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ABSTRAKSI 
 

KEPUASAN PASIEN DITINJAU DARI ORIENTASI  
KOMUNIKASI DOKTER 

 
 Kepuasan pasien merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan 
kesehatan terutama pelayanan dokter. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai 
kepuasan pasien. Kenyataannya, kepuasan pasien tidak mudah diperoleh. Gaya 
komunikasi dokter yang berorientasi pada pasien diharapkan dapat mengatasi 
ketidakpuasan pasien sehingga angka keluhan dan tuntutan malpraktik terhadap 
dokter dapat diturunkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui orientasi 
komunikasi dari dokter yang dapat menimbulkan kepuasan pada pasien. Hipotesis 
dalam penelitian ini adalah “Ada hubungan positif antara gaya komunikasi dokter 
yang berorientasi pada pasien dengan kepuasan pasien”. 
 Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian 
ini adalah pasien poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan RSUD Dr. 
Moewardi Surakarta. Sampel penelitian diambil secara quota sampling, yaitu 
dengan menentukan dan membatasi jumlah subjek penelitian terlebih dahulu. Alat 
pengumpulan data menggunakan skala kepuasan pasien, skala orientasi 
komunikasi dokter dan observasi check list. Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan analisis regresi. Hasil perhitungan dengan analisis regresi 
menunjukkan korelasi rxy sebesar 0,783 pada taraf signifikan p < 0,01. Artinya ada 
hubungan yang positif yang sangat signifikan antara gaya komunikasi dokter yang 
berorientasi pada pasien dengan kepuasan pasien. 
 Analisis data menunjukkan bahwa gaya komunikasi dokter yang berorientasi 
pada pasien tergolong tinggi. Hal tersebut ditunjukkan melalui perhitungan yang 
telah dilakukan yaitu mean empirik sebesar 74,98 dan mean hipotetik sebesar 60, 
kepuasan pasien tergolong sedang. Hal tersebut ditunjukkan melalui perhitungan 
yang telah dilakukan yaitu mean empirik sebesar 90,94 dan mean hipotetik 
sebesar 72,5. Sumbangan efektif gaya komunikasi dokter yang berorientasi pada 
pasien dengan kepuasan pasien dapat dilihat dari koefisien determinan (Rsquare)  
sebesar 0,614 atau 61,4% yang berarti masih terdapat 38,6% variabel-variabel lain 
yang mempengaruhi kepuasan pasien. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
“Gaya komunikasi yang berorientasi pada pasien dapat menimbulkan kepuasan 
pada pasien”. Ini berarti hipotesis penelitian terbukti. 
 

    



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Berkomunikasi dengan orang lain tampaknya merupakan hal yang 

sederhana, tetapi jika dipikir-pikir terkadang tidak mudah untuk dapat 

berkomunikasi dua arah secara lancar. Terkadang hal-hal yang ingin kita 

sampaikan diterima secara berbeda oleh orang lain. Perbedaan persepsi 

antara si pemberi pesan dan si penerima pesan sering kali membuat 

hubungan diantara keduanya menjadi “kurang harmonis”. Hal seperti ini 

juga sering terjadi dalam komunikasi antara dokter dengan pasien. 

Kelancaran komunikasi antara dokter dengan pasien merupakan 

salah satu aspek penting dalam pelayanan kesehatan. Artinya pelayanan 

kesehatan bukan hanya berorientasi pada pengobatan secara medis saja, 

melainkan juga berorientasi pada komunikasi karena pelayanan melalui 

komunikasi sangat penting dan berguna bagi pasien, serta sangat 

membantu pasien dalam proses penyembuhan. Komunikasi antara dokter 

dengan pasien dapat terjadi karena suatu tujuan. Tujuan pasien adalah 

memberikan keterangan tentang keluhan yang dirasakan supaya dokter 

mengetahui jenis penyakit dan bagaimana melakukan pengobatan. 

Sedangkan tujuan dokter adalah menerangkan rencana pengobatan untuk 

mendapatkan persetujuan dari pasien (Azwar, 2002). Komunikasi akan 

1 
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sia-sia bila tidak mencapai tujuan yaitu dokter tidak melakukan apa yang 

diharapkan pasien begitu pula pasien tidak melakukan apa yang 

diharapkan oleh dokter. Kondisi tersebut apabila berlarut-larut maka akan 

berdampak pada munculnya berbagai tuntutan malpraktik terhadap dokter. 

Sebaliknya, apabila tujuan komunikasi antara dokter dengan pasien 

tercapai maka akan dapat memberikan kepuasan pada dokter maupun pada 

pasien (Djauzi & Supartondo, 2004). 

Keterkaitan antara komunikasi dengan kepuasan pasien dalam 

menerima pelayanan kesehatan telah banyak menaruh perhatian para 

peneliti. Situasi ini terlihat dari hasil penelitian Liowelyn (Abraham, 1992) 

yang menunjukkan bahwa tidak jarang terjadi konflik antara petugas 

kesehatan (dokter) dengan pasien sebagai akibat komunikasi yang jelek 

atau tidak komunikatif antara pihak kesehatan (dokter) dengan pasien yang 

akhirnya dapat menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan, serta 

kepercayaan yang rendah dari pasien. 

Sebuah penelitian di Denver, Colorado yang dilakukan selama 20 

tahun menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan dalam komunikasi antara 

dokter dengan pasien. Dokter dianggap gagal dalam memahami keinginan 

pasien, kurang empati, kurang terbuka dalam memberikan informasi 

tentang penyakit dan pengobatannya, gagal dalam mengklarifikasi riwayat 

kesehatan pasien, kurang sensitif pada keluhan pasien, adanya persoalan 

pribadi dokter dan kurang ramahnya dokter dalam memberikan pelayanan. 

Sedangkan pasien dianggap kurang menghormati dokter, 
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mempermasalahkan tarif pembayaran dan mengikuti kebiasaan yang 

merugikan kesehatan seperti merokok (Platt & Brown, 1995). 

Faktor lain yang menjadi tantangan dokter dalam memberikan 

pelayanan kesehatan adalah sulitnya membentuk persamaan persepsi 

dalam berkomunikasi  antara dokter dengan pasien (Darmansjah, 2001). 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Mishler (Charles dkk, 2000) 

bahwa dokter dan pasien memiliki pendapat yang berbeda-beda terhadap 

pengobatan penyakit. Dokter berpendapat bahwa pengobatan medis 

berkaitan dengan : terminologi penyakit, gejala-gejala fisik yang 

dideskripsikan secara objektif dan mengklasifikasi penyakit melalui model 

biomedis (intervensi untuk mengontrol penyakit). Sebaliknya pasien 

berpendapat bahwa pengobatan penyakit berkaitan dengan pengalaman 

sakit seseorang secara subjektif. Akibatnya pasien merasa pendapat 

mereka tidak dihargai dan pendapat mereka disamakan dengan pendapat 

orang-orang pada umumnya. 

Demikian juga penelitian yang telah dilakukan oleh Byrne dan 

Long  (Abraham, 1992) yang mempelajari sejumlah besar sampel 

konsultasi praktik umum. Mereka menemukan bahwa dokter secara 

individual menunjukkan suatu gaya komunikasi yang konsisten pada 

semua pasien yang berbeda sehingga gagal beradapatasi dengan kebutuhan 

pasien. Gaya ini terdiri atas dokter membuat keputusan, memberi 

informasi, instruksi dan kemudian mengakhiri konsultasi. Sebagian besar 

pasien sebagai penerima pasif bagi keputusan dan arahan dokter.  
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Menurut Bor & Llyord (2004), kepuasan komunikasi antara dokter 

dengan pasien dipengaruhi oleh gaya komunikasi yang berorientasi pada 

dokter dan gaya komunikasi yang berorientasi pada pasien. Penelitian 

Armstrong & Savage (1990) yang dilakukan di Inggris menemukan bahwa 

oleh gaya komunikasi yang berorientasi pada dokter lebih banyak 

menimbulkan kepuasan pada pasien dibandingkan dengan gaya 

komunikasi yang berorientasi pada pasien. 

