuk
memperoleh berbagai pesan yang mereka perlukan agar mereka dapat saling kenal
dan mengerti serta menghargai kondisi pandangan dan keinginan orang lain
(Gustina, 2008).
William I. Gorden dalam Deddy Mulyana, (2007) mengkategorikan fungsi
komunikasi menjadi empat, yaitu:
1. Sebagai Komunikasi Sosial
Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa
komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk
kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan
ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang bersifat menghibur, dan memupuk
hubungan-hubungan orang lain, melalui komunikasi kita bekerja sama dengan
anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.
a. Pembentukan konsep diri. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai diri
kita, dan itu hanya bisa kita peroleh lewat informasi yang diberikan orang lain
kepada kita, melalui komunikasi dengan orang lain kita belajar bukan saja
mengenai siapa kita, namun juga bagaimana kita merasakan siapa kita, anda
mencintai diri anda bila anda telah dicintai, anda berpikir anda cerdas bila
orang-orang sekitar anda menganggap anda cerdas, anda merasa tampan atau
cantik bila orang-orang sekitar anda juga mengatakan demikian.
George Herbert Mead (dalam Jalaluddin Rakhmat, 2009) mengistilahkan
significant others (orang lain yang sangat penting) untuk orang-orang di

sekitar kita yang mempunyai peranan penting dalam membentuk konsep diri
kita, ketika kita masih kecil, mereka adalah orang tua kita, saudara-saudara
kita, dan orang yang tinggal satu rumah dengan kita. Richard Dewey dan W.J.
Humber (1966) menamai affective others. Untuk orang lain yang dengan
mereka kita mempunyai ikatan emosional, dari merekalah, secara perlahanlahan kita membentuk konsep diri kita.
b. Pernyataan eksistensi diri, orang berkomunikasi untuk menunjukkan dirinya
eksis, inilah yang disebut aktualisasi diri atau lebih tepat lagi pernyataan
eksistensi diri, fungsi komunikasi sebagai eksistensi diri terlihat jelas
misalnya pada penanya dalam sebuah seminar, meskipun mereka sudah
diperingatkan moderator untuk berbicara singkat dan langsung ke pokok
masalah, penanya atau komentator itu sering berbicara panjang lebar
mengkuliahi hadirin, dengan argumen-argumen yang terkadang tidak relevan.
c. Untuk

kelangsungan

kebahagiaan.

Sejak

hidup,
lahir,

memupuk
kita

tidak

hubungan,
dapat

dan

hidup

memperoleh

sendiri

untuk

mempertahankan hidup, kita perlu dan harus berkomunikasi dengan orang
lain, untuk memenuhi kebutuhan biologis kita seperti makan dan minum, dan
memenuhi kebutuhan psikologis kita seperti sukses dan kebahagiaan.
Para psikolog berpendapat, kebutuhan utama kita sebagai manusia, dan untuk
menjadi manusia yang sehat secara rohaniah, adalah kebutuhan akan
hubungan sosial yang ramah, yang hanya bisa terpenuhi dengan membina
hubungan yang baik dengan orang lain. Abraham Maslow menyebutkan

bahwa manusia punya lima kebutuhan dasar: kebutuhan fisiologis, keamanan,
kebutuhan sosial, penghargaan diri, dan aktualisasi diri. Kebutuhan yang lebih
dasar harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi
diupayakan. Kita mungkin sudah mampu kebutuhan fisiologis dan keamanan
untuk bertahan hidup, kini kita ingin memenuhi kebutuhan sosial,
penghargaan diri, dan aktualisasi diri, kebutuhan ketiga dan keempat
khususnya meliputi keinginan untuk memperoleh rasa lewat rasa memiliki
dan dimiliki, pergaulan, rasa diterima, memberi dan menerima persahabatan.
Komunikasi akan sangat dibutuhkan untuk memperoleh dan memberi
informasi yang dibutuhkan, untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain,
mempertimbangkan solusi alternatif atas masalah kemudian mengambil keputusan,
dan tujuan-tujuan sosial serta hiburan.
1. Sebagai Komunikasi Ekspresif
Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan perasaan-perasaan (emosi) kita,
perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan
nonverbal, perasaan sayang, peduli, rindu, simpati, gembira, sedih, takut, prihatin,
marah dan benci dapat disampaikan lewat kata-kata, namun bisa disampaikan
secara lebih ekspresif lewat perilaku nonverbal. Seorang ibu menunjukkan kasih
sayangnya dengan membelai kepala anaknya, orang dapat menyalurkan
kemarahannya dengan mengumpat, mengepalkan tangan seraya melototkan
matanya, mahasiswa memprotes kebijakan penguasa negara atau penguasa kampus
dengan melakukan demonstrasi.

2. Sebagai Komunikasi Ritual
Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan
sepanjang hidup, yang disebut para antropolog sebagai rites of passage. Mulai dari
upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pertunangan, siraman, pernikahan, dan
lain-lain. Dalam acara-acara itu orang mengucapkan kata-kata atau perilakuperilaku tertentu yang bersifat simbolik. Ritus-ritus lain seperti berdoa (shalat,
sembahyang, misa), membaca kitab suci, naik haji, upacara bendera (termasuk
menyanyikan lagu kebangsaan), upacara wisuda, perayaan lebaran (Idul Fitri) atau
Natal, juga adalah komunikasi ritual, mereka yang berpartisipasi dalam bentuk
komunikasi ritual tersebut menegaskan kembali komitmen mereka kepada tradisi
keluarga, suku, bangsa, Negara, ideologi, atau agama mereka.
3. Sebagai Komunikasi Instrumental
Komunikasi

instrumental

mempunyai

beberapa

tujuan

umum,

yaitu:

menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, menggerakkan
tindakan, dan juga menghibur.
Sebagai instrumen, komunikasi tidak saja kita gunakan untuk menciptakan dan
membangun hubungan, namun juga untuk menghancurkan hubungan tersebut,
studi komunikasi membuat kita peka terhadap berbagai strategi yang dapat kita
gunakan dalam komunikasi kita untuk bekerja lebih baik dengan orang lain demi
keuntungan bersama.
Komunikasi berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi
dan pekerjaan, baik tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang, tujuan

jangka pendek misalnya untuk memperoleh pujian, menumbuhkan kesan yang
baik, memperoleh simpati, empati, keuntungan material, ekonomi, dan politik,
yang antara lain dapat diraih dengan pengelolaan kesan (impression management).
Yakni taktik-taktik verbal dan nonverbal, seperti

berbicara sopan, mengobral

janji, mengenakan pakaian necis, dan sebagainya yang pada dasarnya untuk
menunjukkan kepada orang lain siapa diri kita seperti yang kita inginkan.
Sementara itu, tujuan jangka panjang dapat diraih lewat keahlian komunikasi,
misalnya keahlian berpidato, berunding, berbahasa asing ataupun keahlian
menulis. Kedua tujuan itu (jangka pendek dan panjang) tentu saja saling berkaitan
dalam arti bahwa pengelolaan kesan itu secara kumulatif dapat digunakan untuk
mencapai tujuan jangka panjang berupa keberhasilan dalam karier, misalnya untuk
memperoleh jabatan, kekuasaan, penghormatan sosial, dan kekayaan.
Berkenaan dengan fungsi komunikasi ini, terdapat beberapa pendapat dari para
ilmuwan yang bila dicermati saling melengkapi, Misal pendapat Effendy (2009), ia
berpendapat fungsi komunikasi adalah menyampaikan informasi, mendidik,
menghibur, dan mempengaruhi.
Sedangkan Harold D Lasswell dalam Nurudin (2010) memaparkan fungsi
komunikasi sebagai berikut:
a. Penjajagan/pengawasan lingkungan (surveillance of the information) yakni
penyingkapan ancaman dan kesempatan yang mempengaruhi nilai masyarakat.
b. Menghubungkan bagian-bagian yang terpisahkan dari masyarakat untuk
menanggapi lingkungannya.

c. Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya
2.1.3 Hambatan Komunikasi
Hambatan atau gangguan komunikasi dapat terjadi pada semua elemen atau
unsure-unsur yang mendukungnya, termasuk faktor lingkungan dimana komunikasi
itu terjadi. Menurut Shannon dan Weaver (Cangara, 2007 : 131), gangguan
komunikasi terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu elemen
komunikasi, sehingga komunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif dan tidak
sesuai dengan harapan komunikator dan komunikan.
Sejumlah hambatan dapat memperlampat atau mengacaukan komunikasi yang
efektif (Deddy Mulyana, 2005 : 29) , hambatan tersebut diantaranya :
1. Penyaringan (filtering)
Penyaringan mengacu pada manipulasi informasi secara sengaja oleh pengirim
berita sehingga informasi tersebut akan tampak lebih meneyenangkan bagi
penerima informasi.
2. Perspektif selektif
Permasalahan ini dapat muncul karena si penerima informasi, dalam proses
komunikasi, melihat dan mendengar sesuatu dengan selektif berdasarkan pada
kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik kepribadian
lainnya. Penerima informasi juga dipengaruhi oleh kepentingan dan harapanharapannya dalam proses komunikasi ketika ia menerjemahkan informasi.

3. Gaya Gender
Laki-laki maupun perempuan menggunakan komunikasi lisan untuk alasan yang
berbeda. Sehingga konsekuensinya, jenis kelamin menjadi hambatan bagi
komunikasi yang efektif antara kedua jenis kelamin tersebut.
4. Emosi
Perasaan penerima informasi pada saat penerimaan pesan komunikasi akan sangat
mempengaruhi cara seseorang menafsirkannya. Pesan yang sama tatkala diterima
pada saat kondisi sedang marah atau bingung akan ditafsirkan berbeda pada saat
seseorang tersebut dala keadaan senang. Emosi-emosi yang ekstrim pada saat
senang atau saat tertekan akan berkecenderungan menghambat komunikasi yang
efektif.
5. Bahasa
Kata-kata mempunyai arti yang berbeda bagi orang yang berbeda pula. Usia,
pendidikan, dan latar belakang budaya adalah tiga dari sekian banyak variabel yang
jelas sangat mempengaruhi bahasa yang digunakan oleh seseorang dan definisi
yang diberikannya pada kata-kata. Para pengirim informasi cenderung berasumsi
bahwa kata-kata dan istilah-istilah yang mereka gunakan memiliki arti yang sama
dengan yang dipahami oleh si penerima informasi. Asumsi ini sering tidak tepat.
6. Petunjuk nonverbal
Komunikasi nonverbal adalah cara yang penting bagi seseorang dalam
menyampaikan pesan. Namun, komunikasi nonverbal selalu diiringi oleh
komunikasi lisan. Selama bersesuaian, keduanya akan saling menguatkan. Ketika

kata-kata pimpinan menunjukkan bahwa dia marah, nada suara, dan gerakan
tubuhnya menunjukkan kemarahan, jadi dapat disimpulkan secara tepat bahwa dia
sedang marah. Namun demikian, ketika petunjuk nonverbal tidak bersesuaian
dengan pesan lisan, maka penerima informasi akan bingung dan pesan akan
menjadi tidak jelas.
2.1.4 Pola Komunikasi
Dalam komunikasi dikenal pola-pola tertentu sebagai manifestasi perilaku
manusia dalam berkomunikasi. Ditinjau dari pola yang dilakukan, ada beberapa jenis
yang dikemukakan. Beberapa sarjana Amerika membagi pola komunikasi menjadi
lima, yakni komunikasi antar pribadi (interpersonal communication), komunikasi
kelompok kecil (small group communication), komunikasi organisasi (organizational
communication), komunikasi massa (mass communication) dan komunikasi publik
(public communication) (Nuruddin, 2010).
Istilah pola komunikasi biasa disebut sebagai model, yaitu sistem yang
terdiri atas berbagai komponen yang berhubungan satu sama lain untuk mencapai
tujuan secara bersama. Joseph A. Devito membagi pola komunikasi menjadi empat,
yakni komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok kecil, komunikasi publik, dan
komunikasi massa (Nuruddin, 2010).
Pola-pola komunikasi adalah sebagai berikut:
1. Komunikasi dengan Diri Sendiri
Menurut Hafied Changara (2010) dalam buku ilmu Komunikasi, terjadinya proses
komunikasi ini karena adanya seseorang yang menginterpretasikan sebuah objek

dan dipikirkannya. Objek tersebut bisa berwujud benda, informasi, alam,
peristiwa, pengalaman, atau fakta yang dianggap berarti bagi manusia. Berbagai
objek tersebut bisa terjadi pada diri sendiri dan di luar manusia. Kemudian objek
itu diberi arti, diinterpretasikan berdasarkan pengalaman yang berpengaruh pada
sikap dan perilaku dirinya. Oleh karena masing-masing orang berbeda dalam
memberi interpretasi dan kepekaan diri, maka masing-masing orang berbeda pula
dalam proses penentuan tindakan apa yang akan dilakukan.
Ada tanda-tanda umum, dimana komunikasi dengan diri sendiri dapat
dibedakan, yaitu;

1) keputusan merupakan hasil berpikir atau hasil usaha

intelektual; 2) keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif; 3)
keputusan selalu melibatkan tindakan nyata, walaupun pelaksanaannya boleh
ditangguhkan atau dilupakan (Rakhmat, 2009).
2. Komunikasi Kelompok
Sesuatu dikatakan komunikasi kelompok karena, pertama, proses komunikasi hal
mana pesan-pesan yang disampaikan oleh seorang kepada khalayak dalam jumlah
yang lebih besar pada tatap muka. Kedua, komunikasi berlangsung kontinyu dan
bisa dibedakan mana sumber dan mana penerima. Hal ini menyebabkan
komunikasi sangat terbatas sehingga umpan baliknya juga tidak leluasa karena
waktu terbatas dan khalayak relatif besar. Ketiga, pesan yang disampaikan
terencana (dipersiapkan) dan bukan spontanitas untuk segmen khalayak tertentu
(Effendy, 2009).

Dalam komunikasi kelompok kita mengenal seminar, diskusi panel, pidato,
simposium, forum, curahsaran, rapat akbar, pentas seni tradisional di desa,
pengarahan dan ceramah dengan khalayak besar. Dengan kata lain komunikasi
sosial antara tempat, situasi, dan sasarannya jelas (Effendy, 2009).
3. Komunikasi Massa
Para ahli komunikasi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan komunikasi
massa (mass communication) adalah komunikasi melalui media massa. Jelasnya
merupakan singkatan dari komunikasi media massa (mass media communication).
Para ahli komunikasi membatasi pengertian komunikasi massa pada komunikasi
dengan menggunakan media massa, misalnya surat kabar, majalah, radio, televisi,
atau film. Sehubungan dengan itu, dalam berbagai literatur sering dijumpai istilah
mass communications (pakai s) selain mass communication (tanpa s). Arti mass
communications sama dengan mass media atau dalam bahasa Indonesia media
massa. Sedangkan yang dimaksud dengan mass communication adalah proses,
yakni proses komunikasi melalui media massa (Effendy, 2009).
Seperti dijelaskan di atas, media massa dalam cakupan pengertian komunikasi
massa adalah surat kabar, majalah, radio, televisi, atau film. Menurut Michael W.
Gamble dan Teri Kwal Gamble (1986) dalam bukunya Introducing Mass
Communication. Sesuatu bisa dikatakan komunikasi massa jika mencakup; 1)
Peralatan modern; 2) Berbagi pengertian dengan jutaan orang; 3) Pesan adalah
publik. Artinya, didapatkan oleh banyak orang (bukan untuk sekelompok orang); 4)
Sebagai sumber, komunikator massa biasanya organisasi formal seperti jaringan,

ikatan atau perkumpulan; 5) Komunikasi massa dikontrol oleh gate keeper (pentapis
informasi). Artinya, pesan yang disampaikan atau dipancarkan dikontrol oleh
sejumlah individu dalam lembaga tersebut; dan, 6) Umpan balik dalam komunikasi
massa sifatnya tertunda (Effendy, 2009).
Slikerveer dalam Konsil Kedokteran Indonesia (2006) menyampaikan model
komunikasi antara dokter pasien adalah:
1. Model of Activity – Passivity Relationship
Diibaratkan seperti komunikasi antara orang tua dengan anak kecil atau anak
balita, dimana dokter bertindak sebagai orang tua yang aktif memerintah ini itu,
dan pasien sebagai anak kecil yang hanya menurut dan tidak dapat
mengungkapkan berbagai keluhan rasa sakit yang dia rasakan dan menyebabkan
dia berobat ke dokter.
2. Model of Guidance – Cooperation Relationship
Diibaratkan seperti komunikasi antara orang tua dengan anak yang sudah
beranjak dewasa. orang tua tetap penentu kebijakan tunggal, namun bersifat
arahan bukan perintah.
3. Model of Mutual – Participation Relationship
Diibaratkan dua orang yang bekerjasama. saling melengkapi satu sama lain.
Dokter bukanlah satu-satunya pihak aktif, karena pasien juga aktif dalam
menyampaikan berbagai hal yang ingin dia ungkapkan kepada dokter sehubungan
dengan penyakit yang dideritanya.

4. Model of Provider – Consumer Relationship
Pasien diibaratkan sebagai konsumen. dimana “konsumen adalah raja” dan dokter
adalah pelayan. jadi tugas dokter adalah memberikan pelayanan terbaiknya untuk
si konsumen.
Model yang disarankan untuk diterapkan dalam komunikasi kesehatan
tentunya model ketiga dan keempat. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan tingkat
kesehatan masyarakat, karena berbagai survei sudah membuktikan bahwa sebenarnya
salah satu faktor penting yang menentukan kesembuhan pasien adalah sikap positif
yang ditunjukkan oleh sang dokter dalam berkomunikasi dengan sang pasien.
2.1.5 Komunikasi Efektif
Komunikasi kesehatan melibatkan dokter, pasien, dan keluarga adalah
komunikasi yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan kesehatan atau klinikal. Pasien
datang berobat menyampaikan keluhannya, didengar, dan ditanggapi oleh dokter
sebagai respon dari keluhan tersebut. Seorang pasien yang datang berobat memiliki
harapan akan kesembuhan penyakitnya, sedangkan seorang dokter mempunyai
kewajiban memberikan pengobatan sebaik mungkin (Arianto, 2012).
Komunikasi kesehatan antara dokter dan pasien yang dulu menganut pola
paternalistik dengan dokter pada posisi yang lebih dominan sudah saatnya diubah
menjadi setara antara dokter dan pasien. Efektifitas komunikasi yang baik antara
kedua belah pihak akan berdampak pada kesehatan yang lebih baik, kenyamanan,
kepuasan pada pasien, dan penurunan resiko malpraktik, serta perselisihan atau
sengketa yang terjadi antara dokter dan pasien. Salah satu anggota Perhimpunan

Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), dr. Khie Chen yang dikutip Dianne Berry
(2007) mengemukakan bahwa terjadinya sengketa medis lebih sering disebabkan
kesenjangan persepsi antara dokter dan pasien. Pada sisi lain, pasien dan keluarga
merasa kurang puas dengan proses atau hasil pengobatan yang dilakukan,
sedangkan pada sisi lain, dokter dan pihak rumah sakit merasa sudah melakukan
pengobatan secara optimal. Sengketa medis ini terjadi karena adanya perbedaan
persepsi antara dokter dan pasien mengenai penyakit, adanya ekspektasi yang
berlebihan dari pasien terhadap dokter, adanya perbedaan “bahasa”, makna pesan,
dokter dengan pasien, dan atau ketidaksiapan dokter untuk menjalin komunikasi
yang empatik (Arianto, 2012).
Komunikasi efektif diharapkan dapat mengatasi kendala yang ditimbulkan
oleh kedua pihak, pasien dan dokter. Opini yang menyatakan bahwa mengembangkan
komunikasi dengan pasien hanya akan menyita waktu dokter, tampaknya harus
diluruskan. Sebenarnya bila dokter dapat membangun hubungan komunikasi yang
efektif dengan pasiennya, banyak hal-hal negatif dapat dihindari. Dokter dapat
mengetahui dengan baik kondisi pasien dan keluarganya dan pasien pun percaya
sepenuhnya kepada dokter. Kondisi ini amat berpengaruh pada proses penyembuhan
pasien selanjutnya. Pasien merasa tenang dan aman ditangani oleh dokter sehingga
akan patuh menjalankan petunjuk dan nasihat dokter karena yakin bahwa semua yang
dilakukan adalah untuk kepentingan dirinya. Pasien percaya bahwa dokter tersebut
dapat membantu menyelesaikan masalah kesehatannya (Ali, 2006).