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan yang dilakukan oleh 

Aria mangunkusumo, dokter Indonesia yang bekerja di Singapura, 

menyatakan bahwa setiap harinya berpuluh-puluh pasien dari Indonesia 

(kebanyakan dari Jakarta, Surabaya dan Medan) memenuhi klinik di 

sebuah restructured hospital (tempat Aria mangunkusumo bekerja) disalah 

satu pojokan wilayah barat Singapura. Mereka yang berobat ke Singapura 

mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka mendambakan servis 

yang lebih akomodatif dan lebih friendly dari yang telah mereka dapat di 

Indonesia. Sebagian lain datang dengan rujukan dari dokter di Indonesia 

karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana diagnosa. 

(Mangunkusumo, 2006). 

Penyebab ketidakpuasan pasien lainnya adalah adanya 

keterlambatan dokter dalam melayani pasien, dokter sulit ditemui, dokter 

kurang komunikatif dan informatif (Suryawati dkk, 2006). Pendapat yang 

senada juga dikemukakan oleh konsultan dan ahli hukum kedokteran serta 

staf pengajar pada Fakultas Hukum Unpad, DR. Veronica Komaladewi, 
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SH, MH, yang menyatakan bahwa keluhan yang paling umum 

disampaikan pada pasien beserta keluarganya di RS terletak pada 

kurangnya komunikasi antara dokter dengan pasien dan keluarganya 

(Komaladewi, 2004). 

Menurut Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), hal yang 

paling sering menjadi pokok sengketa adalah kelemahan komunikasi 

antara dokter dengan pasien. Kendala yang kerap muncul dalam 

komunikasi antara dokter dengan pasien adalah keterbatasan waktu untuk 

bertemu atau pertemuan yang tidak efektif karena yang terjadi adalah 

komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah adalah dokter merasa pasien 

sudah paham akan keterangan yang diberikan padahal pasien sebenarnya 

tidak mengerti apa yang disampaikan oleh dokter. Penting untuk diingat 

bahwa hubungan dan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik akan 

membuat pasien merasa sungkan dan enggan untuk bertanya pada dokter, 

pasien hanya mengikuti saja apa yang disampaikan dokter. Akibatnya 

kerjasama antara dokter dengan pasien dalam menentukan arah 

pengobatan tidak berjalan (Sudiyatmo, 2007). 

Akibat lainnya yang terkait dengan ketidakpuasan pasien adalah 

banyak bermunculannya pengaduan kasus malpraktik. Berdasarkan data 

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) DKI Jakarta, terdapat 99 

kasus pengaduan terhadap profesi dokter dari tahun 1998-2006 

(Sudiyatmo, 2007). Selain terjadi peningkatan pada kasus pengaduan 

malpraktik, juga terdapat peningkatan pada jumlah pasien Indonesia yang 
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berobat ke luar negeri. General Manager National Health Care Group 

International Business Development Unit (NHG IBDU) Kamaljeet Singh 

Gill mengungkapkan, sebanyak 50% penduduk internasional yang berobat 

ke Singapura adalah warga Indonesia. Berdasarkan data yang berobat ke 

Singapura, setiap tahunnya, wisatawan medis yang berobat ke Singapura 

mencapai 200.000 per tahun. Artinya terdapat sekitar 100.000 warga 

Indonesia yang berobat ke Singapura tiap tahunnya atau sekitar 273 pasien 

setiap harinya. Beberapa pasien mengungkapkan berobat di Singapura 

sangat puas karena dapat berkonsultasi dengan dokter hingga 1 jam. Di 

Indonesia, seorang pasien bisa masuk ruang praktek dokter 15 menit saja 

sudah menjadi hal yang langka. Selain itu, umumnya komunikasi yang 

terjalin di Indonesia bersifat satu arah (Sudiyatmo, 2007). 

Data lainnya menyebutkan jumlah pasien Indonesia yang berobat 

di RS Lam Wah Ee Malaysia mencapai 12.000 per tahun atau sekitar 32 

pasien per hari. Sementara, di RS Adventist Malaysia jumlah pasien 

Indonesia yang terjaring mencapai 14.000 per tahun atau sekitar 38 pasien 

per hari. Sementara jumlah warga Sumatera Utara dan sekitarnya yang 

berobat ke Penang, Malaysia, mencapai seribu orang setiap bulannya. Hal 

tersebut apabila dibiarkan berlarut-larut maka akan berdampak pada 

penurunan devisa negara secara drastis. Data tahun 2006 menyebutkan 

jumlah devisa negara yang tersedot ke RS luar negeri mencapai US$600 

juta setiap tahunnya (Sudiyatmo, 2007). 
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh American Society of 

Internal Medicine komunikasi dokter pasien yang baik ternyata berhasil 

menurunkan angka keluhan dan tuntutan terhadap dokter. Sebagian pasien  

mengeluhkan layanan dokter bukan karena kemampuan dokter yang 

kurang namun karena pasien merasa tidak diperhatikan oleh dokter (Djauzi 

& Supartondo, 2004). Fenomena-fenomana tersebut jika dibiarkan maka 

akan berdampak pada penurunan kualitas, kuantitas, gengsi maupun 

prestise di mata masyarakat. Apalagi kalau para dokter enggan 

menegakkan kembali kode etik kedokteran dan menjadikan kesehatan 

sebagai jasa pelayanan yang bersifat sosial kemasyarakatan, penurunan 

tersebut akan semakin cepat terjadi (Iman, 2007). Mengacu pada latar 

belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

orientasi komunikasi dokter yang dapat menimbulkan kepuasan pada 

pasien? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui orientasi komunikasi dari dokter  yang dapat 

menimbulkan kepuasan pada pasien. 
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C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Bagi dokter 

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan informasi mengenai 

bagaimana gambaran komunikasi yang terjalin antara dokter dengan 

pasien dan mengetahui apa saja yang diinginkan oleh pasien ketika 

berkomunikasi dengan dokter terutama yang terkait dengan orientasi 

komunikasi dokter sehingga para dokter dapat lebih termotivasi untuk 

meningkatkan pelayanan. 

2. Bagi Rumah Sakit  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

kepuasan pasien yang berkaitan dengan komunikasi dokter sehingga dapat 

dijadikan acuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. 

3. Bagi ilmu Psikologi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wacana 

ilmu pengetahuan bagi perkembangan ilmu Psikologi khususnya Psikologi 

Klinis.  

4. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian dengan tema yang sama. 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kepuasan Pasien 

1. Pengertian kepuasan pasien 

Memahami kebutuhan dan keinginan konsumen dalam hal ini pasien 

adalah hal penting yang mempengaruhi kepuasan pasien. Pasien yang puas 

merupakan aset yang sangat berharga karena apabila pasien puas mereka akan 

terus melakukan pemakaian terhadap jasa pilihannya, tetapi jika pasien merasa 

tidak puas mereka akan memberitahukan dua kali lebih hebat kepada orang lain 

tentang pengalaman buruknya. Untuk menciptakan kepuasan pasien Rumah Sakit 

harus menciptakan dan mengelola suatu sistem untuk memperoleh pasien yang 

lebih banyak dan kemampuan untuk mempertahankan pasiennya.  

Pasien adalah orang sakit yang dirawat dokter dan tenaga kesehatan 

lainnya ditempat praktek (Soekanto, 1990). Sedangkan kepuasan adalah perasaan 

puas; senang hati; merasa sudah tercapai keinginannya (KBBI, 2004). 

Menurut Porter (Utama, 2003) kepuasan sebagai selisih dari banyaknya 

sesuatu yang seharusnya ada dengan banyaknya apa yang ada. Artinya seseorang 

akan terpuaskan jika tidak terdapat selisih antara kondisi yang diinginkan dengan 

kondisi aktual. Semakin besar kekurangan dan semakin banyak hal penting yang 

diinginkan, semakin besar rasa ketidakpuasan. Hal yang hampir serupa 

dikemukakan oleh Kotler (2005) bahwa kepuasan adalah tingkat perasaan 

seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau jasa yang dirasakan 

9 
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dengan harapannya. Jadi, tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan 

antara kinerja yang dirasakan dan harapan. Pelanggan dapat mengalami salah satu 

dari tiga tingkat kepuasan yang umum. Jika kinerja dibawah harapan, pelanggan 

tidak akan puas. Jika kinerja sesuai dengan harapan, pelanggan akan puas. 