Kurtz (1998) dalam Konsil Kedokteran Indonesia (2006) menyatakan bahwa
komunikasi efektif justru tidak memerlukan waktu lama. Komunikasi efektif terbukti
memerlukan lebih sedikit waktu karena dokter terampil mengenali kebutuhan pasien
(tidak hanya ingin sembuh). Dalam pemberian pelayanan medis, adanya komunikasi
yang efektif antara dokter dan pasien merupakan kondisi yang diharapkan sehingga
dokter dapat melakukan manajemen pengelolaan masalah kesehatan bersama pasien,
berdasarkan kebutuhan pasien.
Namun disadari bahwa dokter dan dokter gigi di Indonesia belum disiapkan
untuk melakukannya. Dalam kurikulum kedokteran dan kedokteran gigi, membangun
komunikasi efektif dokter-pasien belum menjadi prioritas. Untuk itu dirasakan
perlunya memberikan pedoman (guidance) untuk dokter guna memudahkan
berkomunikasi dengan pasien dan atau keluarganya. Melalui pemahaman tentang halhal penting dalam pengembangan komunikasi dokter-pasien diharapkan terjadi
perubahan sikap dalam hubungan dokter-pasien.
Tujuan dari komunikasi efektif antara dokter dan pasiennya adalah untuk
mengarahkan proses penggalian riwayat penyakit lebih akurat untuk dokter, lebih
memberikan dukungan pada pasien, dengan demikian lebih efektif dan efisien bagi
keduanya (Kurtz, 1998).
Menurut Neff (2010), tanda-tanda perilaku dalam berkomunikasi yang tidak
efektif yaitu :
1. penggunaan kata-kata yang kasar atau tidak sopan
2. sikap yang tidak menghargai atau menyerang lawan bicaranya

3. komentar yang bermakna seksual
4. tidak bisa mengontrol emosinya
5. mengkritik staf didepan pasien atau staf lainnya
6. memberikan komentar negatif mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan
pihak lain
7. komentar yang tidak konstruktif pada diskusi kasus pasien
8. tidak jujur, kurang melakukan kritik terhadap diri sendiri, dan menutupi kesalahan
yang dibuat.
Menjalin hubungan dengan pasien juga sangat penting. Dokter harus nampak
ramah, sopan dan menunjukkan keinginan untuk membantu pasien dengan
membiarkan pasien mengemukakan masalahnya. Seringkali dokter tidak benar-benar
mendengarkan keluhan pasien, atau terburu-buru memotong cerita pasien. Umumnya
pasien datang menemui dokter karena cemas dengan keadaannya dan ingin
mengetahui bagaimana dokter akan mengatasi masalahnya (Irvine, 2003). Tetapi
seringkali dokter menghadapi pasien dengan latar belakang sosial dan budaya yang
berbeda, sehingga kadang-kadang sulit bagi pasien untuk mengungkapkan
masalahnya dan mungkin sulit pula bagi dokter untuk menjelaskan sesuai dengan
bahasa daerahnya. Meskipun begitu, dokter harus tetap berusaha mengidentifikasi dan
memahami keinginan pasien serta memahami bagaimana pasien memandang
permasalahannya sendiri. Sudah terbukti bahwa pada hubungan dokter pasien yang
tidak baik, pasien juga akan enggan memberikan informasi yang dibutuhkan, dan ini
bisa menimbulkan masalah pada proses diagnosis maupun pengobatan. Masalah lain

yang sering timbul adalah pemahaman dan kesepakatan pasien mengenai rencana
perawatan yang akan diberikan. Seringkali karena penggunaan jargon-jargon medis,
pasien menjadi tidak mengerti apa yang dijelaskan dokter (Taylor, 2012).
Telah banyak penelitian yang menunjukkan pentingnya komunikasi, baik
secara verbal maupun non verbal, untuk meningkatkan kepuasan pasien saat
konsultasi dan untuk meningkatkan kepatuhan pasien terhadap rencana pengobatan.
Kedua hal ini akan meningkatkan patient safety dan mengurangi kemungkinan
adanya komplain dari pasien. Lama waktu konsultasi diketahui berhubungan dengan
penurunan resiko klaim malpraktek, tetapi bukanlah lama waktunya itu sendiri yang
penting, tetapi efektifitas komunikasi. Komunikasi tidak akan berlangsung dengan
baik jika dokter sedang terburu-buru, marah atau sedang di bawah tekanan pekerjaan
lain. Komunikasi dalam keadaan tersebut akan meningkatkan resiko terjadinya
adverse events atau kejadian tidak diinginkan (Irvine, 2003).
Komunikasi efektif dokter dan pasien dalam proses terapi berkaitan dengan
keselamatan pasien (patient safety) yaitu melibatkan pasien dan keluarga dalam
informed consent, kompetensi budaya (cultural competence), dan menyampaikan
insiden pada pasien (open disclosure) (HNS, 2012; APSEF, 2011).
1. Memberikan Informed Consent
Proses informed consent adalah barometer untuk mengetahui sejauh mana
keterlibatan pasien dalam proses terapi. Informed consent tidak hanya sebatas
tanda tangan pasien dan keluarganya, tetapi merupakan suatu proses untuk
memberikan kesempatan pada pasien dan keluarganya untuk mempertimbangkan

semua pilihan dan resiko yang terkait dengan pengobatan pasien. Sudah banyak
guidelines yang diterbitkan untuk membantu petugas untuk mendapatkan
informed consent dengan baik. Sayangnya keterbatasan waktu dan kebiasaan
petugas untuk mendapatkan informed consent dengan cepat membuat proses ini
seringkali diabaikan.
Ada dua bagian utama dari informed consent, yaitu:
a. Bagian yang menginformasikan pasien mengenai:
1) Pemberian informasi oleh praktisi kesehatan
2) Penangkapan informasi oleh pasien.
b. Bagian yang memungkinkan pasien mengambil keputusan:
1) Pengambilan keputusan oleh pasien dengan bebas dan tidak terpaksa
2) Kompetensi kultural
Banyak pihak yang memperdebatkan sejauh mana dan jenis informasi apa
saja yang harus disampaikan pada pasien dan sejauh mana informasi itu harus
dimengerti pasien sebelum seorang pasien dikatakan telah menerima informasi
dengan baik. Bagaimana seorang dokter atau praktisi kesehatan lainnya bisa
mengetahui bahwa keputusan pasien diambil secara bebas (tidak terpaksa),
berdasarkan pengetahuan yang adekuat, dan terbebas dari tekanan-tekanan
internal (stress, kesedihan mendalam, dan lain-lain) dan eksternal (biaya,
ancaman, dan lain-lain)
Dokter selalu dianjurkan untuk menggunakan evidence-based medicine.
Penelitian-penelitian

yang

menunjukkan

kemungkinan

keberhasilan

dan

kegagalan pengobatan telah tersedia untuk sebagian besar pengobatan. Informasiinformasi ini harus disampaikan pada pasien, bahkan lebih baik jika tersedia
dalam bentuk media cetak dan bisa diberikan pada pasien untuk membantu
membuat keputusan. Informasi yang harus diberikan pada pasien antara lain:
a. Diagnosis: meliputi prosedur diagnosis dan hasil pemeriksaannya. Jika
tindakan medis dilakukan untuk melakukan diagnosis, maka prosedur
diagnosis harus dijelaskan.
b. Tingkat kepastian diagnosis: Ilmu kedokteran adalah ilmu yang tingkat
ketidakpastiannya tinggi, dengan semakin banyak gejala yang muncul, maka
diagnosis bisa berubah atau bisa semakin pasti.
c. Resiko terapi: pasien perlu mengetahui efek samping terapi, komplikasi akibat
terapi atau tindakan medis, outcome yang mungkin memperngaruhi kesehatan
mental pasien, latar belakang dari resiko terapi, konsekuensi jika tidak
dilakukan terapi. Pasien juga perlu tahu pilihan terapi yang tersedia, tidak
hanya jenis terapi yang dipilih dokternya. Pasien juga perlu tahu jenis terapi
pilihan, hasil yang diharapkan, kapan terapi harus dimulai, lama terapi dan
biaya yang dibutuhkan.
d. Manfaat terapi dan resiko jika tidak dilakukan terapi: sebagian terapi
prognosisnya buruk, sehingga pilihan untuk tidak memberikan terapi akan
lebih baik.

e. Perkiraan waktu pemulihan: jenis terapi atau tindakan medis yang dipilih
mungkin akan mempengaruhi kehidupan pasien, seperti pekerjaan, jarak
tempat pengobatan dari rumah pasien jika harus sering kontrol.
f. Nama, jabatan, kualifikasi, dan pengalaman tenaga kesehatan yang
memberikan terapi dan perawatan: pasien perlu mengetahui apakah tenaga
kesehatan yang akan memberikan terapi atau melakukan tindakan medis
cukup berpengalaman. Jika tidak maka dibutuhkan supervisi dari seniornya
dan informasi tentang supervisi ini juga harus diberikan pada pasien.
g. Ketersediaan dan biaya perawatan setelah keluar dari rumah sakit: pasien
mungkin masih membutuhkan perawatan di rumah setelah keluar dari rumah
sakit. Maka informasi ketersediaan tenaga kesehatan di sekitar rumahnya dan
perkiraan biaya perawatan sampai pulih juga harus disampaikan.
2. Kompetensi Budaya (Culture Competence)
Menurut Australian Patient Safety Education Framework (APSEF),
kompetensi budaya adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan
pengetahuan, keahlian, dan sikap yang harus dimiliki semua tenaga kesehatan
supaya dapat memberikan pelayanan kesehatan yang tepat dan adekuat pada
semua orang dengan tetap menghargai budaya lokal. Tenaga kesehatan yang
mempunyai kompetensi budaya mampu untuk:
a. Memahami dan menerima perbedaan budaya
b. Memahami nilai budaya yang dipercaya seseorang

c. Memahami bahwa individu dengan latar belakang budaya yang berbeda akan
berkomunikasi, berperilaku, menginterpretasi masalah dan memecahkan
masalah dengan cara yang berbeda pula.
d. Memahami bahwa kepercayaan terhadap budaya tertentu akan mempengaruhi
pasien dalam menilai kesehatannya, mencari kesehatan, berinteraksi dengan
tenaga kesehatan dan kepatuhan terhadap pengobatan.
e. Menyesuaikan cara bekerja dengan budaya setempat, sehingga bisa diterima
oleh pasien dan masyarakat setempat
Gerakan patient safety di banyak negara, termasuk di Indonesia, masih
merupakan hal yang baru. Dokter dan pasien baru terpapar dengan program
patient safety dan pelibatan pasien dalam proses terapi. Di banyak negara yang
sudah lebih dahulu menerapkan, patient safety adalah tentang mengubah budaya
dalam sistem pelayanan kesehatan.
3. Menyampaikan Insiden pada Pasien (Open Disclosure)
Salah satu prinsip komunikasi yang baik adalah jujur dan tidak menutupi
kesalahan. Setiap insiden yang terjadi dalam proses pelayanan kesehatan haruslah
dijelaskan dan didiskusikan secara terbuka pada pasien. Di beberapa negara,
seperti di Australia menyampaikan insiden pada pasien sudah menjadi kebijakan
nasional. Menurut the Australian Commission on Safety and Quality in Health
Care, dalam proses penyampaian insiden pada pasien, dokter harus meminta maaf
atas insiden yang telah terjadi, memberitahukan rencana perubahan terapi (jika
ada), memberitahukan perkembangan hasil investigasi mengenai terjadinya

insiden, dan memberitahukan langkah-langkah yang akan diambil untuk
mencegah insiden serupa di masa yang akan datang.
Setelah terjadi adverse events pasien selalu ingin mendapatkan penjelasan
mengenai terjadinya event tersebut, yang antara lain mencakup:
a. Penjelasan mengenai apa yang telah terjadi
b. Pernyataan akan bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi
c. Permintaan maaf
d. Memastikan bahwa akan mencegah kejadian yang sama terulang lagi
e. Pada beberapa kasus, hukuman dan kompensasi.
Tetapi pada umumnya dokter dan perawat khawatir jika informasi
mengenai insiden diberikan akan memancing kemarahan pasien dan keluarganya
dan berdampak pada dibuatnya tuntutan hukum. Dokter juga khawatir akan
memberikan lebih banyak stress pada pasien, dan untuk dirinya sendiri, khawatir
akan kehilangan reputasi, pekerjaan, dan malu dengan kolega lainnya.
Ada beberapa guidelines yang sudah diterbitkan untuk membantu dokter
dan perawat memberikan informasi terjadinya insiden pada pasien. Ada 8 prinsip
pemberian informasi insiden menurut Australian Commission for Safety and
Quality in Health Care (ACSQHC, 2011).
a. Komunikasi yang terbuka setiap saat: ketika terjadi hal yang tidak diinginkan,
pasien dan keluarganya harus diberikan informasi mengenai apa yang telah
terjadi dengan jujur dan terbuka sepanjang waktu. Informasi mengenai proses
yang sedang berlangsung sebaiknya juga diberikan.

b. Pengakuan: organisasi pelayanan kesehatan harus mengakui jika suatu
adverse events terjadi dan memulai proses pemberian informasi (open
disclosure).
c. Mengekspresikan penyesalan/meminta maaf: Penyesalan atas adverse event
yang terjadi harus disampaikan sedini mungkin pada pasien.
d. Memahami keinginan pasien dan keluarganya: Sudah menjadi kewajaran jika
pasien dan keluarganya ingin mengetahui semua fakta-fakta yang terkait
dengan terjadinya adverse event dan konsekuensinya, ingin diperlakukan
dengan penuh empathy, dihargai dan diberikan dukungan sesuai dengan yang
dibutuhkannya.
e. Dukungan dari staff medis: Organisasi pelayanan kesehatan harus
menciptakan lingkungan dimana semua staff mampu dan terdorong untuk
mengenali dan melaporkan terjadinya adverse events dan mendapatkan
dukungan dari organisasi dalam proses memberikan informasi pada pasien.
f. Manajemen resiko yang terintegrasi dan perbaikan sistem: Investigasi
kejadian adverse events dan outcome-nya dilakukan melalui proses yang
berfokus pada manajemen resiko. Hasil investigasi berfokus pada perbaikan
sistem dan kemudian akan direview efektifitasnya.
g. Good Governance: Proses pemberian informasi insiden pada pasien
membutuhkan proses peningkatan mutu dan identifikasi resiko klinis melalui
kerangka governance dimana adverse events diinvestigasi dan dianalisis untuk

mengetahui apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah hal yang sama
terulang kembali.
h. Kerahasiaan (confidentiality): Kebijakan dan prosedur yang dibuat organisasi
pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan sepenuhnya privasi dan
confidentiality pasien, keluarganya dan staffnya sendiri, sesuai dengan hukum
yang berlaku.
2.1.6 Faktor-Faktor Efektivitas Komunikasi
Menurut Devito (2011) bahwa faktor-faktor efektivitas komunikasi adalah
sebagai berikut:
1. Keterbukaan (Openness)
Kualitas keterbukaan mengacu pada sedikitnya tiga aspek dari komunikasi
interpersonal. Pertama, komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka
kepada orang yang diajaknya berinteraksi. Ini tidaklah berarti bahwa orang harus
dengan segera membukakan semua riwayat hidupnya. Memang ini menarik, tapi
biasanya tidak membantu komunikasi. Sebaliknya, harus ada kesediaan untuk
membuka diri mengungkapkan informasi yang biasanya disembunyikan, asalkan
pengungkapan diri ini patut. Aspek keterbukaan yang kedua mengacu kepada
kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang
datang. Orang yang diam, tidak kritis, dan tidak tanggap pada umumnya
merupakan peserta percakapan yang menjemukan. Kita ingin orang bereaksi
secara terbuka terhadap apa yang kita ucapkan. Dan kita berhak mengharapkan
hal ini. Tidak ada yang lebih buruk daripada ketidakacuhan, bahkan tidak

sependapat jauh lebih menyenangkan. Kita memperlihatkan keterbukaan dengan
cara bereaksi secara spontan terhadap orang lain.
2. Empati (Empathy)
Empati adalah sebagai kemampuan seseorang untuk ‘mengetahui’ apa yang
sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu, dari sudut pandang orang lain
itu, melalui kacamata orang lain itu.
Bersimpati, di pihak lain adalah merasakan bagi orang lain atau merasa ikut
bersedih. Sedangkan berempati adalah merasakan sesuatu seperti orang yang
mengalaminya, berada di kapal yang sama dan merasakan perasaan yang sama
dengan cara yang sama. Orang yang empatik mampu memahami motivasi dan
pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan
mereka untuk masa mendatang
3. Sikap Mendukung (Supportiveness)
Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan dimana terdapat sikap
mendukung (supportiveness). Suatu konsep yang perumusannya dilakukan
berdasarkan karya Jack Gibb. Komunikasi yang terbuka dan empatik tidak dapat
berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. Kita memperlihatkan sikap
mendukung dengan bersikap (1) deskriptif, bukan evaluatif, (2) spontan, bukan
strategic, dan (3) provisional, bukan sangat yakin.
4. Sikap Positif (Positiveness)
Kita mengkomunikasikan sikap positif dalam komunikasi interpersonal dengan
sedikitnya dua cara: (1) menyatakan sikap positif dan (2) secara positif

mendorong orang yang menjadi teman kita berinteraksi. Sikap positif mengacu
pada sedikitnya dua aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikasi
interpersonal terbina jika seseorang memiliki sikap positif terhadap diri mereka
sendiri. Kedua, perasaan positif untuk situasi komunikasi pada umumnya sangat
penting untuk interaksi yang efektif.
Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada berkomunikasi dengan orang yang
tidak menikmati interaksi atau tidak bereaksi secara menyenangkan terhadap
situasi atau suasana interaksi.
5. Kesetaraan (Equality)
Dalam setiap situasi, barangkali terjadi ketidaksetaraan. Salah seorang mungkin
lebih pandai, lebih kaya, lebih tampan atau cantik, atau lebih atletis daripada yang
lain. Tidak pernah ada dua orang yang benar-benar setara dalam segala hal.
Terlepas dari ketidaksetaraan ini, komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila
suasananya setara. Artinya, harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua
pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa masing-masing pihak
mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan
2.1.7 Aplikasi Komunikasi Dokter-Pasien
Aplikasi komunikasi yang efektif antara dokter dengan pasien adalah sebagai
berikut:
1. Sikap Profesional Dokter
Sikap profesional seorang dokter ditunjukkan ketika dokter berhadapan dengan
tugasnya (dealing with task), yang berarti mampu menyelesaikan tugas-tugasnya

sesuai peran dan fungsinya; mampu mengatur diri sendiri seperti ketepatan waktu,
pembagian tugas profesi dengan tugas-tugas pribadi yang lain (dealing with oneself); dan mampu menghadapi berbagai macam tipe pasien serta mampu bekerja
sama dengan profesi kesehatan yang lain (dealing with others). Di dalam proses
komunikasi dokter-pasien, sikap profesional ini penting untuk membangun rasa
nyaman, aman, dan percaya pada dokter, yang merupakan landasan bagi
berlangsungnya komunikasi secara efektif (Silverman, 1998). Sikap profesional
ini hendaknya dijalin terus-menerus sejak awal konsultasi, selama proses
konsultasi berlangsung, dan di akhir konsultasi.
Contoh sikap dokter ketika menerima pasien:
a. Menyilakan masuk dan mengucapkan salam.
b. Memanggil/menyapa pasien dengan namanya.
c. Menciptakan suasana yang nyaman (isyarat bahwa punya cukup waktu,
menganggap penting informasi yang akan diberikan, menghindari tampak
lelah).
d. Memperkenalkan diri, menjelaskan tugas/perannya (apakah dokter umum,
spesialis, dokter keluarga, dokter paliatif, konsultan gizi, konsultan tumbuh
kembang, dan lain-lain).
e. Menilai suasana hati lawan bicara
f. Memperhatikan sikap non-verbal (raut wajah/mimik, gerak/bahasa tubuh)
pasien

g. Menatap mata pasien secara profesional yang lebih terkait dengan makna
menunjukkan perhatian dan kesungguhan mendengarkan.
h. Memperhatikan keluhan yang disampaikan tanpa melakukan interupsi yang
tidak perlu.
i. Apabila pasien marah, menangis, takut, dan sebagainya maka dokter tetap
menunjukkan raut wajah dan sikap yang tenang.
j. Melibatkan pasien dalam rencana tindakan medis selanjutnya atau
pengambilan keputusan.
k. Memeriksa ulang segala sesuatu yang belum jelas bagi kedua belah pihak.
l. Melakukan negosiasi atas segala sesuatu berdasarkan kepentingan kedua
belah pihak.
m. Membukakan pintu, atau berdiri ketika pasien hendak pulang.
2. Sesi Pengumpulan Informasi
Di dalam komunikasi dokter-pasien, ada dua sesi yang penting, yaitu sesi
pengumpulan informasi yang di dalamnya terdapat proses anamnesis, dan sesi
penyampaian informasi. Tanpa penggalian informasi yang akurat, dokter dapat
terjerumus ke dalam sesi penyampaian informasi (termasuk nasihat, sugesti atau
motivasi dan konseling) secara prematur. Akibatnya pasien tidak melakukan
sesuai anjuran dokter.
Dalam dunia kedokteran, model proses komunikasi pada sesi penggalian
informasi telah dikembangkan oleh Van Dalen (2005) dan digambarkan dalam
sebuah model yang sangat sederhana dan aplikatif.
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a. Kotak 1 : Pasien memimpin pembicaraan melalui pertanyaan terbuka yang
dikemukakan oleh dokter (Patient takes the lead through open ended question
by the doctor).
b. Kotak

2

:

Dokter

memimpin

pembicaraan

melalui

pertanyaan

tertutup/terstruktur yang telah disusunnya sendiri (Doctors takes the lead
through closed question by the doctor).
c. Kotak 3 : Kesepakatan apa yang harus dan akan dilakukan berdasarkan
negosiasi kedua belah pihak (Negotiating agenda by both).
Sesi penggalian informasi terdiri dari:
a. Mengenali alasan kedatangan pasien, dimana belum tentu keluhan utama
secara medis (Silverman, 1998). Inilah yang disebut dalam kotak pertama
model Van Dalen (2005). Pasien menceritakan keluhan atau apa yang
dirasakan sesuai sudut pandangnya (illness perspective). Pasien berada pada
posisi sebagai orang yang paling tahu tentang dirinya karena mengalaminya
sendiri. Sesi ini akan berhasil apabila dokter mampu menjadi pendengar yang
aktif (active listener). Pendengar yang aktif adalah fasilitator yang baik
sehingga pasien dapat mengungkapkan kepentingan, harapan, kecemasannya
secara terbuka dan jujur. Hal ini akan membantu dokter dalam menggali

riwayat kesehatannya yang merupakan data-data penting untuk menegakkan
diagnosis.
b. Penggalian riwayat penyakit (Van Thiel, 2000)
Penggalian riwayat penyakit (anamnesis) dapat dilakukan melalui pertanyaanpertanyaan terbuka dahulu, yang kemudian diikuti pertanyaan tertutup yang
membutuhkan jawaban ”ya” atau ”tidak”. Inilah yang dimaksud dalam kotak
kedua dalam model Van Dalen (2005). Dokter sebagai seorang yang ahli,
akan menggali riwayat kesehatan pasien sesuai kepentingan medis (disease
perspective).
Selama proses ini, fasilitasi terus dilakukan agar pasien mengungkapkan
keluhannya dengan terbuka, serta proses negosiasi saat dokter hendak
melakukan komunikasi satu arah maupun rencana tindakan medis.
Pertanyaan-pertanyaan terbukayang dapat ditanyakan:
1) Bagaimana pusing tersebut Anda rasakan, dapat diceritakan lebih jauh?
2) Menurut Anda pusing tersebut reda bila Anda melakukan sesuatu,
meminum obat tertentu, atau bagaimana menurut Anda?
Sedangkan pertanyaan tertutupyang merupakan inti dari anamnesis meliputi:
1) Eksplorasi terhadap riwayat penyakit dahulu
2) Eksplorasi terhadap riwayat penyakit keluarga
3) Eksplorasi terhadap riwayat penyakit sekarang, contoh menggunakan
pedoman Macleod’s clinical examination seperti disebutkan dalam Kurtz
(1998)

3. Sesi Penyampaian Informasi
Setelah sesi sebelumnya dilakukan dengan akurat, maka dokter dapat sampai
kepada sesi memberikan penjelasan. Tanpa informasi yang akurat di sesi
sebelumnya, dokter dapat terjebak ke dalam kecurigaan yang tidak beralasan.
Secara ringkas ada 6 (enam) hal yang penting diperhatikan agar efektif dalam
berkomunikasi dengan pasien, yaitu:
a. Materi Informasi apa yang disampaikan
1) Tujuan anamnesis dan pemeriksaan fisik (kemungkinan rasa tidak
nyaman/sakit saat pemeriksaan).
2) Kondisi saat ini dan berbagai kemungkinan diagnosis.
3) Berbagai tindakan medis yang akan dilakukan untuk menentukan
diagnosis,

termasuk

manfaat,

risiko,

serta

kemungkinan

efek

samping/komplikasi.
4) Hasil dan interpretasi dari tindakan medis yang telah dilakukan untuk
menegakkan diagnosis.
5) Diagnosis, jenis atau tipe.
6) Pilihan tindakan medis untuk tujuan terapi (kekurangan dan kelebihan
masing-masing cara).
7) Prognosis.
8) Dukungan (support) yang tersedia.
b. Siapa yang diberi informasi
1) Pasien, apabila dia menghendaki dan kondisinya memungkinkan.

2) Keluarganya atau orang lain yang ditunjuk oleh pasien.
3) Keluarganya atau pihak lain yang menjadi wali/pengampu dan
bertanggung jawab atas pasien kalau kondisi pasien tidak memungkinkan
untuk berkomunikasi sendiri secara langsung.
c. Berapa banyak atau sejauh mana
1) Untuk pasien: sebanyak yang pasien kehendaki, yang dokter merasa perlu
untuk disampaikan, dengan memerhatikan kesiapan mental pasien.
2) Untuk keluarga: sebanyak yang pasien/keluarga kehendaki dan sebanyak
yang dokter perlukan agar dapat menentukan tindakan selanjutnya.
d. Kapan menyampaikan informasi
1) Segera, jika kondisi dan situasinya memungkinkan.
e. Di mana menyampaikannya
1) Di ruang praktik dokter.
2) Di bangsal, ruangan tempat pasien dirawat.
3) Di ruang diskusi.
4) Di tempat lain yang pantas, atas persetujuan bersama, pasien/keluarga dan
dokter.
f. Bagaimana menyampaikannya
1) Informasi penting sebaiknya dikomunikasikan secara langsung, tidak
melalui telpon, juga tidak diberikan dalam bentuk tulisan yang dikirim
melalui pos, faksimile, SMS, internet.

2) Persiapan meliputi:
a) materi yang akan disampaikan (bila diagnosis, tindakan medis,
prognosis sudah disepakati oleh tim);
b) ruangan yang nyaman, memperhatikan privasi, tidak terganggu orang
lalu lalang, suara gaduh dari TV/radio, telepon;
c) waktu yang cukup;
d) mengetahui orang yang akan hadir (sebaiknya pasien ditemani oleh
keluarga/orang yang ditunjuk; bila hanya keluarga yang hadir
sebaiknya lebih dari satu orang).
3) Jajaki sejauh mana pengertian pasien/keluarga tentang hal yang akan
dibicarakan.
4) Tanyakan kepada pasien/keluarga, sejauh mana informasi yang diinginkan
dan amati kesiapan pasien/keluarga menerima informasi yang akan
diberikan.

2.2 Keselamatan Pasien (Patient Safety)
2.2.1 Definisi
Keselamatan pasien (patient safety) rumah sakit adalah suatu sistem dimana
rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi asesmen risiko,
identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan
dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta
implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya

cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau
tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (Yahya, 2006).
Contoh adanya komunikasi tidak baik antar pihak rumah sakit dengan
keluarga pasien dengan baik sehingga adanya kasus ibu melahirkan dengan bedah
sesar meninggal dunia dan diduga karena malpraktek. Ibu yang akan melahirkan
dengan diagnosa bahwa jalan lahir tertutup plasenta, maka keputusan dokter
kandungan tersebut bahwa mengambil keputusan untuk dilakukan seksio sesarea, dan
dokter mengatakan dilakukan spinal anastesi, namun apa yang terjadi pasien tersebut
justru kesadarannya menghilang bahkan di layar monitor menunjukkan garis lurus
yang artinya pasien telah meninggal. Walaupun sudah dinyatakan meninggal dengan
segala upaya dan dari petugas paramedis melakukan pertolongan memacu jantung
dan infus setelah 10 menit ternyata pasien sadar kembali, kemudian dokter
melanjutkan melakukan operasi, padahal pasien baru saja bangun dari masa kritisnya.
Setelah itu pasien tidak sadar lagi bahkan pasca operasi pasien tidak sadar dan sempat
dirawat di ICU dan ICCU dan bayinya dirujuk ke rumah sakit lain, karena di rumah
sakit tersebut tidak tersedia alat untuk memberikan tindakan, dan bayi tersebut
akhirnya meninggal.
Menurut Depkes RI (2006), tujuan keselamatan pasien (patient safety) adalah
sebagai berikut:
1. Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit
2. Meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat
3. Menurunnya kejadian tidak diharapkan (KTD) di rumah sakit.

4. Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan
kejadian tidak diharapkan
Mengingat masalah keselamatan pasien merupakan masalah yang perlu
ditangani segera di rumah sakit di Indonesia maka diperlukan standar keselamatan
pasien rumah sakit yang merupakan acuan bagi rumah sakit di Indonesia untuk
melaksanakan kegiatannya. Standar keselamatan pasien rumah sakit yang disusun ini
mengacu pada ”Hospital Patient safety Standards” yang dikeluarkan oleh Joint
Commission on Accreditation of Health Organizations, Illinois, USA, tahun 2002,
yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi perumahsakitan di Indonesia (Depkes
RI, 2006).
Standar keselamatan pasien (patient safety) tersebut terdiri dari tujuh standar
yaitu
1. Hak pasien
2. Mendidik pasien dan keluarga
3. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan
4. Penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan
program peningkatan keselamatan pasien
5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien
6. Mendidik staf tentang keselamatan pasien
7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien
Mengacu kepada standar keselamatan pasien, maka rumah sakit harus
mendesign (merancang) proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor

dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif
Kejadian Tidak Diharapkan, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja
serta keselamatan pasien.
Uraian Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit adalah
sebagai berikut :
1. Bangun Kesadaran Akan Nilai Keselamatan Pasien
Ciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil.
Langkah penerapan:
a. Bagi Rumah Sakit :
1) Pastikan rumah sakit memiliki kebijakan yang menjabarkan apa yang harus
dilakukan staf segera setelah terjadi insiden, bagaimana langkah-langkah
pengumpulan fakta harus dilakukan dan dukungan apa yang harus
diberikan kepada staf, pasien dan keluarga
2) Pastikan rumah sakit memiliki kebijakan yang menjabarkan peran dan
akuntabilitas individual bilamana ada insiden
3) Tumbuhkan budaya pelaporan dan belajar dari insiden yang terjadi di
rumah sakit.
4) Lakukan asesmen dengan menggunakan survei penilaian keselamatan
pasien.
b. Bagi Unit/Tim :
1) Pastikan rekan sekerja anda merasa mampu untuk berbicara mengenai
kepedulian mereka dan berani melaporkan bilamana ada insiden

2) Demonstrasikan kepada tim anda ukuran-ukuran yang dipakai di rumah
sakit anda untuk memastikan semua laporan dibuat secara terbuka dan
terjadi proses pembelajaran serta pelaksanaan tindakan/solusi yang
tepat.
2. Pimpin dan Dukung Staf Anda
Bangunlah komitmen dan fokus yang kuat dan jelas tentang Keselamatan Pasien di
rumah sakit anda.
Langkah penerapan:
a. Untuk Rumah Sakit :
1) Pastikan ada anggota Direksi atau Pimpinan yang bertanggung jawab atas
Keselamatan Pasien
2) Identifikasi di tiap bagian rumah sakit, orang-orang yang dapat diandalkan
untuk menjadi ”penggerak” dalam gerakan Keselamatan Pasien
3) Prioritaskan Keselamatan Pasien dalam agenda rapat Direksi/Pimpinan
maupun rapat-rapat manajemen rumah sakit
4) Masukkan Keselamatan Pasien dalam semua program latihan staf rumah
sakit anda dan pastikan pelatihan ini diikuti dan diukur efektivitasnya.
b. Untuk Unit/Tim :
1) Nominasikan ”penggerak” dalam tim anda sendiri untuk memimpin
Gerakan Keselamatan Pasien
2) Jelaskan kepada tim anda relevansi dan pentingnya serta manfaat bagi
mereka dengan menjalankan gerakan Keselamatan Pasien

3) Tumbuhkan sikap kesatria yang menghargai pelaporan insiden.
3. Integrasikan Aktivitas Pengelolaan Risiko
Kembangkan sistem dan proses pengelolaan risiko, serta lakukan identifikasi dan
asesmen hal yang potensial bermasalah.
Langkah penerapan:
a. Untuk Rumah Sakit :
1) Telaah kembali struktur dan proses yang ada dalam manajemen risiko
klinis dan non klinis, serta pastikan hal tersebut mencakup dan terintegrasi
dengan Keselamatan Pasien dan Staf
2) Kembangkan indikator-indikator kinerja bagi sistem pengelolaan risiko
yang dapat dimonitor oleh Direksi/Pimpinan rumah sakit
3) Gunakan informasi yang benar dan jelas yang diperoleh dari sistem
pelaporan insiden dan asesmen risiko untuk dapat secara proaktif
meningkatkan kepedulian terhadap pasien.
b. Untuk Unit/Tim :
1) Bentuk forum-forum dalam rumah sakit untuk mendiskusikan isu-isu
Keselamatan Pasien guna memberikan umpan balik kepada manajemen
yang terkait
2) Pastikan ada penilaian risiko pada individu pasien dalam proses asesmen
risiko rumah sakit

3) Lakukan proses asesmen risiko secara teratur, untuk menentukan
akseptabilitas setiap risiko, dan ambillah langkah-langkah yang tepat untuk
memperkecil risiko tersebut
4) Pastikan penilaian risiko tersebut disampaikan sebagai masukan ke proses
asesmen dan pencatatan risiko rumah sakit.
4. Kembangkan Sistem Pelaporan
Pastikan staf Anda agar dengan mudah dapat melaporkan kejadian/ insiden, serta
rumah sakit mengatur pelaporan kepada Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit
(KKPRS).
Langkah penerapan :
a. Untuk Rumah Sakit :
Lengkapi rencana implementasi sistem pelaporan insiden ke dalam maupun ke
luar, yang harus dilaporkan ke KPPRS-PERSI.
b. Untuk Unit/Tim :
Berikan semangat kepada rekan sekerja anda untuk secara aktif melaporkan
setiap insiden yang terjadi dan insiden yang telah dicegah tetapi tetap terjadi
juga, karena mengandung bahan pelajaran yang penting.
5. Libatkan dan Berkomunikasi dengan Pasien
Kembangkan cara-cara komunikasi yang terbuka dengan pasien.
Langkah penerapan :
a. Untuk Rumah Sakit :

1) Pastikan rumah sakit memiliki kebijakan yang secara jelas menjabarkan
cara-cara komunikasi terbuka tentang insiden dengan para pasien dan
keluarganya
2) Pastikan pasien dan keluarga mereka mendapat informasi yang benar dan
jelas bilamana terjadi insiden
3) Berikan dukungan, pelatihan dan dorongan semangat kepada staf agar
selalu terbuka kepada pasien dan keluarganya.
b. Untuk Unit/Tim :
1) Pastikan tim anda menghargai dan mendukung keterlibatan pasien dan
keluarganya bila telah terjadi insiden
2) Prioritaskan pemberitahuan kepada pasien dan keluarga bilamana terjadi
insiden, dan segera berikan kepada mereka informasi yang jelas dan benar
secara tepat
3) Pastikan, segera setelah kejadian, tim menunjukkan empati kepada pasien
dan keluarganya.
6. Belajar dan Berbagi Pengalaman tentang Keselamatan Pasien
Dorong staf anda untuk melakukan analisis akar masalah untuk belajar bagaimana
dan mengapa kejadian itu timbul.
Langkah penerapan:
a. Untuk Rumah Sakit :
1) Pastikan staf yang terkait telah terlatih untuk melakukan kajian insiden
secara tepat, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebab

2) Kembangkan

kebijakan

yang

menjabarkan

dengan

jelas

kriteria

pelaksanaan Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis/RCA) atau
Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) atau metoda analisis lain,
yang harus mencakup semua insiden yang telah terjadi dan minimum satu
kali per tahun untuk proses risiko tinggi.
b. Untuk Unit/Tim :
1) Diskusikan dalam tim anda pengalaman dari hasil analisis insiden
2) Identifikasi unit atau bagian lain yang mungkin terkena dampak di masa
depan dan bagilah pengalaman tersebut secara lebih luas.
7. Cegah Cedera Melalui Implementasi Sistem Keselamatan Pasien
Gunakan informasi yang ada tentang kejadian / masalah untuk melakukan
perubahan pada sistem pelayanan
Langkah penerapan:
a. Untuk Rumah Sakit :
1) Gunakan informasi yang benar dan jelas yang diperoleh dari sistem
pelaporan, asesmen risiko, kajian insiden, dan audit serta analisis, untuk
menentukan solusi setempat
2) Solusi tersebut dapat mencakup penjabaran ulang sistem (struktur dan
proses), penyesuaian pelatihan staf dan/atau kegiatan klinis, termasuk
penggunaan instrumen yang menjamin keselamatan pasien.
3) Lakukan asesmen risiko untuk setiap perubahan yang direncanakan
4) Sosialisasikan solusi yang dikembangkan oleh KKPRS-PERSI

5) Beri umpan balik kepada staf tentang setiap tindakan yang diambil atas
insiden yang dilaporkan.
b. Untuk Unit/Tim :
1) Libatkan tim anda dalam mengembangkan berbagai cara untuk membuat
asuhan pasien menjadi lebih baik dan lebih aman.
2) Telaah kembali perubahan-perubahan yang dibuat tim anda dan pastikan
pelaksanaannya.
3) Pastikan tim anda menerima umpan balik atas setiap tindak lanjut tentang
insiden yang dilaporkan.
Tujuh langkah keselamatan pasien rumah sakit merupakan panduan yang
komprehensif untuk menuju keselamatan pasien, sehingga tujuh langkah tersebut
secara menyeluruh harus dilaksanakan oleh setiap rumah sakit.
Dalam pelaksanaan, tujuh langkah tersebut tidak harus berurutan dan tidak
harus serentak. Pilih langkah-langkah yang paling strategis dan paling mudah
dilaksanakan di rumah sakit. Bila langkah-langkah ini berhasil maka kembangkan
langkah-langkah yang belum dilaksanakan.