Apabila kinerja melampaui harapan, pelanggan akan sangat puas, senang atau 

bahagia.  

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Kinnersley dkk (1996) yang 

menyatakan bahwa kepuasan individu berarti terpenuhinya kebutuhan yang 

diinginkan yang diperoleh dari pengalaman melakukan sesuatu, pekerjaan atau 

memperoleh perlakuan tertentu. Istilah kepuasan dipakai untuk menganalisis atau 

mengevalusi hasil, membandingkan kebutuhan yang diinginkan dengan kebutuhan 

yang telah diperolehnya.  

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa kepuasan pasien adalah perasaan senang, puas pada pasien karena 

terpenuhinya harapan atau keinginan dalam menerima jasa pelayanan kesehatan. 

2. Faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien 

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kepuasan pada pasien. Tiap ahli 

mengemukakan pendapatnya masing-masing dan berdasarkan penelitian yang 

telah mereka lakukan. Faktor kepuasan pasien seperti yang diungkapkan oleh 

Budiastuti (2002) menurutnya terdapat lima faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pasien yaitu : 
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a. Kualitas produk atau jasa, pasien akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk atau jasa yang digunakan  berkualitas. Persepsi 

pasien terhadap kualitas produk atau jasa dipengaruhi oleh dua hal yaitu 

kenyataan kualitas produk atau jasa dan komunikasi perusahaan, dalam hal ini 

dokter dalam mengiklankan tempat prakteknya. 

b. Kualitas pelayanan, pasien akan merasa puas jika mereka memperoleh 

pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Faktor emosional, pasien akan merasa puas, bangga dan kagum  terhadap 

dokter yang dipandang “dokter mahal”. 

d. Harga, semakin mahal harga perawatan maka pasien mempunyai harapan 

yang lebih besar, sedangkan dokter yang berkualitas sama tetapi berharga 

murah memberi nilai yang lebih tinggi pada pasien. 

e. Biaya, terkait dengan mendapatkan produk atau jasa pasien tidak perlu 

mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk 

mendapatkan jasa pelayanan sehingga pasien akan cenderung puas terhadap 

jasa pelayanan tersebut. 

Begitu juga dengan Sabarguna (2004) yang mengemukakan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien terdiri dari : 

a. Kenyamanan pelayanan, yang meliputi : lokasi tempat praktek dokter, 

kebersihan tempat praktek dokter, kenyamanan ruangan baik ruang tunggu 

maupun ruang periksa dan peralatan yang digunakan oleh dokter. 

b. Hubungan pasien dengan dokter, yang meliputi keramahan, informasi yang 

diberikan, komunikatif, responsif, suportif dan cekatan. 
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c. Kompetensi teknis dokter, yang meliputi bermacam-macam tindakan dan 

pengalaman dokter. 

d. Biaya pelayanan yang terjangkau. 

Sementara itu ahli lain Moison, Walter dan White (dalam Haryanti, 2000) 

menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien yaitu : 

a. Karakteristik produk, produk ini merupakan kepemilikan dokter yang bersifat 

fisik antara lain gedung dan dekorasi. Karakteristik produk dokter meliputi 

penampilan bangunan tempat praktek dokter, kebersihan dan kelengkapan 

ruang periksa dokter. 

b. Harga, biasanya semakin mahal harga perawatan maka pasien mempunyai 

harapan yang lebih besar. 

c. Pelayanan, yaitu pelayanan keramahan dokter, kecepatan dalam pelayan. 

Dokter dianggap baik apabila dalam memberikan pelayanan lebih 

memperhatikan kebutuhan pasien dan keluarganya. Kepuasan muncul dari 

kesan pertama masuk ke dalam ruang periksa terhadap pelayanan perawatan 

yang diberikan. 

d. Lokasi, meliputi letak tempat praktek dokter dan lingkungannya. Umumnya 

semakin dekat tempat praktek dokter dengan pusat perkotaan atau yang mudah 

dijangkau, mudahnya transportasi dan lingkungan yang baik akan semakin 

menjadi pilihan bagi pasien yang membutuhkan perawatan dokter. 

e. Fasilitas, kelengkapan fasilitas tempat praktek dokter turut menentukan 

penilaian kepuasan pasien, misalnya tempat parkir, ruang tunggu yang nyaman 

dan ruang periksa yang dapat menjamin privasi pasien. 
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f. Image, yaitu citra, reputasi dan kepedulian dokter terhadap lingkungan.  

g. Desain visual, terkait dengan tata ruang dan dekorasi tempat praktek dokter 

yang dapat menentukan kenyamanan suatu tempat praktek dokter 

h. Suasana, meliputi keamanan, keakraban dan tata lampu. Suasana tempat 

praktek yang tenang, nyaman, sejuk dan indah akan sangat mempengaruhi 

kepuasan pasien dalam proses penyembuhannya. Selain itu tidak hanya bagi 

pasien saja yang menikmati itu akan tetapi orang yang mengantar pasien atau 

pihak keluarga pasien pun akan senang sehingga memberikan penilaian yang 

positif terhadap dokter. 

i. Komunikasi, bagaimana keluhan-keluhan dari pasien diterima dengan cepat 

oleh dokter. 

Tingkat kepuasan antar individu satu dengan individu lain berbeda. Hal ini 

terjadi karena adanya pengaruh dari faktor jabatan, umur, kedudukan, sosial, 

tingkat ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, sikap mental dan kepribadian 

(Sugiarto, 1999). 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat 

mempengaruhi kepuasan pasien adalah kualitas pelayanan, komunikasi antara 

pasien dengan dokter,  harga atau biaya dan fasilitas. 

3. Aspek-aspek kepuasan pasien  

Penilaian pasien terhadap pelayanan dokter bersumber dari pengalaman 

pasien. Aspek pengalaman pasien dapat diartikan sebagai suatu perlakuan atau 

tindakan dari dokter yang sedang atau  pernah dijalani, dirasakan dan ditanggung 

oleh seseorang  yang membutuhkan pelayanan dokter. 
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Kinnersley dkk (1996) mengemukakan bahwa kepuasan pasien ditentukan 

oleh empat aspek, antara lain : 

a.  Distress relief, terkait dengan seberapa banyak dokter mampu     

menghilangkan hal-hal yang membuat pasien tertekan setelah pasien     

berkonsultasi dengan dokter. Contoh : dokter memberikan diagnosa     

terhadap penyakit pasien, dokter memberikan informasi tentang penyakit 

pasien, dokter memberikan alternatif pengobatan kepada pasien. 

b.  Communication comfort, terkait dengan seberapa nyaman pasien berbicara 

dengan dokter. Komunikasi yang terjalin antara dokter dengan pasien tidak 

satu arah atau sepihak saja sehingga pasien tidak akan merasa sungkan dan 

enggan untuk bertanya pada dokter, pasien tidak hanya mengikuti saja apa 

yang disampaikan dokter. Akibatnya kerjasama dokter dengan pasien dalam 

menentukan arah pengobatan dapat berjalan. 

c.  Rapport, terkait dengan seberapa jauh dokter mampu memahami keadaan 

pasien. Terbentuknya hubungan baik antara dokter dengan pasien dapat 

menciptakan kepercayaan antara kedua belah pihak sehingga proses 

komunikasi dan pemeriksaan dapat berlangsung dengan baik. 

d.  Compliance intent, terkait dengan dokter memberikan saran dan pengobatan 

untuk mengubah perilaku pasien serta seberapa jauh pasien mampu melakukan 

saran dan pengobatan dari dokter.  Contoh : dokter menyarankan kepada 

pasien untuk tidak merokok. 