2.3 Landasan Teori
Komunikasi dokter-pasien merupakan salah satu kompetensi yang harus
dikuasai dokter. Kompetensi komunikasi menentukan keberhasilan dalam membantu
penyelesaian masalah kesehatan pasien. Komunikasi dokter-pasien merupakan
momen yang sangat penting dalam rangka penyembuhan pasien. Dalam komunikasi

dokter-pasien, karena keahliannya, dokter mempunyai posisi yang “lebih tinggi”
daripada pasien. Dapat dikatakan dokter memiliki legitimate power sehingga dengan
mudah dapat mempengaruhi pasien. Jadi, hal-hal yang disampaikan dokter lebih
efektif dalam mempengaruhi pasien. Namun perlu diingat, dengan kemajuan sistem
informasi saat ini banyak pasien yang datang kepada dokter dalam keadaan well
informed.
Wiliam I. Gorden mengkategorikan fungsi komunikasi sebagai komunikasi
sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan komunikasi instrumental.
Komunikasi berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan
pekerjaan, baik tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang. Sedangkan
Harold D. Lasswell memaparkan fungsi komunikasi sebagai penjajakan/pengawasan
lingkungan, menghubungkan bagian-bagian yang terpisahkan dari masyarakat, dan
menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya.
Dalam komunikasi dikenal pola-pola tertentu sebagai manifestasi perilaku
manusia dalam berkomunikasi. Pola komunikasi biasa disebut sebagai model, yaitu
sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang berhubungan satu sama lain untuk
mencapai tujuan secara bersama. Joseph A. Devito membagi pola komunikasi
menjadi empat, yakni komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok kecil,
komunikasi publik, dan komunikasi massa.
Devito menyatakan bahwa faktor-faktor efektivitas komunikasi yaitu
keterbukaan (Openness), empati (Empathy), sikap mendukung (Supportiveness),
sikap positif (Positiveness), dan kesetaraan (Equality). Komunikasi yang efektif dapat

diterapkan antara dokter dan pasien berkaitan dengan keselamatan pasien (patient
safety) yaitu sikap profesional dokter, pengumpulan informasi dari pasien,
penyampaian informasi pada pasien. Jika pola komunikasi yang efektif ini dapat
dilakukan dengan benar maka akan terjalin hubungan saling percaya yang dilandasi
keterbukaan, kejujuran dan pengertian akan kebutuhan, harapan, maupun kepentingan
masing-masing yang pada akhirnya dapat menurunkan kasus-kasus kejadian yang
tidak diharapkan seperti kesalahan tindakan medis.
Komunikasi yang disampaikan harus efektif sehingga tujuan dapat tercapai.
Salah satu tindakan yang harus dikomunikasikan secara efektif antara dokter dan
pasien yaitu proses terapi. Komunikasi efektif harus dilakukan dokter dengan
melibatkan pasien dan keluarga dalam pemberian persetujuan (informed consent)
untuk proses terapi (National Health Service/NHS, 2012). Menurut Australian
Patient Safety Education Framework (APSEF) (2011), tenaga kesehatan juga harus
memiliki kompetensi budaya (cultural competence) supaya dapat memberikan
pelayanan kesehatan yang tepat dan adekuat pada semua orang dengan tetap
menghargai budaya lokal. Selain itu salah satu prinsip komunikasi yang efektif yaitu
jujur dan tidak menutupi kesalahan (open disclosure). Setiap insiden yang terjadi
dalam proses pelayanan kesehatan harus dijelaskan dan didiskusikan secara terbuka
pada pasien.
Landasan teori penelitian komunikasi efektif dokter dan pasien dapat dilihat
pada gambar berikut ini.

Komunikasi Efektif

Fungsi Komunikasi:
1. komunikasi sosial
2. komunikasi
ekspresif
3. komunikasi ritual
4. komunikasi
instrumental

1.
2.
3.
4.

Pola Komunikasi:
Antara pribadi
Kelompok kecil
Publik
Massa

Pola Komunikasi DokterPasien :
1. Sikap profesionalisme
dokter
2. Pengumpulan informasi
3. Penyampaian informasi

Efektivitas Komunikasi:
1. Keterbukaan (Openness)
2. Empati (Empathy)
3. Sikap mendukung
(Supportiveness)
4. Sikap positif
(Positiveness)
5. Kesetaraan (Equality).

Komunikasi Efektif Dokter-Pasien
1. Memberikan informed consent
2. Kompetensi budaya (culture
competence)
3. Menyampaikan insiden pada
pasien (open disclosure)

Keselamatan Pasien
(Patient Safety)

Gambar 2.1. Landasan Teori
Sumber: William I Gorden (1992), Nuruddin (2010), Devito (2011),HNS (2012), (APSEF,
2011), KKI (2006)

2.4. Kerangka Pikir
Berdasarkan uraian landasan teori, maka kerangka pikir penelitian ini
digambarkan sebagai berikut:
Memberikan Informed
Consent
1. pemberian
informasi kepada
pasien
2. pengambilan
keputusan oleh
pasien
Komunikasi Efektif
Dokter-Pasien

Kompetensi Budaya
(culture Competence)
-Menghargai budaya
(suku, agama dan Ras)

Keselamatan
Pasien (Patient
Safety)

Menyampaikan
insiden pada pasien
(open discloure)
– jujur dan terbuka
Gambar 2.2. Kerangka Pikir
Dari gambar Kerangka pikir di atas dapat dijelaskan bahwa komunikasi efektif
dokter dan pasien dalam proses terapi berkaitan dengan keselamatan pasien yaitu
melibatkan pasien dan keluarga pasien dalam memberikan informed consent yaitu
dalam hal pemberian informasi kepada pasien dan keluarga pasien mengenai
diagnosa penyakit pasien, efek samping obat sampai pasien dinyatakan sembuh oleh
dokter dan memberikan kesempatan pada pasien dan keluarganya untuk pengambilan
keputusan mengenai semua pilihan resiko yang terkait dengan pengobatan pasien .

Dokter juga harus memiliki kompetensi budaya (cultural competence) supaya dapat
memberikan pelayanan kesehatan yang tepat dan adekuat pada semua orang dengan
tetap menghargai budaya lokal tanpa membedakan suku, agama,dan ras. Selain itu
salah satu prinsip komunikasi yang efektif yaitu jujur dan tidak menutupi kesalahan
(open disclosure). Setiap insiden yang terjadi dalam proses pelayanan kesehatan
harus dijelaskan dan didiskusikan secara terbuka pada pasien dan keluarga pasien.
Dengan demikian akan terjalin komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien,
dibuktikan dari keberhasilan tujuan perawatan yaitu keselamatan pasien (patient
safety).

BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah kualitatif, data dikelompokkan berdasarkan
kebutuhan dan pendekatan intepretatif terhadap subjek untuk selanjutnya dianalisis.
Ciri dari metode kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk deskripsi yang
berupa teks naratif, kata-kata, ungkapan, pendapat, gagasan yang dikumpulkan oleh
peneliti dari beberapa sumber sesuai dengan teknik atau cara pengumpulan data
(Denzin dan Lincoln, 2009).
Jenis metode kualitatif yang dipilih adalah kualitatif interaktif yang
merupakan studi mendalam menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari
orang dalam lingkungan alamiahnya. Peneliti menginterpretasikan fenomenafenomena bagaimana orang-orang mencari makan dari fenomena-fenomena itu
(Efferin, 2004).
Jenis penelitian kualitatif interaktif yang digunakan pada penelitian ini
dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai bagaimana
komunikasi efektif yang dilakukan dokter dan pasien berkaitan dengan keselamatan
pasien (patient safety) yang meliputi pemberian informed consent, kompetensi budaya
(culture competence), menyampaikan insiden pada pasien (open disclosure) di Ruang
Rawat Inap Rumah Sakit Haji Medan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian
3.2.1 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Haji
Medan yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Medan Estate – Medan. Alasan
pemilihan lokasi ini karena berdasarkan penelusuran peneliti belum pernah dilakukan
penelitian sebelumnya dengan judul yang sama dengan penelitian ini.
3.2.2 Waktu Penelitian
Penelitian dimulai pada saat pengajuan judul sampai dengan perbaikan setelah
ujian yaitu dari bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Desember 2015.

3.3 Informan Penelitian
Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang
memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (purposive). Dengan
demikian penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Menurut
Sugiyono (2009) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data
pertimbangan tertentu yakni sumber data yang dianggap paling tahu tentang apa yang
diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial
yang sedang diteliti, yang menjadi kepedulian dalam pengambilan sampel penelitian
kualitatif adalah tuntasnya pemerolehan informasi dengan keragaman variasi yang
ada bukan pada banyak sumber data.
Oleh karena itu, informan dalam penelitian ini adalah dokter spesialis (dokter
bedah, dokter anak, dokter kandungan dan dokter penyakit dalam) dan pasien (pasien

bedah, pasien anak, pasien kandungan dan pasien penyakit dalam) yang menurut
peneliti dapat memberikan data dan informasi sesuai dengan topik penelitian ini
tentang komunikasi efektif yang dilakukan dokter dan pasien berkaitan dengan
keselamatan pasien (patient safety) yang meliputi pemberian informed consent,
kompetensi budaya (culture competence), menyampaikan insiden pada pasien (open
disclosure) di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Haji Medan. Penentuan jumlah dan
kriteria informan penelitian dibatasi pada dokter dan pasien yang ada di ruang rawat
inap saat pengumpulan data dilakukan dengan teknik aksidental (accidental
sampling).

3.4 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpilan data yang digunakan untuk mendapatkan data dalam
penelitian ini meliputi:
1) Wawancara mendalam (depth interview)
Peneliti

memilih

melakukan

wawancara

mendalam

bertujuan

untuk

mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap
dan pengalaman pribadi dari informan. Untuk menghindari kehilangan informasi,
peneliti meminta ijin kepada informan untuk mengguanakan alat perekam. Sebelum
dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas
gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian.
Selama wawancara, peneliti harus memperhatikan cara-cara yang benar dalam
melakukan wawancara, diantaranya: menghindari kata yang memiliki arti ganda atau

ambiguitas, menghindari pertanyaan panjang dengan memecahnya menjadi beberapa
pertanyaan baru, dan sebagainya.
2) Observasi
Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim
dalam metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini yang diobservasi adalah
komunikasi dokter pasien pada saat dokter memberikan pelayanan kesehatan kepada
pasien rawat inap yang secara langsung dilakukan peneliti pada jam-jam berkunjung
dokter ke ruang rawat inap. Hal-hal yang diobservasi missal komunikasi pembuka
saat dokter mendekati pasien, respon pasien terhadap kehadiran dokter, komunikasi
efektif antara dokter dan pasien selama interaksi kesehatan.

3.5 Definisi Operasional
Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Komunikasi efektif adalah penyampaian informasi secara efektif dari seseorang
kepada orang lainnya, dalam hal ini informasi dari dokter ke pasien atau
sebaliknya.
2. Dokter adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikan pada fakultas
kedokteran dan dinyatakan lulus dan berijazah, dan memiliki surat izin bekerja di
Rumah Sakit Haji Medan.
3. Pasien adalah orang yang menderita suatu penyakit yang dirawat di ruang rawat
inap Rumah Sakit Haji Medan.

4. Keselamatan pasien (patient safety) adalah upaya yang dilakukan oleh dokter
dalam mencegah kejadian tidak diinginkan seperti kesalahan diagnosis, kesalahan
prosedur pada pasien melalui komunikasi dokter-pasien.
5. Kejadian Sentinel (Sentinel Event) adalah suatu kejadian tidak diharapkan yang
mengakibatkan kematian atau cidera yang sangat serius, biasanya dipakai untuk
kejadian yang sangat tidak diharapkan atau tidak dapat diterima.

3.6 Analisis Data
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan lebih banyak
bersifat uraian dari hasil wawancara dan hasil observasi. Data yang diperoleh akan
dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah
seperti yang dikemukakan oleh Bungin (2008) sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data (Data Collection)
Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan
pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara
mendalam dan observasi.
2. Reduksi Data (Data Reduction)
Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan
tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan
membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis

memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak
relevan
3. Display Data
Display data adalah pendiskripsian sekumpulan informasi tersusun yang
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.
Penyajiannya juga dapat berbentuk matriks, diagram, tabel dan bagan.
4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan
Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa
kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

BAB 4
HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Rumah Sakit Haji Medan
Rumah Sakit Umum Haji Medan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) baru di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diatur dalam peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2012 tentang pembentukan organisasi,
tugas fungsi, uraian tugas dan tata kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan akan terus
dilakukan sehingga akan berdampak positif kepada pelayanan kesehatan yang
diberikan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang telah
dikeluarkan oleh Pemerintah. Lokasi Rumah Sakit Umum Haji Medan Pemprovsu
berada di Kabupaten Deli Serdang dan berada di perlintasan perbatasan kota Medan.
Visi dari Rumah Sakit Umum Haji Medan Pemprovsu adalah “Rumah sakit
unggulan dan pusat rujukan dengan pelayanan bernuansa islami berdaya saing sesuai
standar nasional dan internasional serta ramah lingkungan”.
Misi Rumah Sakit Umum Haji Medan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara
(Pemprovsu) adalah :
1.

Meningkatkan profesional, kompetensi pegawai Rumah Sakit Umum Haji Medan
Pemprovsu yang memiliki integritas dan religius.

2.

Meningkatkan kualitas dan prasarana Rumah Sakit Umum Haji Medan
Pemprovsu sesuai standar Nasional dan Internasional dengan prinsip
kenyamanan dan keselamatan.

3.

Meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan dan pegawai Rumah Sakit Umum
Haji Medan Pemprovsu melalui pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum.

4.

Meningkatkan kemudahan jangkauan pelayanan kesehatan dengan prinsip
pengelolaan lingkungan Rumah Sakit Umum Haji Medan Pemprovsu yang sehat
bersih bernuansa Go Green.

5.

Meningkatkan pelayanan yang berkualitas, trasparan, bersih dan dapat
dipertanggungjawabkan.

4.1.1 Bidang Pelayanan Medis
1.

Pelayanan Rawat Jalan
Saat ini Rumah Sakit Umum Haji Medan Pemprovsu melayani 16 poliklinik

dan 1 Instalasi Gawat Darurat. Poliklinik tersebut terdiri dari : poliklinik bedah,
poliklinik pediatri, poliklinik penyakit dalam, poliklinik kebidanan dan penyakit
kandungan, poliklinik mata, poliklinik kulit dan kelamin, poliklinik syaraf, poliklinik
psikiatri, poliklinik paru, poliklinik gigi, poliklinik THT, poliklinik jantung,
poliklinik rehabilitasi medik, poliklinik orthopedi, poliklinik TB Dots, klinik VCT
(Voluntary Counseling and Testing).
2.

Pelayanan Rawat Inap
Rumah Sakit Umum Haji Medan adalah Rumah Sakit Umum tipe B tempat

pendidikan merupakan salah satu rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai
lokasi rujukan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang
mengoptimalkan pelayanannya. Hal tersebut tampak dari kapasitas tempat tidur yang

berjumlah 270 TT dimana untuk kelas IA berjumlah 49 TT, kelas IB berjumlah 40
TT, kelas II berjumlah 10 TT, kelas III berjumlah 109 TT, ruang ICU berjumlah 14
TT, ranjang bayi berjumlah 14 TT, Suite Room berjumlah 2 TT dan kelas utama A/
super VIP berjumlah 4 TT.
3.

Pelayanan Perawatan Intensif

4.

Pelayanan Bedah Sentral

5.

Pelayanan Hemodialisa

6.

Pelayanan Kesehatan Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat).

4.1.2 Bidang Penunjang Medis
Seperti yang telah diketahui bahwa peran penunjang medis pada sebuah
rumah sakit adalah penting, karena tanpa pelayanan penunjang medis, proses
perawatan dapat jadi terhambat. Peran seperti bidang Farmasi, Laboratorium,
Rehabilitasi Medis dan Radiologi menjadi sangat penting disamping peranan Unit
Gizi, Instalasi Binatu, Cleaning Service dan yang lainnya.
4.2 Indikator Pelayanan Rumah Sakit Umum Haji Medan Tahun 2013-2014
Dari data laporan tahunan 2013 didapatkan bahwa rekapitulasi pasien rawat
inap di Rumah Sakit Umum Haji Medan didapatkan nilai BOR (Bed Occupancy
Rate) sejumlah 52%, nilai LOS (Length Of Stay) bernilai 5, TOI (Turn Over Internal)
bernilai 5, BTO (Bed Turn Over) bernilai 38, dimana nilai tersebut mengalami
peningkatan di tahun 2014 dengan nilai rekapitulasi sebagai berikut yaitu nilai BOR
(Bed Occupancy Rate) bernilai 55%, nilai LOS (Length Of Stay) bernilai 4, nilai TOI

(Turn Over Internal) bernilai 4, BTO (Bed Turn Over) bernilai 41 sesudah program
BPJS dilaksanakan di Rumah Sakit Haji Medan yang dimulai pada bulan januari
2014. Dan BOR (Bed Occupancy Rate) untuk Januari-Juni 2015 bernilai 67%. nilai
LOS (Length Of Stay) bernilai 6, nilai TOI (Turn Over Internal) bernilai 2, BTO (Bed
Turn Over) bernilai 21.