 Pendapat yang hampir serupa juga dikemukakan oleh Junaidi (2004) 

yang menyatakan bahwa terdapat empat aspek kepuasan pasien yaitu : 
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a. Kenyamanan, aspek ini dijabarkan dalam pertanyaan tentang lokasi tempat 

praktik dokter, kebersihan, kenyamanan ruang periksa dan ruang tunggu, 

peralatan ruangan, penerangan, kebersihan WC dan lain-lain. 

b. Hubungan pasien dengan dokter, yaitu menyangkut keramahan, informasi 

yang diberikan, sejauh mana tingkat  komunikasi, respon, dukungan, seberapa 

tanggap dokter dan lain-lain. 

c. Kompetensi teknis dokter, terkait dengan ketrampilan dalam penggunaan 

teknologi, pengalaman dokter, gelar medis yang dimiliki, terkenal, keberanian 

mengambil tindakan dan sebagainya. 

d. Biaya, terkait dengan kewajiban biaya, kejelasan komponen biaya, 

perbandingan dengan dokter sejenis lainnya, dan sebagainya. 

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Wolf dkk (1978) yang 

mengemukakan bahwa aspek kepuasan pasien terdiri dari tiga hal yaitu : 

a. Aspek kognitif, yaitu dokter memberikan penjelasan dan informasi kepada 

pasien yang terkait dengan diagnosa penyakit, obat yang diberikan dan 

prognosisnya.  

b. Aspek afeksi, yaitu persepsi pasien terhadap hubungan antara dokter dengan 

pasien terutama terkait dengan proses pengobatan. 

c. Aspek perilaku, yaitu merupakan alat ukur untuk mengevaluasi keberhasilan 

pasien dalam menjalani proses pengobatan terutama yang terkait dengan 

perilaku dalam menjalani pengobatan yang profesional, latihan fisik, prosedur 

diagnosa, perawatan dan dispensasi dari nasehat dokter. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek kepuasan 

pasien adalah aspek kognitif yang terdiri dari distress relief, aspek afeksi yang 

terdiri dari communication comfort dan rapport, serta aspek perilaku yang terdiri 

dari compliance intent. 

4. Kepuasan dan ketidakpuasan pasien 

Kepuasan pasien merupakan hasil penilaian pasien berdasarkan 

perasaannya terhadap pelayanan dokter yang telah menjadi bagian dari 

pengalaman atau yang dirasakan pasien atau dapat dinyatakan sebagai cara pasien 

mengevaluasi sampai seberapa besar tingkat kualitas pelayanan dokter sehingga 

dapat menimbulkan perasaan puas. 

Berdasarkan pendapat Porter (dalam Utama, 2003) bahwa kepuasan pasien 

adalah selisih dari banyaknya sesuatu yang “seharusnya ada” dengan banyaknya 

“apa yang ada”. Kotler (2005), lebih menegaskan bahwa pasien akan terpuaskan 

jika tidak ada selisih antara sesuatu atau kondisi yang diinginkan dengan kondisi 

aktual. Semakin besar kekurangan dan semakin banyak hal yang diinginkan, 

semakin besar rasa ketidakpuasan atau dengan kata lain, bahwa semakin tinggi 

selisih antara kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai keinginan 

pasien dengan pelayanan dokter yang telah diterimanya, maka akan terjadi rasa 

ketidakpuasan pasien. 

Pendapat diatas selaras dengan pendapat Gibson (dalam Utama, 2003) 

yang menjelaskan bahwa kepuasan pasien berarti terpenuhinya kebutuhan yang 

diinginkan dengan kebutuhan yang diperolehnya. Sedangkan ketidakpuasan 
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pasien bearti tidak terpenuhinya kebutuhan yang diinginkan dengan kebutuhan 

yang diperolehnya. 

Tingkat kepuasan antara pasien yang satu dengan pasien yang lainnya 

berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena kepuasan pasien merupakan hasil 

penilaian perasaan yang lebih bersifat subjektif (Utama, 2003). Oleh karena itu, 

para ahli telah banyak mengembangkan model pengukuran yang dapat digunakan 

untuk mengkuantifikasikan kepuasan pasien. 

Utama (2003) menyatakan bahwa berdasarkan skala pengukuran yang 

dikembangkan oleh Likert (dikenal dengan istilah skala Likert), kepuasan pasien 

dapat dikategori dan dikuantifikasikan seperti : 

a. Sangat puas, diartikan sebagai ukuran subjektif hasil penilaian perasaan pasien 

yang menggambarkan pelayanan kesehatan sepenuhnya atau sebagian besar 

sesuai kebutuhan atau keinginan pasien, seperti sangat bersih, sangat ramah, 

sangat cepat; yang seluruhnya menggambarkan tingkat kualitas yang paling 

tinggi. 

b. Agak puas, diartikan sebagai ukuran subjektif hasil penilaian perasaan pasien 

yang menggambarkan pelayanan kesehatan tidak sepenuhnya atau sebagian 

sesuai kebutuhan atau keinginan, seperti tidak terlalu bersih, agak kurang 

cepat atau agak kurang ramah; yang seluruhnya hal ini menggambarkan 

tingkat kualitas yang kategori sedang. 
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c. Tidak puas, diartikan sebagai ukuran subjektif hasil penilaian perasaan pasien 

yang cenderung rendah, yang menggambarkan pelayanan kesehatan tidak 

sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pasien. seperti tidak terlalu bersih, 

agak lambat atau tidak ramah; yang seluruhnya hal ini menggambarkan 

tingkat kualitas yang kategori paling rendah. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pasien dikatakan puas 

apabila pelayanan yang diberikan dokter sebagian besar sesuai dengan kebutuhan 

atau keinginan pasien. Sedangkan pasien dikatakan tidak puas apabila pelayanan 

yang diberikan dokter sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan atau 

keinginnan pasien. 

 

B. Orientasi Komunikasi 

1. Pengertian komunikasi 

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari pengirim kepada 

penerima, artinya informasi itu dapat dipahami oleh penerima, juga oleh orang itu 

sendiri (Mulyana, 2001). Komarudin (dalam Sidi dan Ieda, 2006) mengemukakan 

komunikasi sebagai proses penyampaian pikiran-pikiran 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. 

Barelson dan Steiner (dalam Herwandari, 2004) mengemukakan 

komunikasi sebagai penyampaian informasi, ide, emosi, ketrampilan dan 

seterusnya melalui penggunaan simbol kata, gambar, angka, grafik dan lain-lain. 
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Pendapat lainnya juga dikemukakan oleh Hovland (dalam Effendy, 2001) 

mengemukakan komunikasi sebagai proses mengubah perilaku orang lain. Akan 

tetapi, seseorang akan dapat mengubah sikap, pendapat atau perilaku orang lain 

apabila komunikasinya itu memang komunikatif, dalam artian orang yang 

berbicara dengan orang yang diajak bicara harus mengerti makna dari bahasa yang 

dipercakapkan. Komunikasi akan berhasil apabila pikiran disampaikan dengan 

menggunakan perasaan yang disadari, sebaliknya komunikasi akan gagal jika 

sewaktu menyampaikan pikiran, perasaan tidak terkontrol. 

Komunikasi secara sempit dapat diartikan sebagai pesan yang dikirimkan 

seseorang kepada satu atau lebih penerima dengan maksud sadar untuk 

mempengaruhi tingkah laku penerima. Komunikasi melibatkan setidaknya dua 

orang yang saling mengirimkan lambang-lambang yang memiliki makna atau 

ungkapan tertentu. Lambang-lambang tersebut bisa bersifat verbal berupa kata-

kata, atau bersifat non verbal berupa ekspresi atau ungkapan tertentu dan gerak 

tubuh. Secara luas komunikasi adalah setiap bentuk tingkah laku seseorang baik 

secara verbal maupun secara non verbal yang ditangggapi oleh orang lain. 

Komunikasi mencakup pengertian yang lebih luas dari sekedar wawancara. Setiap 

bentuk tingkah laku mengungkapakan pesan tertentu, sehingga dapat disebut juga 

sebagai bentuk komunikasi (Supratiknya, 1995). 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi adalah bentuk penyampaian informasi atau pesan dari seseorang 

kepada orang lain yang ditujukan untuk memperoleh pengertian bersama baik 
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secara verbal berupa kata-kata maupun non verbal berupa ekspresi atau ungkapan 

tertentu dan gerak tubuh. 