4.3 Komunikasi Efektif Dokter Pasien dalam Upaya Keselamatan Pasien di
Ruang Rawat Inap Haji Medan
Komunikasi efektif dokter dan pasien dalam upaya keselamatan pasien
(Patient Safety) dapat tercapai melalui pemberian informed cosent kepada pasien dan
keluarga untuk mengetahui keterlibatannya terhadap proses terapi, menghargai
budaya (culture competence) dan tidak menutupi kesalahan dengan menerapkan
prinsip terbuka .
Komunikasi efektif dokter dan pasien adalah pengembangan hubungan dokter
dan pasien secara efektif yang berlangsung secara efisien, dengan tujuan utama
penyampaian informasi atau pemberian penjelasan yang diperlukan dalam rangka
membangun kerja sama antara dokter dengan pasien. Komunikasi yang dilakukan
antara dokter dan pasien dikategorikan sebagai komunikasi tatap muka (interpersonal)
yang bertujuan untuk mencapai pengertian dan kesepakatan yang dibangun dokter
bersama pasien pada setiap langkah penyelesaian masalah pasien.
Hasil wawancara dengan sumber Informasi (SI) yaitu dokter spesialis
(spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis obgyn dan spesialis anak) tentang

komunikasi efektif dokter dan pasien dalam upaya keselamatan pasien (patient safety)
di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Haji Medan Tahun 2015, adalah sebagai berikut :

4.3.1 Komunikasi Efektif Dokter dan Pasien Melalui Informed Consent
Proses informed consent adalah barometer untuk mengetahui sejauh mana
keterlibatan pasien dalam proses terapi. Informed consent tidak hanya sebatas tanda
tangan pasien dan keluarganya, tetapi merupakan suatu proses untuk memberikan
kesempatan pada pasien dan keluarganya untuk mempertimbangkan semua pilihan
dan resiko yang terkait dengan pengobatan pasien. Dokter harus melakukan informed
consent pada pasien dan keluarga pasien dalam pemberian informasi mengenai
penyakit pasien dan pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan yang akan
dilakukan.
Hasil wawancara tentang komunikasi efektif dokter dalam upaya keselamatan
pasien melalui informed consent di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Haji Medan
“ya... harus melakukan informed consent mulai dari pemberian informasi
tentang penyakitnya dan pengambilan keputusan tentang tindakan ataupun
pemeriksaan lanjutan. karena itu hak pasien dan keluarga pasien.” (SI 1)
“ya, mulai dari pasien masuk sampai pasien pulang penjelasan harus jelas dan
harus minta persetujuan pasien dan keluarga pasien untuk setiap tindakan
yang dilakukan.” (SI 2)
“ ya tentu saja apalagi tindakan operasi terlebih dahulu dijelaskan pada pasien
dan keluarga pasien sampai mereka mengerti lalu diberi kesempatan untuk
mengambil keputusan tentang tindakan tersebut lalu diminta persetujuan atas
tindakan tersebut.” (SI 5)

“ya, dijelaskan keseluruhan secara lisan dan tertulis tentang keadaan pasien
dan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya yang dimengerti oleh pasien
pasien dan keluarga pasien.” (SI 6)
“ya, sudah pasti karena informed consent wajib diberikan oleh staff medis
kepada keluarga pasien yang didalamnya tercantum tindakan yang akan
dilakukan kepada pasien yang akan ditandatangani oleh keluarga si pasien
sebagai bukti persetujuan .” (SI 9)
“Informed consent sangat penting, baik secara tertulis dan lisan secara
mendetail mulai dari diagnosa, terapi, pemeriksaan yang dilakukan, efek
samping obat dan dari setiap tindakan yang dilakukan.” (SI 10)
“ya dokter harus melakukan informed consent mengingat perubahan fisik
setiap pasien yang tiba-tiba saja bisa drop sewatu-waktu.” (SI 13)
“iya tentu, karena disini pasien kan anak-anak, apapun yang saya lakukan
harus persetujuan keluarga/orangtua si anak.” (SI 14)
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dimaknai dokter menyadari
perlunya dilakukan informed consent kepada pasien dan keluarga pasien baik secara
lisan dan tertulis mengenai keadaan pasien seperti diagnosa, efek samping obat dan
tindakan yang dilakukan, terapi pada saat pasien masuk sampai pasien pulang dan
memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk mengambil keputusan
tentang persetujuan tindakan yang akan dilakukan.
Hasil wawancara dengan dokter tentang bagaimana anda menjelaskan tentang
penyakit yang diderita pasien pada pasien dan keluarganya di Ruang Rawat Inap
Rumah Sakit Haji Medan
“memberikan penjelasan kepada pasien dengan menggunakan bahasa yang
mudah dimengerti dan berulang.” (SI 1)
“Saya menjelaskan berdasarkan hasil dari pemeriksaan yang saya lakukan dan
pemeriksaan penunjang lainnya seperti cek darah.” (SI 2)

“Dijelaskan secara lengkap dan mudah dipahami oleh mereka.” (SI 5)
“Sesuai dengan keluhan yang dirasakan pasien dan anamnesa yang saya dapat
dari pasien dan keluarga yang mendampingi.” (SI 6)
“Kami harus menjelaskan keadaan pasien baik dengan pasiennya langsung
dan keluarganya dengan menggunakan bahasa awam yang dimengerti oleh
mereka. Setelah menjelaskan saya tanyakan kembali mereka mengerti atau
tidak.” (SI 9)
“biasanya saya sering memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah
dimengerti oleh pasien dan memberikan waktu untuk pasien bertanya
seputaran penyakitnya.”(SI 10)
“kita memberi penjelasan tentang penyakit akibat dan efek yang timbul jika
tidak dilakukan tindakan medis kemudian memberi keleluasaan kepada
keluarga untuk mengambil keputusan.” (SI 13)
“memberikan penjelasan tentang penyakit pasien sampai pasien itu mengerti.”
(SI 14)
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dimaknai dokter menjelaskan
keadaan pasien kepada pasien dan keluarga pasien berdasarkan informasi yang
didapat, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan lainnya dengan menggunakan bahasa
yang umum yang mudah dimengerti, memberi penjelasan secara berulang dan
memberikan waktu untuk pasien dan keluarga bertanya.
Hasil wawancara dengan dokter tentang bagaimana anda mengumpulkan
informasi dari pasien tentang penyakit yang diderita untuk mencegah kejadian yang
tidak diinginkan di Ruang Rawat Inap Haji Medan.
“berdasarkan keluhan yang dirasakan oleh pasien.” (SI 1)
“informasi didapat dari pasien, keluarga pasien yang mendampingi,
pemeriksaan secara fisik dan pemeriksaan lainnya.” (SI 2)

“dari anamnesa pasien dan pemeriksaan yang dilakukan.” (SI 5)
“melihat kondisi pasien, melakukan pemeriksaan dan menanyakan riwayat
penyakit terdahulu.” (SI 6)
“banyak cara megumpulkan informasi penyakit pasien selain dari anamnesa
tapi juga perlu dilihat berbagai aspek lainnya seperti aspek ekonomi dan aspek
lingkungan. Dengan ekonomi yang baik pasien dapat sembuh dengan fasilitas
yang lengkap dan aspek lingkungan pasien dapat terhindar dari penyakit
menular.” (SI 9)
“menanyakan secara mendalam tentang keluhan yang dirasakan
pasien,riwayat penyakit keluarga dan pemeriksaan penunjang lainnya yang
dilakukan seperti pemeriksaan darah, USG agar didapatkan diagnosa yang
tepat.” (SI 10)
“melalui komunikasi terapeutik dan menggunakan bahasa yang mudah
dimengerti oleh pasien dan keluarga.” (SI 13)
“pada pasien anak informasi kebanyakan kita dapat dari orang tua atau yang
menjaga sianak kita sesuaikan dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan
penunjang sehingga kejadian yang tidak diinginkan tidak terjadi.” (SI 14)
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dimaknai dokter mendapat
informasi dari pihak yang bersangkutan tidak hanya dari pasien, tetapi juga keluarga
terdekat yang mengetahui kondisi pasien dengan baik, selain itu informasijuga
didapat dari hasil pemeriksaan dokter dan pemeriksaan penujang yang dianggap
penting untuk menegakkan dignosa yang tepat, pengobatan yang tepat sehingga
kejadian tidak diinginkan tidak terjadi.
Hasil wawancara dengan dokter tentang apakah ada keterkaitan keberhasilan
tujuan pelayanan medis dengan komunikasi efektif dokter dan pasien
“ iya tentu saja ada kaitannya, dengan berkomunikasi efektif maka pasien
akan mengerti penjelasan yang disampaikan dan mengikuti perintah kita.” (SI
1)

“ya... jika komunikasinya efektif maka kita dapat mengetahui keluhan yang
dirasakan pasien dan memberi pengobatan yang tepat maka pasien selamat
dan puas” (SI 2)
“komunikasi efektif berarti memberikan informasi kepada pasien dan keluarga
mengenai kondisinya secara lengkap dan jelas.” (SI 5)
“Sudah pasti dengan komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien untuk
mencapai keberhasilan pelayanan medis.” (SI 6)
“berkaitan, dengan melakukan komunikasi efektif yang baik secara tidak
langsung sudah menanamkan kepercayaan pasien untuk dirinya supaya cepat
untuk sembuh.” (SI 9)
“ya... melalui komunikasi efektif kita melakukan pendekatan kepada keluarga
pasien dan pasien sehingga mereka merasa diutamakan dan diperhatikan.” (SI
10)
“Komunikasi efektif itu kan memang harus dilakukan sehingga kita dan
pasien sama-sama mengerti apa yang dikeluhkan pasien itu dan sepakat
tentang pengobatannya atau terapi lanjutan yang nanti kita lakukan.” (SI 13)
“ya, komunikasi menentukan keberhasilan dalam membantu penyelesaian
masalah kesehatan pasien.” (SI 14)
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dimaknai dokter menyadari
komunikasi efektif dokter dan pasien sangat berkaitan dengan keberhasilan mencapai
tujuan pelayanan medis yaitu kesembuhan pasien, komunikasi efektif berarti dokter
menyampaikan informasi yang dimengerti oleh pasien dan keluarga pasien sehingga
tidak terjadi kesalahan informasi antara dokter dengan pasien yang dapat
menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan.
Hasil wawancara dengan pasien tentang dokter memberitahukan dahulu setiap
tindakan yang akan dilakukan.

“iya buk, dokternya menjelaskan dulu tindakan yang akan dilakukan dan apa
manfaatnya terkadang juga diminta tanda tangan persetujuan tindakan itu.” (SI
3)
“selalu buk, kalau tidak dokter biasanya perawat yang memberitahu.” (SI 4)
“iyalah, kan memang harus seperti itu, kami kan harus tau apa aja
pemeriksaan yang akan dilakukan oleh dokter.” (SI 7)
“iya, selalu dikasi tahu.” (SI 8)
“ya, dokternya selalu memberitahu dan menjelaskan dulu kepada saya
sebelum melakukan tindakan.” (SI 11)
“ ya buk, kan sebelum pemeriksaan kami bersiap-siap dulu dan kami diminta
persetujuan dilakukan tindakan seperti pemeriksaan darah, ct scan dan
sebagainya.” (SI 12)
“iya pasti, kan itu kewajiban dokter memberi informasi tentang penyakit dan
pemeriksaan yang mau dilakukan.” (SI 15)
“iya buk, selalu diberitahukan.” (SI 16)
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dimaknai dokter selalu
memberitahukan terlebih dahulu setiap tindakan yang akan dilakukan kepada pasien
baik secara langsung maupun melalui perawat.
Hasil wawancara dengan pasien tentang penilaian cara dokter berkomunikasi
selama dalam perawatan di Ruang rawat Inap Rumah Sakit Haji Medan.
“Bagus, namun waktu berbincangnya singkat sekali sehingga kesempatan
bertanya terbatas.” (SI 3)
“Baik, dokternya ramah dan murah senyum tapi waktu kunjungannya
singkat.” (SI 4)
“Sangat baik, dokternya selalu memperkenalkan diri terlebih dahulu baru
memeriksa pasien.” (SI 7)

“Bagus, tapi saya segan bertanya banyak-banyak karena dokter sepertinya
terburu-buru.” (SI 8)
“sangat baik, peduli dan ramah menyapa pasien.” (SI 11)
“Baik, setelah memberitahu keluhan saya, dokter memberi tanggapan,
penjelasan, dan beberapa nasehat.” (SI 12)
“baik, hanya waktu berkunjungnya sebentar saja, setelah memeriksa dan
memberi informasi dokternya langsung pergi.” (SI 15)
“dokternya baik dan berbicara lembut saat menanyakan kondisi saya, Cuma
waktu pemeriksaannya cepat padahal saya masih ingin bertanya lagi.” (SI 16)
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dimaknai bahwa penilaian pasien
terhadap komunikasi yang terjalin antara dokter dan pasien selama dalam perawatan
di Ruang Rawat inap pada umumnya sudah baik. Namun waktu kunjungan dokter
rata-rata pasien menyatakan sangat singkat.
Hasil wawancara dengan pasien tentang dokter menunjukkan sikap empaty
pada saat berkomunikasi dengan pasien.
“dokternya mau mendengarkan semua keluhan saya dengan baik, tidak
sombong.” (SI 3)
“dokternya perhatian setiap kunjungan selalu menanyakan keadaan saya,
mendengarkan keluhan saya.” (SI 4)
“dokternya mau membersihkan luka saya, tidak merasa jijik.” (SI 7)
“saya merasa tenang jika sudah mendengar penjelasan dokter megenai
penyakit saya.” (SI 8)
“iya, mau mendengarkan keluhan saya dengan baik.” (SI 11)
“dokternya mau mendengar keluhan saya dan memberi semangat sama saya.”
(SI 12)

“dokter sangat mengerti keadaan anak saya dan mau menjelaskan keadaan
anak saya secara lengkah,mendengarkan keluhan sehingga anak saya merasa
nyaman.” (SI 15)
“ya, dokternya sangat sabar merawat anak saya, mau mendengar keluhan dan
mau membelai anak saya .” (SI 16)
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dimaknai bahwa pada umumnya
pasien dan keluarga pasien merasa nyaman dengan sikap dokter, dokter menunjukkan
sikap empati pada saat berkomunikasi dengan pasien dan keluarga pasien. Dokter
mau mendengarkan keluhan pasien, bersikap ramah dan melakukan membersihkan
luka pasien.
Hasil wawancara dengan pasien tentang pengertian dan pemahaman terkait
sesuatu yang diinformasikan oleh dokter adalah sebagai berikut.
“iya, saya paham karena dokter menerangkan secara rinci.” (SI3)
“kadang ada yang tidak saya mengerti buk, karena saya tidak paham dengan
tindakan medis, saya bertanya juga dengan dokter dan dokter mau
menjelaskan.” (SI 4)
“Mengerti buk, kalo saya tidak mengerti saya bertanya dengan dokternya.,
hanya saja dokternya menjelaskannya dengan singkat dan terburu-buru.” (SI
7)
“Mengerti, namun kadang-kadang ada informasi yang kurang saya pahami
saya tanyakan kembali pada perawat.” (SI 8)
“Iya, saya memahaminya karena dokter berulang menyampaikannya.” (SI 9)
“Iya, saya mengerti dan memahami karena dokter menjawab apa yang saya
tanyakan dan cukup jelas atas informasi yang diberikan kepada saya tentang
penyakit saya.” (SI 11)
“Kurang mengerti buk, Cuma saya segan bertanya pada dokternya karena
dokternya terlihat terburu-buru pada saat pemeriiksaan. Saya sering
menanyakan kembali dengan perwat saja.” (SI 12)

“saya paham apa yang disampaikan dokter dan apa yang saya tanyakan
tentang kondisi anak saya.” (SI 15)
“mengerti, karena saya memang balik bertanya bila kurang jelas.” (SI 16)
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dimaknai bahwa beberapa pasien
tidak mengerti dan memahami informasi yang diberikan oleh dokter mengenai
penyakitnya yang disampaikan oleh dokter karena disebabkan tidak memahi tentang
tindakan medis, segan untuk bertanya karena dokter yang terlihat terburu-buru pada
saat melakukan pemeriksaan dan memilih menanyakan kembali dengan perawat.
Beberapa pasien yang lain merasa puas dan telah memahami dan mengerti tentang
informasi yang disampaikan oleh dokter mengenai penyakitnya.
4.3.2 Komunikasi Efektif Dokter dan Pasien melalui Kompetensi Budaya
(Culture Competence)
Dokter sebagai tenaga kesehatan tidak hanya ahli dalam pengobatan saja
tetapi dokter juga harus memiliki komptensi budaya dimana dokter dalam
memberikan pelayanan kesehatan dokter tetap menghargai budaya setiap pasien dan
budaya lokal ditempat dokter bekerja tanpa membedakan suku, agama, dan ras agar
pelayanan kesehatan yang diberikan tepat dan adekuat dan pasien percaya dengan
pengobatan yang diberikan dan mau mengikuti anjuran dokter.
Hasil wawancara dengan dokter tentang bagaimana dokter menjelaskan
tentang penyakit yang diderita pasien yang berbeda budaya (suku, agama, dan ras)
apakah ada perbedaan
“tidak ada, sama saja tetap menggunakan bahasa indonesia yang dapat
dimengerti oleh pasien.” (SI 1)

“kita tidak boleh mebeda-bedakan, harus tetap menjelaskan keadaan penyakit
pasien secara jelas.” (SI 2)
“Sama saja.” (SI 5)
“yang terpenting informasi tentang penyakit yang disampaikan oleh dokter
dapat dipahami oleh pasien.” (SI 6)
“Sebenarnya sama saja, tapi terkadang jika pasien tau satu suku pasien merasa
lebih nyaman menceritakan tentang keadaanya dan terasa lebih akrab dengan
dokter.” (SI 9)
“tetap menjelaskan keadaan pasien tentang penyakitnya yang dapat dipahami
oleh pasien.” (SI 10)
“Tidak ada perbedaan.” (SI 13)
“Biasanya saya menjelaskan dengan bahasa indonesia saja.” (SI 14)
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dimaknai bahwa diketahui dokter
dalam berkomunikasi dengan pasien yang berbeda budaya (suku, agama, ras) tidak
ada perbedaan. Dokter menjelaskan tentang penyakitnya yang diderita pasien dengan
bahasa indonesia. Yang terpenting adalah informasi yang diberikan dapat dipahami
oleh pasien.
Hasil wawancara dengan pasien tentang pada saat berkomunikasi dalam
menjelaskan keadaan pasien dokter menunjukkan sikap kesetaraan kepada pasien.
“ya, dokter bersikap baik dengan saya tidak menganggap rendah kepada saya,
sangat menghargai saya.” (SI 3)
“sama saja buk, tidak membedakan dokter teta mau mendengarkan keluhan
saya dan mau menjelaskan tentang penyakit saya.” (SI 4)
“iya buk, bahasa yang digunakan dalam menjelaskan penyakit saya dapat saya
pahami.” (SI 7)

“dokternya baik, perhatian sama saya.” (SI 8)
“dokter sama perawatnya baik, bicaranya juga lembut. “ (SI 11)
“iyabuk, dokternya baik.” (SI 12)
“dokternya tetap menghargai saya setiap tindakan pasti dijelaskan. “ (SI 15)
“dokternya baik, perawatnya juga baik. Kalau anak saya ada keluhan cepat
ditanggapi.” (SI 16)
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dimaknai bahwa dokter dalam
berkomunikasi dengan pasien menunjukkan sikap kesetaraan tidak membeda-bedakan
antara pasien yang satu dengan yang lainnya.
4.3.3 Komunikasi Efektif Dokter dan Pasien dalam Menyampaikan Insiden
(Open Discloure)
Dokter sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan
kepada pasien harus bersifat jujur dan terbuka dalam penyampaian insiden yang
terjadi selama proses pelayanan kesehatan harus dijelaskan dan didiskusikan kepada
pasien dan keluarga pasien. Dengan demikian terjalin komunikasi yang efektif antara
dokter dan pasien, dibuktikan dengan keberhasilan tujuan perawatan yaitu
keselamatan pasien (patient safety).
Hasil wawancara dengan dokter tentang bagaimana dokter menyampaikan
insiden apabila terjadi pada pasien yang mereka tangani
“Kalo masih bisa ditutup dan tidak berakibat fatal pada pasien tidak usah
diberitahu kepada pasien.” (SI 1)
“kita harus bersifat jujur dan terbuka kepada pasien apabila ada kesalahan
yang kita perbuat kita harus meminta maaf dan menjelaskna kepada pasien
penyebab dari insiden tersebut.” (SI 2)

“Meminta maaf dan menjelaskan kepada pasien dan keluarga pasien.” (SI 5)
“Menyampaikan kepada pihak keluarga dan mencari solusi dari tindakan
insiden tersebut.” (SI 6)
“dokter harus bertanggung jawab penuh pada pasien yang
ditanganinya,apabila terjadi insiden pihak keluarga harus diberitahu tentang
tindakan yang akan dilakukan selanjutnya yang harus disetujui oleh pihak
keluarga terlebih dahulu.” (SI 9)
“Mencari tau terlebih dahulu penyebab insiden yang terjadi seperti dari pihak
perawat lalu menjelaskan kepada pihak keluarga.” (SI 10)
“Jika kita sudah melakukan informed consent dengan baik pada setiap
tindakan yang akan kita lakukan, yang telah disetujui oleh pihak keluarga
maka insiden yang terjadi tidak menjadi konflik dengan pihak keluarga. “ (SI
13)
“Mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada pihak kelurga dan mencari
penyelesaian maslah dari insiden tersebut.” (SI 14)
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dimaknai bahwa satu dari dokter
tidak bersifat terbuka dan menutupi kesalahan apabila terjadi insiden pada pasien
yang ditangani sedangkan dokter yan lain menerapkan prinsip yang bersifat jujur dan
terbuka jika terjadi insiden yang tidak diharapkan pada pasien yang mereka tangani
tidak hanya meminta maaf atas kesalahan yang terjadi tetapi mencari penyelesaian
masalahnya sebagai bukti tanggung jawab mereka dan mendiskusikannya kembali
dengan pasien dan keluarga pasien.
Hasil wawancara dengan pasien tentang dokter menunjukkan sikap
keterbukaan pada saat berkomunikasi dan sikap dokter apabila ada insiden yang
terjadi dengan pasien selama perawatan.