2. Pengertian orientasi komunikasi 

Orientasi secara harafiah diartikan sebagai sikap, pandangan atau kiblat. 

Sejalan dengan hal tersebut orientasi dapat diartikan sebagai peninjauan untuk 

menetukan kecenderungan pandangan atau sikap yang tepat dan benar (KBBI, 

1991). 

Orientasi komunikasi secara harafiah merupakan suatu kecenderungan 

sikap dalam berkomunikasi diantara kedua belah pihak, baik pihak dokter maupun 

pihak penerima. Dalam hubungan dokter-pasien, baik dokter maupun pasien dapat 

berperan sebagai sumber atau pengirim pesan secara bergantian. Namun dalam 

penelitian ini lebih memfokuskan pada orientasi komunikasi dokter. 

Suatu komunikasi yang berorientasi baik dan buruk erat kaitannya dengan 

komunikasi yang efektif. Orientasi yang baik dari komunikasi diartikan sebagai 

suatu keberhasilan dalam sebuah interaksi dan dinyatakan sebagai komunikasi 

yang efektif, sedangkan orientasi yang buruk menandakan ketidakefektifan dari 

komunikasi tersebut. Komunikasi efektif diharapkan dapat mengatasi kendala 

yang ditimbulkan oleh kedua belah pihak, baik pasien maupun dokter. Dokter 

dapat mengetahui dengan baik kondisi pasien dan keluarganya dan pasien pun 

percaya sepenuhnya kepada dokter. Kondisi ini amat berpengaruh pada proses 

penyambuhan pasien selanjutnya. Pasien merasa tenang dan aman ditangani oleh 

dokter sehingga akan patuh menjalankan petunjuk dan nasehat dokter karena 
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yakin bahwa semua yang dilakukan adalah untuk kepentingan dirinya (Sidi dan 

Ieda, 2006). 

Keefektifan dokter dalam berhubungan dengan pasien ditentukan oleh 

kemampuannya untuk mengkomunikasikan secara jelas apa yang ingin 

disampaikan, menciptakan kesan yang diinginkan atau mempengaruhi pasien 

sesuai kehendaknya. Peningkatan keefektifan dokter dalam berhubungan dengan 

pasien dapat dicapai dengan cara berlatih mengungkapkan maksud, menerima 

umpan balik tentang tingkah lakunya dan memodifikasi tingkah laku sampai 

pasien mempersepsikannya sebagaimana yang dimaksudkan. Artinya, sampai 

akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tingkah lakunya dalam diri pasien itu seperti 

yang diharapkan dokter. Komunikasi disebut efektif apabila penerima 

menginterpretasikan pesan yang diterima sebagaimana dimaksudkan oleh 

pengirim (Supratiknya, 1995). 

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa orientasi 

komunikasi adalah suatu kecenderungan sikap dalam menyampaikan informasi 

dari seseorang kepada orang lain, secara verbal maupun non verbal sehingga dapat 

menimbulkan pengertian bersama antara kedua belah pihak. 

3. Bentuk-bentuk orientasi komunikasi 

Menurut Mulyana (2008) bentuk-bentuk komunikasi antara dokter dengan 

pasien ada empat yaitu : 

a. Model of activity, adalah komunikasi 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 
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pasien rasakan dan menyebabkan pasien berobat ke dokter. Model komunikasi 

ini dapat diibaratkan seperti komunikasi antara orang tua dengan anak kecil 

atau anak balita. 

b. Model of guidance, komunikasi dimana dokter bertindak sebagai orang yang 

menjadi penentu kebijakan tunggal, namun bersifat arahan dan bukan perintah. 

Komunikasi ini diibaratkan komunikasi antara orang tua dengan anak yang 

sudah beranjak dewasa. 

c. Model of  mutual, dokter bukanlah satu-satunya pihak aktif, karena pasien juga 

aktif dalam menyampaikan berbagai hal yang ingin diungkapkan kepada 

dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya. Model ini jika 

diibaratkan seperti dua orang yang bekerjasama dan saling melengkapi satu 

sama lain.  

d. Model of provider, pasien diibaratkan sebagai konsumen dimana “konsumen 

adalah raja” dan dokter adalah pelayan. Jadi tugas dokter adalah memberikan 

pelayanan terbaiknya untuk pasien. 

Menurut Bor & Llyord (2004), dalam dunia kedokteran terdapat dua 

bentuk atau orientasi komunikasi yang digunakan : 

a.  Gaya komunikasi yang berorientasi pada dokter, bentuk komunikasi ini 

merupakan komunikasi yang didasarkan pada kepentingan dokter dalam usaha 

menegakkan diagnosis, termasuk penyelidikan dan penalaran klinik mengenai 

tanda dan gejala-gejala. Ciri-ciri dari bentuk komunikasi ini meliputi : 1). 

Dokter mendominasi konsultasi, artinya dokter melakukan konsultasi dengan 

cara bertanya tentang penyakit, memberi informasi yang berkaitan dengan 
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penyakit pasien dan mengakhiri konsultasi dengan memberikan resep tanpa 

memberi penjelasan tentang penyakit pasien secara tuntas; 2). Dokter 

memberikan pertanyaan langsung dan tertutup, terkait dengan konsultasi 

pertama yang menyangkut saling mengenalkan diri tidak dilakukan oleh 

dokter. Sebaliknya, dokter langsung menanyakan keluhan penyakit kepada 

pasien. Jenis pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan tertutup dimana 

pilihan jawaban yang diberikan kepada pasien sedikit dan biasanya ‘ya’ atau 

‘tidak; 3). Dokter menolak ide pasien, dimana dokter cenderung mengacuhkan 

pendapat pasien bahkan tidak memberi kesempatan kepada pasien untuk 

mengungkapkan apa yang sedang dipikirkan terutama yang  terkait dengan 

penyakit pasien; 4). Dokter menghindari pertanyaan pasien, dokter banyak 

memberikan pertanyaan terkait dengan penyakit terkait dengan penyakit 

pasien dan mengenali sudut pandang pasien secara sambil lalu.  

b.  Gaya komunikasi yang berorientasi pada pasien, bentuk komunikasi ini 

merupakan komunikasi yang didasarkan pada apa yang dirasakan pasien 

tentang penyakitnya yang secara individu merupakan pengalaman unik. Disini 

termasuk pendapat pasien, kekhawatiran, harapan, apa yang menjadi 

kepentingan serta apa yang dipikirkannya. Ciri-ciri dari bentuk komunikasi ini 

meliputi : 1) Dokter memberikan pertanyaan terbuka, dimana pertanyaan 

terbuka membuat pasien merasa dilibatkan dalam proses pemeriksaan 

sehingga pasien merasa dihargai dan dihormati. Selain itu, pasien juga dapat 

mengekpresikan apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan terkait dengan 

kondisi kesehatannya; 2) Dokter menjadi pendengar aktif, pendengar yang 



 24

aktif adalah fasilitator yang baik sehingga pasien dapat mengungkapkan 

kepentingannya, harapannya, kecemasannya secara terbuka dan jujur. Hal ini 

akan membantu dokter dalam menggali riwayat kesehatan yang merupakan 

data-data penting untuk menegakkan diagnosis; 3) Dokter memberi 

kesempatan kepada pasien untuk mengekpresikan diri, dokter memberi 

kesempatan kepada pasien untuk  mengungkapkan apa yang dipikirkan, apa 

yang dirasakan dan harapan pasien terhadap pengobatan penyakitnya.  

 Bentuk-bentuk orientasi komunikasi menurut Bor & Llyord (2004) 

cenderung selaras dengan bentuk-bentuk orientasi komunikasi yang dikemukakan 

oleh Kurtz dkk (1998) yaitu:  

a. Gaya komunikasi yang berorientasi pada dokter, dimana komunikasi ini 

didasarkan pada kepentingan dokter dengan karakteristik dokter memberikan 

pertanyaan tertutup, fokus pada penyakit pasien dan membatasi empati. 

b. Gaya komunikasi yang berorientasi pada pasien, dimana komunikasi ini 

didasarkan pada kepentingan pasien dengan karakteristik dokter memberikan 

pertanyaan terbuka, pasien dilibatkan secara aktif dalam konsultasi dan 

memperlihatkan empati. Terdapat empat langkah dalam melakukan 

komunikasi yaitu : 1) salam, dokter menunjukkan sikap profesional ketika 

berhadapan dengan tugasnya yang berarti selain memberikan salam, dokter 

juga bersedia meluangkan waktu untuk berbicara dengan pasien, mampu 

menghadapi berbagai tipe macam pasien dan mampu menyelesaikan tugas-

tugasnya sesuai peran. Didalam proses komunikasi dokter dengan pasien, 

pemberian salam ini penting untuk membangun rasa nyaman, aman dan 
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percaya pada dokter; 2) ajak bicara, dokter berkomunikasi secara dua arah dan  

dapat menggunakan pertanyaan terbuka maupun tertutup dalam usaha 

menggali informasi. Penggalian informasi terkait dengan dokter mengenali 

alasan kedatangan pasien dan penggalian riwayat penyakit; 3) jelaskan, dokter 

memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang menjadi perhatian pasien dan 

yang akan dijalani atau dihadapi pasien agar tidak terjebak oleh pikirannya 

sendiri; 4) ingatkan, percakapan yang dilakukan pasien mungkin memasukkan 

berbagai materi secara luas, yang tidak mudah diingat kembali oleh pasien. Di 

bagian akhir konsultasi, dokter hendaknya mengingatkan pasien untuk hal-hal 

yang penting dan melakukan koreksi terhadap persepsi yang keliru. Selalu 

melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang belum jelas bagi kedua belah 

pihak serta mengulang kembali akan pesan-pesan kesehatan yang penting. 

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk-bentuk 

orientasi komunikasi yaitu gaya komunikasi yang berorientasi pada dokter dan 

gaya komunikasi yang berorientasi pada pasien. 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi orientasi komunikasi 

Berbagi informasi antara dokter dengan pasien dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Armstrong dan Savage (1990) yang menemukan bahwa pasien di kota London 

lebih puas dengan gaya komunikasi yang berorientasi pada dokter, dimana 

orientasi komunikasi ini dipengaruhi oleh tiga faktor yang meliputi : 

a. Perbedaan karakteristik pasien, yang berdampak pada perbedaan orientasi 

komunikasi yang diinginkan. 
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b. Perbedaan pengalaman konsultasi pasien, dimana pasien akan cenderung 

membandingkan orientasi komunikasi antara dokter yang satu dengan dokter 

yang lainnya. 

c. Masalah medis, terkait dengan pasien yang mempunyai penyakit kronis atau 

mengalami gangguan psikologis cenderung memilih gaya komunikasi yang 

berorientasi pada pasien, sedangkan pasien yang mempunyai penyakit fisik 

yang simpel lebih memilih gaya komunikasi yang berorientasi pada dokter. 

Faktor kepuasan pasien berdasarkan penelitian Armstrong dan Savage 

(1990) cenderung selaras dengan faktor kepuasan pasien yang dikembangkan oleh 

Bor dan Llyord (2004) yang terdiri dari : 

a. Faktor yang berhubungan dengan pasien, terbagi menjadi empat macam. 

Antara lain : 1) Gejala fisik, masing-masing orang mempunyai cara yang 

berbeda dalam menghadapi penyakit. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

kepribadian, kelas sosial, etnis, latar belakang budaya dan  pengalaman hidup; 

2) Faktor psikologis yang berhubungan dengan penyakit dan perawatan medis, 

dimana reaksi terhadap penyakit dan perawatan medis meliputi : menyangkal, 

marah, cemas dan depresi. Respon dapat berubah-ubah ketika pasien 

dihadapkan dengan perawatan medis yang berpengaruh terhadap perilaku; 4) 

Pengalaman perawatan medis terdahulu, pasien akan cenderung 

membandingkan pengalaman mendapatkan perawatan medis dari  beberapa 

dokter terutama sikap dokter yang “welcome”; 5)Pengalaman perawatan medis 

pada umumnya, dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurang familiarnya 

lingkungan, hilangnya kedekatan antar individu, terpisah dengan teman dan 
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keluarga, hilangnya kebebasan dan privasi, dan ketidak tentuan diagnosis dan 

managemen terhadap penyakit. 

b. Faktor yang berhubungan dengan dokter, terbagi menjadi lima macam. 

     Antara lain : 1) Adanya ketrampilan komunikasi yang terlatih, ketrampilan 

komunikasi meliputi : comfort (dokter perlu merasa nyaman dan tidak enggan 

untuk membahas masalah yang melibatkan emosi seperti kematian, 

seksualitas, dan lain-lain sehingga memungkinkan pasien untuk lebih leluasa 

dalam memberikan informasi kepada dokter), acceptance (kesediaan dokter 

untuk menerima keadaan pasien tanpa praduga apapun penting untuk 

membangun komunikasi), responsiveness (merupakan ketrampilan dokter 

untuk berinteraksi terhadap pesan yang tidak langsung dan tidak lengkap dari 

pasien) dan empathy (dokter mampu mengerti keinginan, pikiran dan perasaan 

pasien tanpa mempengaruhi objektivitas dalam menilai pasien); 2) 

Kepercayaan diri yang berhubungan dengan kemampuan komunikasi, 

kepercayaan diri dokter yang terkait dengan sikap  professional dokter yang 

ditujukan ketika dokter berhadapan dengan tugasnya (dealing with task) 

sehingga pasien akan merasa nyaman,  aman dan percaya pada dokter yang 

merupakan landasan bagi berlangsungnya komunikasi secara efektif; 3) 

Kepribadian, persoalan pribadi dokter jika tidak dikelola dengan baik maka 

akan dapat menggangu proses komunikasi. Dokter menjadi kurang sensitif 

terhadap keluhan pasien bahkan tidak mendengarkan keluhan pasien karena 

pikirannya melayang ke masalah pribadinya; 4) Faktor fisik, terutama 

kelelahan dapat mempengaruhi komunikasi; 5) Faktor psikologis, seperti 
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kecemasan, marah, bosan dan lain-lain dapat mempengaruhi komunikasi. 

Proses pemeriksaan menjadi tidak objektif, waktu yang diluangkan untuk 

pasien minim dan dokter tidak empati. 

c.  Setting wawancara yang dibutuhkan, terdiri dari tiga hal. Antara lain : 1) 

Privasi, terkait dengan tempat wawancara harus dilakukan diruang          

tertentu dimana pasien dapat merasa terjamin kerahasiannya; 2) Kondisi 

ruangan, terkait dengan kondisi ruangan yang ditata dengan rapi, pencahayaan 

yang cukup, suhu udara yang nyaman dan tata ruang yang memungkinkan 

pasien dapat bergerak dengan leluasa sehingga pasien akan merasa nyaman 

ketika berkonsultasi dan dapat mendengarkan dengan baik; 3) Penyusunan 

tempat duduk yang nyaman, terdapat tiga macam penyusunan tempat duduk 

yaitu : 

(a)        ☻ Pasien dan dokter saling berhadapan dengan meja yang 

berseberangan. Posisi ini dapat Membuat pasien merasa 

menjadi fasilitas diskusi walaupun dokter dapat 

mengendalikan komunikasi. 

(b)        ☻  Posisi ini lebih terkesan informal dan dapat memungkinkan  

         ☺ terjadinya komunikasi yang baik. 

 

(c) Posisi ini lebih terkesan informal dan dapat memungkinkan                   

terjadinya komunikasi yang baik. Selain itu jarak tempat 

duduk antara dokter dan pasien juga dapat mempengaruhi  
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☻  ☺  proses komunikasi. Tempat duduk yang saling berdekatan 

dapat membuat pasien merasa diperhatikan atau dirawat sedangkan tempat 

duduk yang berjauhan dapat  membuat pasien merasa dokter tidak tertarik 

dengan keadaan pasien. 