“iya, semua informasi tentang penyakit saya, tindakan yang akan dilakukan
dijelaskan kalau saya tidak megerti dokternya mau menjelaskan dan tidak ada
insiden atau kesalahan yang terjadi selama perawatan saya. .” (SI 3)
“dokternya si baik, tapi penjelasannya ga banyak kalau kita tidak bertanya
dokternya tidak menjelaskan, saya berharap jangan sampai ada kesalahan
dokter .” (SI 4)
“dijelasin sama dokternya perkembangan penyakit saya tetapi sangat singkat,
seharusnya kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh dokter harus berkata
jujur dan memeberitahukan kepada pasien ” (SI 7)
“dokternya ramah, saya tidak canggung untuk bertanya, penjelasannya yang
dikasi tau dokter juga jelas dan mudah saya mengerti dokter harus
mengatakan yang sebenarnya kepada pasien agar bias mencari jalan keluar
yang terbaik dengan pihak keluarga pasien.” (SI 8)
“dokternya menjelaskan dengan sangat baik dan selalu menanyakan sama
saya tentang keluhan saya, selama saya perawatan disini baik semua buk.” (SI
11)
“ya, habis dokter menjelaskan tentang penyakit saya, dia selalu menanyakan
apa ada yang saya belum mengerti, dokter harus bersikap jujur dan terbuka
kepada pasien dan keluarga pasien tentang pemberian informasi mengenai
penyakit dan kesalahan ataupun insiden yang terjadi .” (SI 12)
“iya, baik saat komunikasi, Cuma waktu kunjungan keruangan selalu ga
tentu jamnya.” (SI 15)
“dokternya ramah, selalu menyapa anak saya. Penjelasannya baik semua
pemeriksaan juga dijelasin dan mudah dipahami.” (SI 16)
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dimaknai bahwa beberapa pasien
belum merasa puas dengan komunikasi dokter tentang pnyampaian informasi
mngenai penyakit pasien karena dokter yang menjelaskan dengan singkat, dan jika
pasien tidak bertanya dokter tidak menjelaskan. Kebanyakan pasien menyatakan
bahwa komunikasi dokter sudah

menunjukkan sikap keterbukaan pada saat

berkomunikasi dengan pasien hal ini ditunjukkan berdasarkan penjelasan yang
diberikan dokter kepada pasien dapat dipahami dan dimengerti, juga memberikan
kesempatan untuk bertanya kepada pasien. Pasien berharap apabila selama masa
perawatan terjadi kesalahan ataupun insiden terhadap pasien sebaiknya dokter
bersikap jujur dan terbuka memberitahukan kepada pasien dan keluarga pasien agar
dapat mencari jalan keluar dan tindakan yang dilakukan selanjutnya untuk
memecahkan dan mendiskusikannya dengan pasien dan keluarga pasien.

BAB 5
PEMBAHASAN

5.1 Komunikasi Efektif Dokter dan Pasien dalam Upaya Keselamatan Pasien
(Patient Safety) di Ruang Rawat Rumah Sakit Haji Medan
Komunikasi efektif diartikan sebagai proses penyampaian dan penerimaan
pesan dari seseorang yang dibagi kepada orang lain. Berkomunikasi berarti
membantu menyampaikan pesan untuk kemudian diketahui dan pahami bersama.
Pesan dalam komunikasi digunakan dalam memilih dan pengambilan keputusan
Salah satu tindakan yang harus dikomunikasikan secara efektif antara dokter dan
pasien yaitu proses terapi. (Arianto, 2012).
Dokter sebagai seorang tenaga kesehatan yang menjadi tempat kontak
pertama pasien harus mampu menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi
tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin,
sedini dan sedapat mungkin, secara menyeluruh, paripurna, bersinambung, dan dalam
koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan
menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi
tanggung jawab profesional, hukum, etika dan moral. Dokter spesialis sebagai dokter
yang merawat pasien di ruang rawat inap mempunyai tanggung jawab penuh terhadap
pasien yang ditanganinya diruang rawat inap rumah sakit.
Keselamatan pasien belum diimplementasikan secara optimal, hal ini terlihat
dari tidak adanya data pasti tentang kejadian yang tidak diinginkan dirumah sakit dan
data sentinel event. Tim keselamatan Pasien Rumah Sakit (TKPRS) yang dibentuk

tidak berjalan sesuai fungsinya, hal tersebut disebabkan karena kompetensi petugas
kesehatan yang belum memenuhi standar. Aspek ketrampilan (skill), pengetahuan
(knowledge), pengalaman (experiences) dan perilaku professional (professional
attitude) menjadi komponen kompetensi yang harus dimiliki oleh semua petugas
kesehatan.
Komunikasi efektif harus dilakukan dokter dengan melibatkan pasien dan
keluarga dalam pemberian persetujuan (informed consent) untuk proses terapi.
Komunikasi efektif dapat dilakukan dengan mengidentifikasi pasien secara tepat,
meningkatkan keamanan dari high alert medications, memastikan benar tempat,
benar prosedur, dan benar pembedahan pasien, mengurangi resiko infeksi dari pekerja
kesehatan, mengurangi resiko terjadinya kesalahan yang lebih buruk (National Health
Service/NHS, 2012). Menurut Australian Patient Safety Education Framework
(APSEF) (2011), tenaga kesehatan juga harus memiliki kompetensi budaya (cultural
competence) supaya dapat memberikan pelayanan kesehatan yang tepat dan adekuat
pada semua orang dengan tetap menghargai budaya lokal. Selain itu salah satu prinsip
komunikasi yang efektif yaitu jujur dan tidak menutupi kesalahan (open disclosure).
Setiap insiden yang terjadi dalam proses pelayanan kesehatan harus dijelaskan dan
didiskusikan secara terbuka pada pasien harus dilakukan dokter dengan melibatkan
pasien dan keluarga dalam pemberian persetujuan (informed consent) untuk proses
terapi. Sebagaimana didalam penelitian ini, akan difokuskan melalui tiga cara.

5.1.1 Efektivitas Komunikasi Dokter Melalui Informed Consent dalam Upaya
Keselamatan Pasien (Patient Safety) di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit
Haji Medan
Informed consent atau persetujuan tindakan medik adalah persetujuan yang
diberikan

oleh

pasien

sesuai

pasal

1

(a)

Permenkes

RI

Nomor

585/MEN.KES/PER/X/1989 menyatakan bahwa persetujuan tindakan medik
(informed consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya
atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien
tersebut. Informed consent mencakup peraturan yang mengatur perilaku dokter dalam
berinteraksi dengan pasien. Informed consent ada dua bentuk dengan pernyataan,
dapat secara lisan dan secara tertulis (Pakendek, 2010).
Makna hasil penelitian tentang efektifitas komunikasi dokter dalam melibatkan
pasien dan keluarga dalam memberikan informed consent dalam upaya keselamatan
pasien (patient safety) di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Haji Medan berdasarkan
dokter spesialis dan pasien menerapkan Informed consent setiap berkomunikasi
dalam penjelasan keadaan pasien mulai dari diagnosa, terapi, efek samping obat dan
pengobatan dan seluruh tindakan yang akan diakukan kepada pasien/keluarga dan
dimintai persetujuan (informed consent) untuk mencegah terjadinya kejadian yang
tidak diinginkan.
Penilaian dokter spesialis bahwa efektivitas komunikasi dokter dan pasien
dalam memberikan informed consent kepada pasien dan keluarga harus diterapkan
dan sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan karena itu merupakan
kewajiban dokter memberikan informasi , menjelaskan tentang kondisi penyakit

pasien, dan meminta persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan pada pasien
tersebut, dan merupakan hak pasien untuk pengambilan keputusan tentang tindakan
yang akan dilakukan kepada pasien.
Persetujuan tindakan medis (informed consent) mencakup 6 hal pokok yaitu
diagnosa penyakit, tujuan dan prospek keberhasilan tindakan medik yang akan
dilakukan, resiko tindakan medik yang akan dilakukan, resiko dan komplikasi yang
mungkin terjadi. Alternatif tindakan medik serta resikonya masing-masing. Tujuan
penjelasan yang lengkap agar pasien menentukan sendiri keputusannya sesuai pilihan
dia sendiri. Pasien juga berhak untuk menolak tindakan medis yang dianjurkan dan
berhak untuk meminta pendapat orang lain, dan dokter yang merawatnya (Hanafiah,
2009).
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dimaknai bahwa dokter selalu
memberitahukan terlebih dahulu setiap tindakan yang akan dilakukan kepada pasien
baik secara langsung maupun melalui perawat.
Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Syarifudin (2013), bahwa
informed consent atau persetujuan tindakan medis sangat penting sehingga dokter
harus melaksanakan sebaik-baiknya agar tuntutan hukum dari pihak pasien dapat
dihindari. Jika dokter tidak memperoleh persetujuan tindakan kedokteran yang sah,
maka dampaknya adalah bahwa dokter tersebut akan mengalami masalah, baik dari
sisi hukum pidana, hukum perdata maupun pendisiplinan.
Penilaian pasien tentang komunikasi dokter melalui informed consent dalam
melibatkan pasien dan keluarga pasien bahwa dokter selalu memberikan penjelasan

tentang kondisi penyakit pasien dan tindakan yang akan dilakukan akan tetapi pasien
terkadang belum memahami dan mengerti tentang informasi yang diberikan karena
dokter terkesan terburu-buru pada saat pemeriksaan dan waktu kunjungan dirasakan
sangat singkat.
Menurut hasil observasi peneliti tentang efektivitas komunikasi dokter dalam
melibatkan pasien dan keluarga dalam memberikan informed consent dalam upaya
keselamatan pasien (patient safety) di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Haji Medan
belum terlaksana dengan baik, karena pasien belum terlalu memahami tentang
informasi yang diberikan tentang kondisi penyakitnya. Hal ini disebabkan karena
keawaman pasien dan dokter yang terburu-buru pada saat visit keruangan dan tidak
memberikan kesempatan bertanya kepada pasien dan keluarganya. Pada saat
memberikan penjelasan kepada pasien dokter juga seharusnya menjaga privasi pasien
tersebut, bila informasi yang diberikan bersifat pribadi maka sebaiknya dokter
melakukannya di ruangan khusus agar menjaga psikologis pasien.
Dokter sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan medis harus
memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif ada saat berhadapan dengan pasien
yang dirawat. Komunikasi efektif terbukti memerlukan lebih sedikit waktu karena
dokter terampil mengenali kebutuhan pasien. Dalam memberikan pelayanan medis
komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien merupakan kondisi yang
diharapkan sehingga dokter dapat melakukan manajemen pengelolaan masalah
kesehatan bersama pasien, berdasarkan kebutuhan pasien.

Hasil penelitian Goldberg (2001) menunjukkan bahwa dokter menyediakan
waktu bagi pasien hanya 18 menit untuk memperoleh riwayat penderita. Biasanya
hanya 2 % pasien yang memperoleh kesempatan menyelesaikan riwayatnya.
Komunikasi efektif sangat diperlukan pada saat wawancara.
Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Yosephine (2011) yang
menyatakan Pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran belum berjalan dengan
baik sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290
Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran karena masih terjadi hambatan
dimana adanya salah persepsi antara dokter dengan pasien, dimana dokter merasa
telah memberikan informasi yang jelas kepada pasien padahal pasien sama sekali
kurang paham atas informasi tersebut. Sedangkan pasien akibat keawaman mengenai
hak dan kewajibannya dan kurangnya pengetahuan yang dimilikinya maka pasien
cenderung bersikap pasrah atas tindakan yang akan dilakukan kepadanya sehingga
dengan begitu saja menandatangani persetujuan tersebut dan menganggap itu hanya
sekedar formalitas saja.
Menurut analisis peneliti terhadap makna hasil penelitian tentang efektivitas
komunikasi

dokter dalam melibatkan pasien dan keluarga dalam memberikan

informed consent dalam upaya keselamatan pasien (patient safety) di Ruang Rawat
Inap Rumah Sakit Haji Medan belum terlaksana dengan baik, karena pasien belum
terlalu memahami tentang informasi yang diberikan tentang kondisi penyakitnya, Hal
ini disebabkan karena keawaman pasien dan dokter yang terburu-buru pada saat visit
keruangan dan tidak memberikan kesempatan bertanya kepada pasien dan

keluarganya. Hal ini terlihat karena pasien dan keluarga pasien menanyakan kembali
kepada perawat mengenai kondisi penyakitnya, padahal seharusnya yang memberikan
informasi tersebut adalah dokter karena perawat tidak memiliki kompetensi untuk
menjelaskan, sehingga perawat dapat memberikan informasi yang salah, tidak sesuai
dengan keadaan pasien yang sebenarnya.
Pemahaman dan pengertian pasien terkait informasi yang diberikan oleh
dokter mengenai penyakitnya belum dipahami sepenuhnya oleh pasien karena sifat
keawaman pasien mengenai tindakan medis. Untuk itu Rumah Sakit Haji Medan
perlu melakukan tindakan seperti pihak manajemen dan beberapa para medis
mengikuti pelatihan tentang komunikasi dan diaplikasikan kembali dirumah sakit,
menjalankan komite medik sebagai penanggung jawab dan evaluasi terkait sikap
profesional ,etika dan disiplin dokter sesuai tugas dan fungsinya. Pihak Manajemen
juga perlu membentuk tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) melalui pihak
manajemen untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait informasi
kesehatan. Sehingga saat pasien sakit, mereka dapat mengetahui tentang informasi
kesehatan dan dapat menanyakannya kembali pada dokter jika kurang memahami dan
mengerti. Pasien juga perlu memahami tentang hak dan kewajiban mereka yang
disampaikan oleh pihak manajemen maupun pihak rumah sakit.
Sjaaf dalam Arman (2014)

menyatakan diketahui ada lima faktor yang

memengaruhi seseorang berobat ke luar negeri, yaitu : (1) Pelayanan kesehatan di
Indonesia kurang baik, (2) Tarif atau biaya pelayanan yang dikeluarkan memang
lebih tinggi dibanding di dalam negeri, tetapi sebanding dengan pelayanan yang

diterima, (3) Pengelola RS di Indonesia belum mengedepankan pasien sebagai
konsumen (pelayanan terhadap pasien kurang, khususnya dalam hal komunikasi), (4)
waktu tunggu lama, (5) dokter di Indonesia kurang memberi waktu yang cukup untuk
konsultasi atau dokter di Indonesia selalu terburu-buru dalam menghadapi pasien.
Umar (2009) menyatakan masalah besar di bidang pelayanan kesehatan di
Indonesia adalah masalah sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, dokter dan
perawat di Indonesia kurang ramah, ketus, ataupun cenderung diam saat menghadapi
pasien. Hal ini menunjukkan komunikasi yang buruk antara dokter dan pasien.
Disisi lain, rasio jumlah dokter di Indonesia dan jumlah penduduk pada tahun
2007 adalah 1:6.000. Hal ini jauh lebih besar dari Singapura (1:700) dan Amerika
Serikat (1:500). Jika di Sumatera Utara, jumlah dokter yang tersebar diseluruh
kawasan Sumatera Utara pada tahun 2011 yaitu berjumlah 4006 orang, dengan
rincian: dokter spesialis berjumlah 855 orang, dokter umum berjumlah 2.405 orang,
dan dokter gigi berjumlah 746 orang. Sedangkan jumlah penduduk yang memiliki
masalah kesehatan di Sumatera Utara pada tahun 2010 adalah 615.590 orang
(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2011). Maka bisa diperkirakan rasio dari
jumlah dokter dan jumlah penduduk di Sumatera Utara yang memiliki masalah
kesehatan adalah (1:154). Hal ini berarti bahwa setiap 1 orang dokter menangani 154
orang pasien. Besarnya jumlah pasien yang ditangani oleh 1 dokter di Indonesia
berdampak kepada kinerja dokter yang tidak optimal dalam memberikan pelayanan
kepada pasien. (Sutjipto, 2001).

5.1.2 Budaya Dokter dalam Berkomunikasi Dengan Pasien dalam Upaya
Keselamatan Pasien (Patient Safety) di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit
Haji Medan
Makna hasil penelitian budaya dokter dalam berkomunikasi dengan pasien
dalam upaya keselamatan pasien (patient Safety) di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit
Haji Medan, dalam berkomunikasi dokter dengan pasien saat memberikan informasi
menjelaskan tentang kondisi penyakit pasien menggunakan bahasa yang mudah
dimengerti oleh pasien dan keluarga pasien. Dalam pemberian pelayanan terhadap
pasien dokter tidak membedakan ras, suku , agama dan tetap menghargai budaya
pasien.
Komunikasi merupakan kebutuhan dasar (kodrat/asal) manusia sebagai
prasyarat mutlak bagi perkembangan manusia, baik sebagai individu, kelompok,
maupun bermasyarakat. Dengan komunikasi, manusia dapat menyampaikan perasaan,
pikiran, pendapat, sikap dan informasi kepada sesamanya secara timbal balik.
Misalnya, komunikasi yang digunakan didalam kedokteran, seorang dokter dituntut
memiliki komunikasi yang baik, lancar, dan dapat dipahami oleh pasien. Komunikasi
yang mudah dimengerti merupakan salah satu keahlian yang harus dikuasai oleh
seorang dokter. Keahlian dalam komunikasi sangat menentukan keberhasilan seorang
dokter dalam mengarahkan atau menyelesaikan permasalahan sosial (kesehatan)
masyarakat sebagai penderita (pasien). (Rachmania, 2011)
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dimaknai bahwa dokter dalam
berkomunikasi dengan pasien menunjukkan sikap kesetaraan tidak membeda-bedakan
antara pasien yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Australian Patien Safety Education Framework (APSEF) (2011),
kompetensi budaya digunakan untuk mendeskripsikan pengetahuan, keahlian, sikap
yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan supaya dapat memberikan pelayanan
kesehatan yang tepat dan adekuat pada semua orang dengan tetap menghargai budaya
lokal. Tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi budaya mampu untuk
memahami dan menerima perbedaan budaya, memahami nilai budaya yang dipercaya
seseorang.
Dapat dilihat bahwa dalam konsil kedokteran Indonsia tahun (2012) mengenai
standar kompetensi dokter Indonesia, dalam hal komunikasi dokter harus mampu
menggali dan bertukar informasi secara verbal dan nonverbal dengan pasien pada
semua usia, anggota keluarga, masyarakat, kolega, dan profesi lain, dalam hal
berwawasan sosial budaya,

dokter mampu mengenali sosial-budaya-ekonomi

masyarakat yang dilayani, Menghargai perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh
agama, usia, gender, etnis, difabilitas, dan sosial-budaya ekonomi dalam menjalankan
praktik kedokteran dan bermasyarakat, menghargai dan melindungi kelompok rentan,
dan menghargai upaya kesehatan.
Menurut analisis peneliti bahwa budaya dokter dalam berkomunikasi dengan
pasien dalam upaya keselamatan pasien (patient safety) di Ruang Rawat Inap Rumah
Sakit Haji Medan sudah cukup baik, dokter menghargai budaya pasien dan dalam
berkomunikasi dokter menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien
sehingga pasien mau mengikuti apa yang dianjuran dokter.

5.1.3 Penyampaian Insiden Oleh Dokter Pada Pasien (Open Disclosure) dalam
Upaya Keselamatan Pasien (Patient Safety) di Ruang Rawat Inap Rumah
Sakit Haji Medan
Salah satu prinsip komunikasi yang baik adalah jujur dan tidak menutupi
kesalahan (Open Disclosure). Setiap insiden yang terjadi dalam proses pelayanan
kesehatan haruslah dijelaskan dan didiskusikan secara terbuka pada pasien. Di
beberapa negara, seperti di Australia menyampaikan insiden pada pasien sudah
menjadi kebijakan nasional. Contoh kejadian yang tidak diharapkan akibat
komunikasi yang tidak efektif antara dokter dan pasien, dimana dokter tidak
memperoleh informasi yang lengkap mengenai keluhan penyakit pasien termasuk
riwayat pemakaian obat dan riwayat penyakit terdahulu yang mengakibatkan pasien
terkena sindrom steven jhonson sehingga kulitnya melepuh karena memang pasien
tersebut alergi terhadap obat tertentu.
Dalam Hal ini seharusnya dokter bersikap menyampaikan insiden pada
pasien, dokter harus meminta maaf atas insiden yang telah terjadi, memberitahukan
rencana perubahan terapi (jika ada), memberitahukan perkembangan hasil investigasi
mengenai terjadinya insiden, dan memberitahukan langkah-langkah yang akan
diambil untuk mencegah insiden serupa di masa yang akan datang dengan
komunikasi yang baik. Walaupun dokter sudah bersikap jujur dan terbuka dalam
penyampaian insiden, tidak menjamin dokter bebas dari tuntutan hukum. Tetapi
diharapkan dokter dengan komunikasi yang baik dengan keluarga pasien dan
memperhatikan psikologis dari pasien dapat terjalin komunikasi yang baik. Sehingga
tuntutan hukum dapat dihindari.

Untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan, dokter harus memiliki data
yang lengkap tentang informasi penyakit pasien yaitu keterangan medis seperti
riwayat penyakit, pemeriksaan fisik serta pengobatan yang diberikan selama
perawatan. Rekam medis adalah catatan atau berkas yang mengandung informasi
tentang penyakit dan pengobatan pasien yang ditujukan untuk menjaga dan
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Rekam medis memiliki fungsi bagi pasien,
untuk kepentingan penyakit nya di masa sekarang maupun di masa yang akan datang,
dapat melindungi rumah sakit maupun dokter dalam segi hukum (medicolegal).
bilamana rekam medis tidak lengkap dan tidak benar, maka kemungkinan akan
merugikan bagi pasien, rumah sakit maupun dokter sendiri, dan dapat digunakan
untuk penelitian medik maupun administratif. Dokter bertanggung jawab penuh
dalam penulisan rekam medik.
Menurut Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
yang mengatur dokter dalam melakukan tindakan termasuk persetujuan tindakan
kedokteran dan rekam medik. Pada Paragraf 2 pasal 45 yang menyatakan bahwa
setiap tindakan kedokteran yang dilakukan harus mendapatkan persetujuan setelah
pasien mendapat penjelasan, pada ayat (2) penjelasan sekurang-kurangnya mencakup
diagnosa dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis yang akan dilakukan,
alternatif tindakan lain dan resikonya, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
dan prognosa terhadap tindakan yang akan dilakukan. Paragraf 3 Pasal 46 mengatur
tentang Rekam Medik, yang menyatakan setiap dokter dalam menjalankan praktek
kedokteran harus membuat rekam medik yang dilengkapi setelah pasien menerima

pelayanan kesehatan. Pada rekam medik harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda
tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.
Dalam pengelolaan rumah sakit umum, eksistensi Komite Medis menurut
PERMENKES RI No.755/Menkes/SK/XI/2011, dimaksudkan sebagai upaya
perlindungan hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan yang baik dan bemutu. Untuk
itu, Komite Medis diberikan wewenang untuk mengorganisasikan tugas pelayanan
kesehatan para dokter dengan cara menyusun standar pelayanan medis, serta
mengawasi dan memantau pelaksanaannya, antara lain dengan melaksanakan Audit
Medik. Komite medik terdiri dari tiga subkomite yaitu 1. Subkomite Kredensial yang
bertugas menapiskan profesionalisme staff medis, 2. Subkomite Mutu Profesi yang
bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staff medis, 3. Subkomite
Etik dan Disiplin Profesi yang bertugas menjaga diplin, etika dan prilaku profesi staff
medis.
Dalam pelayanan medis di rumah sakit dapat terjadi sengketa medis antara
dokter dan pasien terkait pelayanan kesehatan. Apabila terjadi permasalahan sengketa
medis maka komite medic berfungsi sebagai mediasi dalam permasalahan antara
dokter dan pasien. Sub komite mutu profesi medis berfungsi dalam keselamatan
pasien. Tetapi di rumah sakit haji medan komite medic tidak berjalan sesuai dengan
fungsinya, karena dokter merasa tidak memiliki keterampilan, pemgetahuan dalam
komite medik.
Makna hasil penelitian tentang penyampaian insiden oleh dokter pada pasien
dalam upaya keselamatan pasien (patient safety) di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit

Haji Medan yaitu dokter menerapkan prinsip jujur dan terbuka, setiap insiden
maupun tindakan yang akan dilakukan oleh dokter didiskusikan secara terbuka pada
pasien dan keluarga pasien.
Ada beberapa pedoman yang sudah diterbitkan untuk membantu dokter dan
perawat memberikan informasi terjadinya insiden pada pasien. Ada 8 prinsip
pemberian informasi insiden menurut Australian Commision for Safety and Quality in
Health Care (2011). 1. Komunikasi yang terbuka setiap saat, ketika terjadi hal yang
tidak diinginkan, pasien dan keluarganya harus diberikan informasi mengenai apa
yang telah terjadi dengan jujur dan terbuka sepanjang waktu. Informasi mengenai
proses yang sedang berlangsung sebaiknya juga diberikan. 2. Pengakuan: organisasi
pelayanan kesehatan harus mengakui jika suatu adverse events terjadi dan memulai
proses

pemberian

informasi

(open

disclosure).

3.

Mengekspresikan

penyesalan/meminta maaf, Penyesalan atas adverse event yang terjadi harus
disampaikan sedini mungkin pada pasien. 4. Memahami keinginan pasien dan
keluarganya: Sudah menjadi kewajaran jika pasien dan keluarganya ingin mengetahui
semua fakta-fakta yang terkait dengan terjadinya adverse event dan konsekuensinya,
ingin diperlakukan dengan penuh empathy, dihargai dan diberikan dukungan sesuai
dengan yang dibutuhkannya. 5. Dukungan dari staff medis, Organisasi pelayanan
kesehatan harus menciptakan lingkungan dimana semua staff mampu dan terdorong
untuk mengenali dan melaporkan terjadinya adverse events dan mendapatkan
dukungan dari organisasi dalam proses memberikan informasi pada pasien. 6.
Manajemen resiko yang terintegrasi dan perbaikan system, Investigasi kejadian

adverse events dan outcomenya dilakukan melalui proses yang berfokus pada
manajemen resiko. Hasil investigasi berfokus pada perbaikan sistem dan kemudian
akan direview efektifitasnya. 7. Good Governance, Proses pemberian informasi
insiden pada pasien membutuhkan proses peningkatan mutu dan identifikasi resiko
klinis melalui kerangka governance dimana adverse events diinvestigasi dan
dianalisis untuk mengetahui apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah hal yang
sama terulang kembali. 8. Kerahasiaan (confidentiality), Kebijakan dan prosedur yang
dibuat organisasi pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan sepenuhnya privasi
dan confidentiality pasien, keluarganya dan staffnya sendiri, sesuai dengan hukum
yang berlaku.
Berdasarkan hasil di atas, dapat dimaknai bahwa dokter menunjukkan sikap
keterbukaan pada saat berkomunikasi dengan pasien hal ini ditunjukkan berdasarkan
penjelasan yang diberikan dokter kepada pasien dapat dipahami dan dimengerti, juga
memberikan kesempatan untuk bertanya kepada pasien.
Dapat dilihat pada panduan etika medis oleh Sagiran (2006), Keadaan dimana
penyampaian informasi kepada pasien dapat menyakiti pasien. Konsep therapeutic
privilege (hak istimewa terapi) dapat digunakan dalam kasus tersebut dimana dokter
diijinkan menyimpan informasi medis jika ternyata menyampaikannya dapat
membahayakan atau menyakiti pasien secara emosional, psikologi, fisik dirinya atau
orang lain; seperti jika pasien dapat melakukan tindakan bunuh diri jika diagnosa
ternyata mengindikasikan adanya penyakit stadium terminal. Hak istimewa ini sangat
mungkin disalahgunakan, sehingga dokter hanya boleh menggunakannya dalam

keadaan yang ekstrim. Dokter harus mengawali dengan anggapan bahwa semua orang
pasien dapat menghadapi semua fakta dan tetap mencoba terbuka terhadap kasuskasus dimana dokter menganggap bahwa akan lebih membahayakan jika mengatakan
kebenaran dibanding tidak mengatakannya. Dalam beberapa budaya masih dianut
bahwa dokter tidak harus memberitahukan informasi kepada pasien dengan diagnosis
penyakit stadium terminal. Hal tersebut dikarenakan dirasa akan menyebabkan pasien
putus asa dan menyebabkan sisa hidupnya lebih menderita dibanding jika masih ada
harapan untuk sembuh. Hampir di seluruh dunia sangat umum kita jumpai bahwa
anggota keluarga pasien meminta dokter untuk tidak mengatakan kepada pasien
bahwa mereka sekarat. Dokter haruslah sensitif terhadap budaya dan juga faktorfaktor personal saat memberitahukan kabar buruk, terlebih lagi yang menyangkut
kematian. Walaupun demikian hak pasien terhadap persetujuan tindakan berdasarkan
pemahaman telah diterima lebih luas dan dokter memiliki tugas utama membantu
pasien menggunakan hak tersebut.
Hasil observasi peneliti bahwa dokter bedah dan dokter anastesi lebih
cenderung memberikan penjelasan diruang operasi pada saat pasien akan dilakukan
tindakan operasi yang sebaiknya dan seharusnya dokter memberikan keterangan
informasi mengenai tindakan yang akan dilakukan pada saat pasien berada di ruang
rawatan biasa sehingga pasien dan keluarga dapat mengambil keputusan tentang
tindakan yang akan dilakukan nantinya. Dalam penyampaian insiden oleh dokter pada
pasien (open disclosure) dalam upaya keselamatan pasien (patient Safety) di Ruang
Rawat Inap Rumah Sakit Haji Medan belum terlaksana dengan baik terutama pada

pasien pre operatif elektif, pasien tidak menerima informasi secara lengkap dari
dokter. Bahkan terkadang informasi didapat dari perawat pada saat akan
menandatangani persetujuan tindakan medik.
Guwandi (2008) menuliskan secara garis besar dalam melakukan tindakan
medis petugas kesehatan harus menjelaskan beberapa hal yaitu, garis besar, prognosis
dan risiko penyakit,tindakan yang akan dilakukan, hal yang akan terjadi bila tindakan
tidak dilakukan, risiko dari tindakan serta alternatif tindakan lain. Di Indonesia hasil
kajian tim Manajemen Patient Safety untuk pelayanan rumah sakit diperoleh
informasi bahwa pemberian informed consent di berbagai institusi pelayanan
kesehatan belum dilakukan dengan optimal, sebagian besar petugas kesehatan hanya
meminta pasien dan keluarga untuk menandatangani lembar informed consent tanpa
memberikan penjelasan secara rinci, kondisi ini tentunya sangat berpengaruh
terhadap pengetahuan pasien dan keluarga, pengetahuan yang kurang baik dari pasien
dan keluarga tentunya berpotensi menimbulkan permasalahan jika seandainya terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan (Depkes, RI, 2008).
Hasil penelitian yang mendukung adalah Ridwan (2014) penelitian ini
merupakan studi fenomenologi deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang
menyatakan semua pasien tidak menerima semua isi penting informed concent.
Pasien hanya menerima sedikit tentang akibat dilakukannya operasi yaitu nyeri. Hal
ini terjadi karena belum ada persepsi yang sama tentang siapa yang harus
memberikan informasi serta manakah informasi yang mengandung unsur tindakan
medis dan unsur tindakan keperawatan, karena perawat tidak menerima pendidikan

medis atau melakukan prosedur bedah atau prosedur medis langsung, meminta
persetujuan tindakan dari pasien untuk prosedur medis adalah tidak tepat.
Menurut analisis peneliti bahwa dokter belum menerapkan prinsip jujur dan
terbuka dengan baik. Seharusnya dalam penyampaian insiden maupun informasi
mengenai penyakit pasien harus diketahui dahulu oleh keluarga pasien, insiden yang
terjadi dalam proses pelayanan kesehatan haruslah dijelaskan dan didiskusikan secara
terbuka pada pasien, memberitahukan rencana perubahan terapi.

BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV dan V tesis ini maka dapat
disimpulkan bahwa :
1. Rumah sakit perlu melakukan pelatihan tentang komunikasi untuk pihak
manajemen dan dokter agar dapat terjalin komunikasi yang baik dengan pasien,
dan membentuk tim yang dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat
tentang informasi kesehatan.
2. Komite Medik yang dibentuk di Rumah Sakit Haji Medan belum dapat terlaksana
sesuai dengan fungsi dan kedudukannya.
3. Komunikasi efektif antara dokter dan pasien melalui informed consent dalam
memberikan informasi kepada pasien dan keluarga pasien belum terlaksana
dengan baik karena pasien tidak memahami dan mengerti sepenuhnya tentang
informasi yang disampaikan oleh dokter karena dokter terkesan terburu-buru pada
saat pemeriksaan.
4. Dalam memberikan penjelasan dan informasi mengenai keadaan pasien, dokter
tidak melakukannya dengan baik.
5. Setiap insiden yang terjadi dalam proses pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh
dokter belum bersifat jujur dan terbuka. Dokter tidak menjelaskan dan
didiskusikan secara terbuka pada pasien dan keluarga.

6.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan di atas, diajukan
beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi Rumah Sakit Haji Medan
a. untuk membentuk Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) yaitu
membuat program-program kesehatan untuk membawa perbaikan didalam
masyarakat maupun dalam organisasi dan lingkungannya sebagai proses
untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan
meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan melalui penyuluhan.
b. Membuat pelatihan komunikasi untuk manajemen dan para medis agar terjalin
komunikasi yang baik.
c. Komite Medik yang sudah dibentuk untuk dijalankan sesuai dengan
PERMENKES RI No.755/Menkes/SK/XI/2011.
2. Bagi Dokter Spesialis di Rumah Sakit Haji Medan
a. Menerapkan komunikasi efektif dalam penyampaian informasi mengenai
kondisi penyakit pasien secara singkat, padat, jelas dan meminta persetujuan
pasien dan keluarga pasien dalam setiap tindakan yang akan dilakukan
melalui informed consent.
b. Agar memanfaatkan waktu saat melakukan pemeriksaan pasien dan
memberikan kesempatan bertanya kepada pasien.
c. Agar menetapkan waktu visit secara jelas, sehingga pasien dapat mudah
mengetahui kapan kunjungan dokter.

d. Dokter memberikan informasi penjelasan mengenai penyakit pasien sesuai
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran terkait
persetujuan tindakan medik dan rekam medik.
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KARAKTERISTIK INFORMAN

Komunikasi Efektif Dokter dan Pasien Dalam Upaya Keselamatan Pasien
(patient Safety) di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Haji Medan

Petunjuk Pengisian :
Istilah pertanyaan dibawah ini sesuai keadaan Bapak/Ibu yang sebenarnya

I. Informan (Dokter Spesialis)
No. Informan

: ………………. (diisi oleh peneliti)

Tgl. Wawancara : ……………………………………
Tempat

: ……………………………………

Inisial Nama

: ……………………………………

Umur

: …………. tahun

Jenis kelamin

: ……………………………………

Pendidikan

: ……………………………………

Jabatan

: ……………………………………

II. Informan (Pasien)
No. Informan

: ………………. (diisi oleh peneliti)

Tgl. Wawancara : ……………………………………
Tempat

: ……………………………………

Inisial Nama

: ……………………………………

Umur

: …………. tahun

Jenis kelamin

: ……………………………………

Ruang Rawatan

: ……………………………………

Pendidikan

: ……………………………………

Pekerjaan

: ……………………………………

PANDUAN WAWANCARA DENGAN DOKTER
KOMUNIKASI EFEKTIF DOKTER DAN PASIEN DALAM UPAYA
KESELAMATAN PASIEN (PATIENT SAFETY) DIRUANG
RAWAT INAP RUMAH SAKIT HAJI MEDAN
TAHUN 2015

Pertanyaan
1. Apakah dokter melakukan informed consent pada pasien dan keluarga?
2. Bagaimana anda menjelaskan tentang penyakit yang diderita pasien pada pasien
dan keluarganya?
3. Bagaimana anda mengumpulkan informasi dari pasien tentang penyakit yang
diderita untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan?
4. Bagaimana menurut anda apakah ada keterkaitan keberhasilan tujuan pelayanan
medis dengan komunikasi efektif dokter dan pasien ?
5. Bagaimana anda menjelaskan tentang penyakitnya pada pasien yang berbeda
budaya (Suku, agama, ras) dengan Anda? Apakah ada perbedaan?
6. Bagaimana anda menyampaikan insiden apabila terjadi pada pasien yang anda
tangani?