Keterangan gambar : ☻ dokter 

                   ☺ pasien 

Penyusunan tempat duduk yang disarankan untuk diterapkan dalam 

komunikasi kesehatan adalah posisi b dan c. 

Menurut Cangara (2006) faktor yang mempengaruhi orientasi komunikasi 

adalah sebagai berikut : 

a. Lingkungan fisik, yaitu suatu proses komunikasi hanya bisa terjadi kalau tidak 

terdapat rintangan fisik, misalnya tempat praktek dokter yang mudah 

dijangkau, mudahnya transportasi dan lingkungan yang baik. 

b. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang bisa menjadi kendala terjadinya 

komunikasi, misalnya kesamaan bahasa, kepercayaan, adat istiadat dan status 

sosial. 

c. Dimensi psikologis, yaitu pertimbangan kejiwaan yang digunakan dalam 

berkomunikasi, misalnya menyajikan materi yang sesuai dengan usia pasien, 

memahami kepentingan dan kebutuhan pasien. 

d. Dimensi waktu, terkait dengan situasi yang tepat untuk melakukan kegiatan 

komunikasi. Artinya agar dapat memberikan informasi yang lengkap dan bisa 

mendengarkan keluhan pasiennya, dokter membutuhkan waktu yang cukup. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa orientasi 

komunikasi dokter dengan pasien memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya 

secara kompleks., dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

keefektifan dalam komunikasi antara dokter dengan pasien meliputi tiga faktor 

secara garis besar, yaitu faktor yang berhubungan dengan pasien, faktor yang 

berhubungan dengan dokter dan faktor tempat wawancara yang dibutuhkan. 

Faktor yang berhubungan dengan pasien terdiri dari gejala fisik, kondisi 

psikologis, dan pengalaman perawatan. Faktor yang berhubungan dengan dokter 

terdiri dari ketrampilan komunikasi, kepribadian, kondisi fisik, kondisi psikologis 

dan waktu yang cukup. Sedangkan faktor tempat wawancara yang dibutuhkan 

terdiri dari lingkungan fisik, privasi, kondisi ruangan dan penyusunan tempat 

duduk yang nyaman. 

5.  Aspek-aspek orientasi komunikasi 

Menurut Rakhmat (2001) keberhasilan komunikasi dipengaruhi oleh 

beberapa aspek yaitu :   

a. Rasa percaya, faktor kepercayaan sangat menentukan berhasil tidaknya    

hubungan interpersonal. 

b. Sikap supportif, dukungan yang tampak dalam tingkah laku ini adalah : 1) 

Deskripsi, yaitu menyampaikan persepsi tanpa menilai; 2) Orientasi masalah, 

yaitu mengkomunikasikan masalah keinginan untuk bekerjasama mencari 

pemecahan masalah. 

c. Empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain. 
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d. Keterbukaan, yaitu adanya kemampuan untuk membuka diri dan hal ini sangat 

berpengaruh dalam menumbuhkan komunikasi yang efektif.  

Devito (dalam Dhatu, 2006) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa 

aspek yang harus diperhatikan oleh para pelaku komunikasi, antara lain : 

a. Keterbukaan. Penilaian terhadap kualitas keterbukaan dalam komunikasi dapat 

dimengerti paling tidak dari dua hal, yaitu adanya keinginan untuk membuka 

diri dengan setiap orang yang mempunyai maksud untuk berinteraksi. Adanya 

keinginan untuk membuka diri dengan orang lain, dapat dipahami sebagai 

keinginan untuk menyampaikan informasi yang dimiliki kepada orang lain. 

b. Empati. Komunikasi memerlukan adanya empati yang dimilki oleh para 

pelakunya. Empati yang terjadi selama komunikasi berlangsung menjadikan 

para pelakunya mempunyai pemahaman yang sama mengenai apa yang 

dirasakan oleh orang lain dengan menggunakan cara yang sama. 

c. Dukungan. Terdapat banyak cara untuk mengungkapkan kata-kata, bukanlah 

merupakan dukungan yang bernilai negatif tetapi lebih jauh dari itu dapat 

mengandung nilai-nilai positif dalam suatu komunikasi. 

d. Kepositifan. Kepositifan dalam komunikasi dapat dilakukan dengan dua jalan 

yaitu berdasarkan sikap positif dan menghargai orang lain. 

e. Kebersamaan. Komunikasi berlangsung dengan efektif apabila suasana yang 

ada adalah kebersamaan.  

Aspek-aspek orientasi komunikasi menurut Laswell dan Laswell (dalam 

Astuti, 2003) antara lain : 
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a. Keterbukaan. Komunikasi membantu mengetahui apa yang disukai dan tidak 

disukai, isi pikiran dan perasaan orang lain. Keterbukaan ini berarti 

mengungkapkan reaksi atau tanggapan terhadap situasi yang sedang dihadapi 

serta meberikan informasi tentang masa lalu yang berguna untuk memahamai 

tanggapan tersebut. 

b. Kejujuran. Bersikap jujur adalah mengungkapkan diri apa adanya atau sesuai 

dengan fakta yang terjadi. Kerjujuran membantu menjelaskan perasaan, 

mencegah salah pengertian dan meredakan kemarahan dalam komunikasi. 

Namun untuk mendapatkan kesan yang baik, kadang-kadang orang enggan 

mengungkapkan hal yang sebenarnya. 

c. Kepercayaan. Menaruh kepercayaan tanpa menaruh kecurigaan akan    

membantu memperlancar tercapainya tujuan komunikasi. 

d. Empati. Kemampuan untuk berpikir dan merasakan hal yang sesuai dengan 

apa yang dirasakan orang lain. Empati berarti berusaha menempatkan diri 

pada keadaan orang lain baik secara intelektual  maupun emosional. 

e. Mendengarkan, merupakan proses aktif yang membutuhkan konsentrasi dan 

bertujuan melakukan pemahaman terhadap stimulasi untuk memberikan 

feedback. Dengan saling mendengarkan lawan bicara dan  meresponnya maka 

dialog dapat terus berjalan. 

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa aspek orientasi 

komunikasi terdiri dari kepercayaan, dukungan, empati dan keterbukaan. 
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             C. Kepuasa Pasien ditinjau dari Orientasi Komunikasi Dokter 

Salah satu syarat yang paling penting dalam pelayanan kesehatan adalah 

pelayanan yang bermutu. Suatu pelayanan dikatakan bermutu apabila memberikan 

kepuasan kepada pasien. 

Kepuasan pasien berarti terpenuhinya kebutuhan yang diinginkan oleh 

pasien dengan kebutuhan yang diperoleh dari dokter. Sedangkan ketidakpuasan 

pasien berarti tidak terpenuhinya kebutuhan yang diinginkan oleh pasien dengan 

kebutuhan yang diperoleh dari dokter (Gibson dalam Utama, 2003). 

Kenyataannya kepuasan pasien tidak mudah diperoleh. 

Terdapat beberapa hal yang dapat menimbulkan ketidakpuasan pasien 

yaitu masalah kurangnya komunikasi dokter (Liowelyn dalam Abraham, 1992), 

adanya persepsi komunikasi yang berbeda antara dokter dengan pasien 

(Darmansjah, 2001), komunikasi dokter satu arah (Byrne dan Long dalam 

Abraham, 1992), waktu konsultasi yang minim (Sudiyatmo, 2009) dan pasien 

mendambakan servis yang lebih akomodatif dan friendly (Mangunkusumo, 2006). 

Sebagian besar pasien mengeluhkan layanan dokter bukan karena kemampuan 

dokter yang kurang namun karena pasien merasa tidak diperhatikan oleh dokter 

(Djauzi & Supartondo, 2004). Permasalah tersebut apabila dibiarkan maka akan 

berdampak pada munculnya kasus malpraktik, meningkatnya pasien yang berobat 

ke luar negeri sehingga secara tidak langsung mengakibatkan terjadinya 

penurunan devisa negara. 