PANDUAN WAWANCARA DENGAN PASIEN
KOMUNIKASI EFEKTIF DOKTER DAN PASIEN DALAM UPAYA
KESELAMATAN PASIEN (PATIENTSAFETY) DI RUANG
RAWAT INAP RUMAH SAKIT HAJI MEDAN
TAHUN 2015

Pertanyaan
1. Apakah dokter memberitahukan terlebih dahulu setiap tindakan yang akan
dilakukan kepada Bapak/Ibu?
2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu cara dokter berkomunikasi selama dalam
perawatan di Ruang Rawat Inap?
3. Apakah dokter pada saat berkomunikasi menunjukkan sikap empaty terhadap
Bapak/Ibu?
4. Apakah Bapak/Ibu mengerti dan memahami apa yang diinformasikan dokter?
5. Apakah dokter menunjukkan kesetaraan dengan pasien ketika berbicara atau
menjelaskan tentang penyakit yang dialami pasien?
6. Apa dokter pada saat berkomunikasi menunjukkan sikap keterbukaan dan
bagaimana sikap dokter apabila ada insiden yang terjadi dengan pasien ?

LEMBAR OBSERVASI
Komunikasi Efektif Dokter dan Pasien Dalam Upaya Keselamatan Pasien
(Patient Safety) Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Haji Medan
Oleh: Peneliti
Hasil Penelitian
No Proses Komunikasi
Dokter dan Pasien
1.

Komunikasi pembuka
saat dokter kunjungan
ke Ruang Rawat Inap

2.

Respon pasien saat
kunjungan dokter

3.

Respon pasien saat
dokter memberikan
informasi tentang
penyakit pasien dan
perkembangan
penyakitnya

4.

Respon dokter
menanggapi keluhan
dari pasien

5.

Kepercayaan pasien
terhadap dokter terlihat

6.

Pemahaman pasien
terhadap informasi yang
diberikan dokter

7.

Respon pasien saat
dokter menutup
komunikasi

8.

Komunikasi timbal
balik antara dokter dan
pasien seama interaksi
kesehatan

Baik

Cukup

Kurang

MATRIKS JAWABAN SUMBER INFORMASI
(DOKTER SPESIALIS RS HAJI MEDAN)
1. Apakah dokter melakukan informed consent pada pasien dan keluarga?
No. Sumber

Jawaban

Informasi
(SI 1)
(SI 2)
(SI 5)

(SI 6)

(SI 9)

(SI 10)

(SI 13)
(SI 14)

“ya...karena itu hak pasien dan keluarga pasien.”
“ya, mulai dari pasien masuk sampai pasien pulang harus minta
persetujuan pasien dan keluarga pasien.”
“ ya tentu saja apalagi tindakan opersai terlebih dahulu dijelasan
pada pasien dan keluarga pasien sampai mereka mengerti lalu
diminta persetujuan atas tindakan tersebut.”
“ya, dijelaskan keseluruhan secara lisan dan tertulis tentang keadaan
pasien dan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya yang
dimengerti oleh pasien pasien dan keluarga pasien.”
“ya,sudah pasti karena informed consent wajib diberikan oleh staff
medis kepada keluarga pasien yang didalamnya tercantum tindakan
yang akan dilakukan kepada pasien yang akan ditandatangani oleh
keluarga si pasien sebagai bukti persetujuan .”
“Informed consent sangat penting, baik secara tertulis dan lisan
secara mendetail mulai dari diagnosa, terapi, pemeriksaan yang
dilakukan, efek samping obat dan dari setiap tindakan yang
dilakukan.”
“ya dokter harus melakukan informed consent mengingat perubahan
fisik setiap pasien yang tiba-tiba saja bisa drop sewatu-waktu.”
“iya tentu, karena disini pasien kan anak-anak, apapun yang saya
lakukan harus persetujuan keluarga/orangtua si anak.”

2. Bagaimana anda menjelaskan tentang penyakit yang diderita pasien pada pasien
dan keluarganya?
No. Sumber

Jawaban

Informasi
(SI 1)
(SI 2)
(SI 5)

“memberikan penjelasan kepada pasien dengan menggunakan
bahasa yang mudah dimengerti dan berulang.”
“Saya menjelaskan berdasarkan hasil dari pemeriksaan yang saya
lakukan dan pemeriksaan penunjang lainnya seperti cek darah.”
“Dijelaskan secara lengkap dan mudah dipahami oleh mereka.”

(SI 6)
(SI 9)

(SI 10)

(SI 13)

(SI 14)

“Sesuai dengan keluhan yang dirasakan pasien dan anamnesa yang
saya dapat dari pasien dan keluarga yang mendampingi.
“Kami harus menjelaskan keadaan pasien baik dengan pasiennya
langsung dan keluarganya dengan menggunakan bahasa awam yang
dimengerti oleh mereka. Setelah menjelaskan saya tanyakan kembali
mereka mengerti atau tidak.”
“biasanya saya sering memberikan penjelasan dengan bahasa yang
mudah dimengerti oleh pasien dan memberikan waktu untuk pasien
bertanya seputaran penyakitnya.
“kita memberi penjeasan tentang penyakit akibat dan efek yang
timbul jika tidak dilakukan tindakan medis kemudian memberi
keleluasaan kepada keluarga untuk mengambil keputusan.”
“memberikan penjelasan tentang penyakit pasien sampai pasien itu
mengerti.”

3. Bagaimana anda mengumpulkan informasi dari pasien yang anda tangani untuk
mencegah kejadian yang tidak diinginkan?
No. Sumber

Jawaban

Informasi
(SI 1)
(SI 2)
(SI 5)
(SI 6)
(SI 9)

(SI 10)

(SI 13)
(SI 14)

“berdasarkan keluhan yang dirasakan oleh pasien.”
“informasi didapat dari pasien, keluarga pasien yang mendampingi,
pemeriksaan secara fisik dan pemeriksaan lainnya.”
“dari anamnesa pasien dan pemeriksaan yang dilakukan.”
“melihat kondisi pasien, melakukan pemeriksaan dan menanyakan
riwayat penyakit terdahulu.”
“banyak cara megumpulkan informasi penyakit pasien selain dari
anamnesa tapi juga perlu dilihat berbagai aspek lainnya seperti aspek
ekonomi dan aspek lingkungan. Dengan ekonomi yang baik pasien
dapat sembuh dengan fasilitas yang lengkap dan aspek lingkungan
pasien dapat terhindar dari penyakit menular.”
“menanyakan secara mendalam tentang keluhan yang dirasakan
pasien,riwayat penyakit keluarga dan pemeriksaan penunjang
lainnya yang dilakukan seperti pemeriksaan darah, USG agar
didapatkan diagnosa yang tepat.”
“melalui komunikasi terapeutik dan menggunakan bahasa yang
mudah dimengerti oleh pasien dan keluarga.”
“pada pasien anak informasi kebanyakan kita dapat dari orang tua
atau yang menjaga sianak kita sesuaikan dengan pemeriksaan fisik
dan pemeriksaan penunjang sehingga kejadian yang tidak diinginkan
tidak terjadi.”

4. Bagaimana menurut anda apakah ada keterkaitan keberhasilan tujuan pelayanan
medis dengan komunikasi efektif dokter dan pasien ?
No. Sumber

Jawaban

Informasi
(SI 1)

(SI 2)

(SI 5)
(SI 6)
(SI 9)

(SI 10)

(SI 13)

(SI 14)

“ iya tentu saja ada kaitannya, dengan berkomunikasi efektif maka
pasien akan mengerti penjelasan yang disampaikan dan mengikuti
perintah kita.”
“ya... jika komunikasinya efektif maka kita dapat mengetahui
keluhan yang dirasakan pasien dan memberi pengobatan yang tepat
maka pasien selamat dan puas”
“komunikasi efektif berarti memberikan informasi kepada pasien
dan keluarga mengenai kondisinya secara lengkap dan jelas.”
“Sudah pasti dengan komunikasi yang efektif antara dokter dan
pasien untuk mencapai keberhasilan pelayanan medis.”
“berkaitan, dengan melakukan komunikasi efektif yang baik secara
tidak langsung sudah menanamkan kepercayaan pasien untuk dirinya
supaya cepat untuk sembuh.”
“ya... melalui komunikasi efektif kita melakukan pendekatan kepada
keluarga pasien dan pasien sehingga mereka merasa diutamakan dan
diperhatikan.”
“Komunikasi efektif itu kan memang harus dilakukan sehingga kita
dan pasien sama-sama mengerti apa yang dikeluhkan pasien itu dan
sepakat tentang pengobatannya atau terapi lanjutan yang nanti kita
lakukan.”
“ya, komunikasi menentukan keberhasilan dalam membantu
penyelesaian masalah kesehatan pasien.”

5. Bagaimana anda menjelaskan tentang penyakitnya pada pasien yang berbeda
budaya (Suku, agama, ras) dengan Anda? Apakah ada perbedaan?
No. Sumber

Jawaban

Informasi
(SI 1)

(SI 2)
(SI 5)

“tidak ada, sama saja tidak menggunakan bahasa medis, tetapi
menggunakan istilah umum dan sederhana agar dapat dimengerti
oleh pasien.”
“kita tidak boleh mebeda-bedakan, harus tetap menjelaskan keadaan
penyakit pasien secara jelas.”
“Sama saja.”

(SI 6)
(SI 9)

(SI 10)
(SI 13)
(SI 14)

“yang terpenting informasi tentang penyakit yang disampaikan oleh
dokter dapat dipahami oleh pasien.”
“Sebenarnya sama saja, tapi terkadang jika pasien tau satu suku
pasien merasa lebih nyaman menceritakan tentang keadaanya dan
terasa lebih akrab dengan dokter.”
“tetap menjelaskan keadaan pasien tentang penyakitnya yang dapat
dipahami oleh pasien.”
“Tidak ada perbedaan.”
“Biasanya saya menjelaskan dengan bahasa indonesia saja.”

6. Bagaimana anda menyampaikan insiden apabila terjadi pada pasien yang anda
tangani?
No. Sumber

Jawaban

Informasi
(SI 1)
(SI 2)

(SI 5)
(SI 6)
(SI 9)

(SI 10)
(SI 13)

(SI 14)

“Kalo masih bisa ditutup dan tidak berakibat fatal pada pasien tidak
usah diberitahu kepada pasien.”
“kita harus bersifat jujur dan terbuka kepada pasien apabila ada
kesalahan yang kita perbuat kita harus meminta maaf dan
menjelaskna kepada pasien penyebab dari insiden tersebut.”
“Meminta maaf dan menjelaskan kepada pasien dan keluarga
pasien.”
“Menyampaikan kepada pihak keluarga dan mencari solusi dari
tindakan insiden tersebut.”
“dokter harus bertanggung jawab penuh pada pasien yang
ditanganinya,apabila terjadi insiden pihak keluarga harus diberitahu
tentang tindakan yang akan dilakukan selanjutnya yang harus
disetujui oleh pihak keluarga terlebih dahulu.”
“Mencari tau terlebih dahulu penyebab insiden yang terjadi seperti
dari pihak perawat lalu menjelaskan kepada pihak keluarga.”
“Jika kita sudah melakukan informed consent dengan baik pada
setiap tindakan yang akan kita lakukan, yang telah disetujui oleh
pihak keluarga maka insiden yang terjadi tidak menjadi konflik
dengan pihak keluarga. “
“Mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada pihak kelurga dan
mencari penyelesaian masalah dari insiden tersebut.”

MATRIKS JAWABAN SUMBER INFORMASI
(PASIEN RAWAT INAP RS HAJI MEDAN)
1. Apakah dokter memberitahukan terlebih dahulu setiap tindakan yang akan
dilakukan kepada Bapak/Ibu?
No. Sumber

Jawaban

Informasi
(SI 3)

(SI 4)
(SI 7)
(SI 8)
(SI 11)
(SI 12)

(SI 15)
(SI 16)

“iya buk, dokternya menjelaskan dulu tindakan yang akan dilakukan
dan apa manfaatnya terkadang juga diminta tanda tangan persetujuan
tindakan itu.”
“selalu buk, kalau tidak dokter biasanya perawat yang
memberitahu.”
“iyalah, kan memang harus seperti itu, kami kan harus tau apa aja
pemeriksaan yang akan dilakukan oleh dokter.”
“iya, selalu dikasi tahu.”
“ya, dokternya selalu memberitahu dan menjelaskan dulu kepada
saya sebelum melakukan tindakan.”
“ ya buk, kan sebelum pemeriksaan kami bersiap-siap dulu dan kami
diminta persetujuan dilakukan tindakan seperti pemeriksaan darah, ct
scan dan sebagainya.”
“iya pasti, kan itu kewajiban dokter memberi informasi tentang
penyakit dan pemeriksaan yang mau dilakukan.”
“iya buk, selalu diberitahukan.”

2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu cara dokter berkomunikasi selama dalam
perawatan di Ruang Rawat Inap?
No. Sumber

Jawaban

Informasi
(SI 3)
(SI 4)
(SI 7)
(SI 8)
(SI 11)

“Bagus, namun waktu berbincangnya singkat sekali sehingga
kesempatan bertanya terbatas.”
“Baik, dokternya ramah dan murah senyum.”
“Sangat baik, dokternya selalu memperkenalkan diri terlebih dahulu
baru memeriksa pasien.”
“Bagus, tapi saya segan bertanya banyak-banyak karena dokter
sepertinya terburu-buru.”
“sangat baik, peduli dan ramah menyapa pasien.”

(SI 12)
(SI 15)
(SI 16)

“Baik, setelah memberitahu keluhan saya, dokter memberi
tanggapan, penjelasan, dan beberapa nasehat.”
“baik, hanya waktu berkunjungnya sebentar saja, setelah memeriksa
dan memberi informasi dokternya langsung pergi.”
“dokternya baik dan berbicara lembut saat menanyakan kondisi saya,
Cuma waktu pemeriksaannya cepat padahal saya masih ingin
bertanya lagi.”

3. Apakah dokter pada saat berkomunikasi menunjukkan sikap empati terhadap
Bapak/Ibu?
No. Sumber

Jawaban

Informasi
(SI 3)
(SI 4)
(SI 7)
(SI8)
(SI 11)
(SI 12)
(SI 15)

(SI 16)

“dokternya mau mendengarkan semua keluhan saya dengan baik,
tidak sombong.”
“dokternya perhatian setiap kunjungan selalu menanyakan keadaan
saya, mendengarkan keluhan saya.”
“dokternya mau membersihkan luka saya, tidak merasa jijik.”
“saya merasa tenang jika sudah mendengar penjelasan dokter
megenai penyakit saya.”
“iya, mau mendengarkan keluhan saya dengan baik.”
“dokternya mau mendengar keluhan saya dan memberi semangat
sama saya.”
“ dokter sangat mengerti keadaan anak saya dan mau menjelaskan
keadaan anak saya secara lengkah,mendengarkan keluhan sehingga
anak saya merasa nyaman.”
“ya, dokternya sangat sabar merawat anak saya, mau mendengar
keluhan dan mau membelai anak saya .”

4. Apakah Bapak/Ibu mengerti dan memahami apa yang diinformasikan dokter?
No. Sumber

Jawaban

Informasi
(SI 3)
(SI 4)

“iya, saya paham karena dokter menerangkan secara rinci.”
“kadang ada yang tidak saya mengerti buk, karena saya tidak paham
dengan tindakan medis, saya bertanya juga dengan dokter dan dokter
mau menjelaskan.”

(SI 7)

(SI 8)
(SI 9)
(SI 11)

(SI 12)

(SI 15)
(SI 16)

“Mengerti buk, kalo saya tidak mengerti saya bertanya dengan
dokternya., hanya saja dokternya menjelaskannya dengan singkat
dan terburu-buru.”
“Mengerti, namun kadang-kadang ada informasi yang kurang saya
pahami saya tanyakan kembali pada perawat.”
“Iya,
saya
memahaminya
karena
dokter
berulang
menyampaikannya.”
“Iya, saya mengerti dan memahami karena dokter menjawab apa
yang saya tanyakan dan cukup jelas atas informasi yang diberikan
kepada saya tentang penyakit saya.”
“Kurang mengerti buk, Cuma saya segan bertanya pada dokternya
karena dokternya terlihat terburu-buru pada saat pemeriiksaan. Saya
sering menanyakan kembali dengan perwat saja.”
“saya paham apa yang disampaikan dokter dan apa yang saya
tanyakan tentang kondisi anak saya.”
“mengerti, karena saya memang balik bertanya bila kurang jelas.”

5. Apakah dokter menunjukkan kesetaraan dengan pasien ketika berbicara atau
menjelaskan tentang penyakit yang dialami pasien?
No. Sumber

Jawaban

Informasi
(SI 3)
(SI 4)
(SI 7)
(SI 8)
(SI 11)
(SI 12)
(SI 15)
(SI 16)

“ya, dokter bersikap baik dengan saya tidak menganggap rendah
kepada saya, sangat menghargai saya.”
“sama saja buk, tidak membedakan dokter tetap mau mendengarkan
keluhan saya dan mau menjelaskan tentang penyakit saya.”
“iya buk, bahasa yang digunakan dalam menjelaskan penyakit saya
dapat saya pahami.”
“dokternya baik, perhatian sama saya.”
“dokter sama perawatnya baik, bicaranya juga lembut. “
“iyabuk, dokternya baik.”
“dokternya tetap menghargai saya setiap tindakan pasti dijelaskan. “
“dokternya baik, perawatnya juga baik. Kalau anak saya ada keluhan
cepat ditanggapi.”

6. Apa harapan Bapak/Ibu tentang komunikasi yang efektif antara Bapak/Ibu dan
dokter?
No. Sumber

Jawaban

Informasi
(SI 3)

(SI 4)

(SI 7)
(SI 8)
(SI 11)

(SI 12)

(SI 15)

(SI 16)

“harapan saya dokter dokter saat berkomunikasi menggunakan
bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien,kadang-kadang dokter
menggunakan bahasa medis yang saya tidak mengerti.”
“kalau menurut saya dokter harus bersifat baik pada semua
pasiennya menghargai dan mampu memahami setiap keluhan yang
disampaikan, mau mendengarkan keluhan pasien.”
“saya berharap dokter punya waktu yang banyak ya untuk
berbincang-bincang.”
“komunikasi yang baik dapat membuat keakraban antara dokter dan
pasien sehingga pasien tidak sungkan untuk bertanya.”
“komunikasi yang baik antara saya dan dokter terjadi dimana pada
saat memberi pelayanan ataupun pengobatan kepada saya, saya
mampu mengerti dan mengikuti anjuran dokter sehingga saya cepat
sembuh”
“memberi pengobatan yang terbaik tidak membeda-bedakan agar
pasiennya cepat sembuh dan tidak terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan.”
“dokter harus ramah, tidakpelit berbicara dan mapu menjelaskan
dengan bahasa yang mudah dimengerti tapi saya rasa dokter-dokter
dis sini sudah baik dalam hal berkomunikasi.”
“komunikasi yang mampu menciptakan keakraban antara dokter dan
anak-anak, sehingga anak-anak yang biasanya sangat takut melihat
dokter, diharapkan tidak lagi.”