Memahami kebutuhan dan keinginan pasien adalah hal penting yang 

mempengaruhi kepuasan pasien. Kebutuhan yang diinginkan oleh pasien dalam 
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hal ini terkait dengan seberapa banyak dokter mampu menghilangkan hal-hal yang 

membuat pasien tertekan setelah pasien berkonsultasi dengan dokter, perasaan 

nyaman pasien ketika berbicara dengan dokter, dokter mampu memahami 

keadaan pasien dan seberapa jauh pasien dapat melakukan saran dan pengobatan 

dari dokter (Kinnersley dkk, 1996). 

Disamping itu kepuasan pasien yang tinggi akan membuat pasien loyal 

terhadap dokter, semakin termotivasi untuk menjalankan proses pengobatan 

dengan baik dan yang lebih penting kepuasan pasien yang tinggi akan dapat 

mengurangi berbagai tuntutan malpraktik serta maraknya pengobatan pasien ke 

luar negeri (Bor & Llyord, 2004). 

Faktor yang mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan pada pasien 

banyak dikemukakan oleh para ahli. Namun dalam penelitian ini, lebih 

menitikberatkan pada hubungan pasien dengan dokter terutama pada orientasi 

komunikasi dokter (Sabarguna, 2004). Orientasi komunikasi merupakan suatu 

kecenderungan sikap dalam berkomunikasi diantara kedua belah pihak, baik pihak 

dokter maupun pihak pasien (Sidi dan Ieda, 2006).  

Selanjutnya, didalam dunia kedokteran terdapat dua orientasi komunikasi 

yang digunakan yaitu gaya komunikasi yang berorientasi pada dokter dan gaya 

komunikasi yang berorientasi pada pasien. Gaya komunikasi yang berorientasi 

pada dokter merupakan bentuk komunikasi yang didasarkan pada kepentingan 

dokter dalam usaha menegakkan diagnosis, termasuk penyelidikan dan penalaran 

klinik mengenai tanda dan gejala-gejala. Sedangkan gaya kominikasi yang 

berorientasi pada pasien merupakan bentuk komunikasi yang didasarkan pada apa 
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yang dirasakan pasien tentang penyakitnya yang secara individu merupakan 

pengalaman unik (Bor & Llyord, 2004). Dalam hal ini pendapat pasien, 

kekhawatiran, harapan, apa yang menjadi kepentingan serta apa yang dipikirkan 

pasien diperhatikan oleh dokter. Sehingga pasien akan merasa terpuaskan. Jika 

pasien merasa terpuaskan maka secara tidak langsung kerjasama yang terjalin 

antara dokter dengan pasien akan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya tujuan 

dari konsultasi tersebut tercapai yaitu pasien akan cenderung lebih patuh untuk 

mengikuti proses pengobatan dan dokter akan lebih mudah dalam menetukan 

diagnosis pengobatan penyakit pasien. 

Orientasi komunikasi dari setiap dokter berbeda satu dengan yang lainnya. 

Ada dokter yang memperhatikan keadaan pasien, tetapi ada pula dokter yang tidak 

memperhatikan keadaan pasien dalam artian segala pengobatan dan tindakan 

medis diputuskan oleh dokter. Hal ini nantinya akan berdampak pada  kepuasan 

pasien yang berbeda-beda sesuai dengan orientasi komunikasi yang didapat dari 

dokter.  

D. Hipotesis 

Dari uraian dan pembahasan teori yang telah dikemukakan di atas, penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

 “Ada hubungan yang positif antara gaya komunikasi dokter yang 

berorientasi pada pasien dengan kepuasan pasien”.  



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 

dimana penulis mendefinisikan semua hasil penelitian yang berasal dari analisis-

analisis statistik (Hadi, 2004) 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel tergantung : kepuasan pasien 

2. Variabel bebas   : orientasi komunikasi dokter 

 

B. Definisi Operasional 

Definisi operasional dari variabel penelitian diatas adalah :  

1. Kepuasan pasien 

Kepuasan pasien merupakan perasaan senang pasien karena terpenuhinya 

harapan atau keinginan dalam menerima jasa layanan dokter terutama dokter di 

Poliklinik  kebidanan dan penyakit kandungan. 

Kepuasan pasien dalam penelitian ini akan diungkap dengan skala 

kepuasan pasien. Selanjutnya, skala kepuasan pasien akan diisi oleh pasien yang 

berobat pada dokter di Poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan. Aspek 

kepuasan pasien yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah : aspek kognitif 

36 
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yang terdiri dari distress relief, aspek afeksi yang terdiri dari communication 

comfort dan rapport serta aspek perilaku yang terdiri dari compliance intent. 

Dalam penelitian ini, semakin tinggi skor yang didapat berarti semakin 

tinggi kepuasan pasien. Sedangkan semakin rendah skor yang diperoleh maka 

semakin rendah kepuasan pasien. 

2. Orientasi komunikasi dokter 

Orientasi komunikasi dokter adalah suatu kecenderungan sikap dalam 

menyampaikan informasi dari dokter di Poliklinik kebidanan dan penyakit 

kandungan kepada pasien secara verbal maupun non verbal sehingga dapat 

menimbulkan pengertian bersama antara kedua belah pihak 

 Orientasi komunikasi dalam penelitian ini dikhususkan pada dokter yang 

akan diungkap dengan skala orientasi komunikasi dan observasi check list. 

Selanjutnya, skala orientasi komunikasi akan diisi oleh pasien yang berobat pada 

dokter di Poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan. Sedangkan observasi 

check list akan diisi oleh peneliti. Aspek orientasi komunikasi yang akan diungkap 

dalam penelitian ini yaitu : aspek empati, dukungan, keterbukaan dan 

kepercayaan. 

Dalam penelitian ini semakin tinggi skor yang diperoleh berarti semakin 

menunjukkan kecenderungan orientasi komunikasi yang sering digunakan oleh 

dokter, sedangkan semakin rendah skor yang diperoleh semakin menunjukkan 

kecenderungan orientasi komunikasi yang sering tidak digunakan oleh dokter. 
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C. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang diperoleh 

berdasarkan ciri-ciri yang diduga dari sampel (sebagai individu yang diselidiki) 

yang hendak digeneralisasikan atau dianalisa secara umum (Hadi, 2004). Individu 

yang ingin diselidiki paling sedikit mempunyai satu ciri atau sifat sama. Tujuan 

ditetapkannya populasi adalah untuk menghindari kesalahan generalisasi 

kesimpulan.  

Populasi yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah dokter di 

Poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan yang berjumlah 8 orang dan pasien 

yang berobat pada dokter residen di Poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan 

di  RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang berjumlah 550 orang. Adapun alasan 

pemilihan populasi ini karena di RSUD Dr. Moewardi Surakarta belum terdapat 

penelitian yang terkait dengan kepuasan pasien. 

2. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian 

(Hadi, 2004). Oleh karena itu sampel yang digunakan harus representatif yaitu 

sampel yang benar-benar mencerminkan populasinya (Suryabrata, 1998).  

Penelitian ini menggunakan dua macam subjek yaitu subjek inti dan 

subjek pendukung. Subjek inti dalam penelitian ini adalah pasien yang berobat 

pada dokter di Poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan. Adapun alasan 

pemilihan pasien di Poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan dikarenakan 

pasien tersebut cenderung membutuhkan waktu konsultasi yang lebih lama, selain 
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itu pasien tersebut juga cenderung membutuhkan pengobatan yang intensif. 

Jumlah subjek yang digunakan adalah 80 pasien, dengan rincian masing-masing 

dokter akan diambil 20 pasien sebagai subjek penelitian. Adapun alasan penetapan 

jumlah subjek tersebut dikarenakan peneliti mengambil 10 persen dari total 

populasi yang diteliti yaitu 10 persen dari 550 pasien. Disamping itu, total anggota 

populasi relatif memiliki karakteristik yang seragam sehingga memungkinkan 

untuk menggunakan sampel yang berukuran kecil (Sugiarto dkk, 2001). 

 Bentuk sampel dalam  penelitian ini adalah quota purposive sampling, 

yaitu dengan membatasi jumlah subjek penelitian dan didasarkan atas ciri-ciri atau 

sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Adapun ciri-ciri dari sampel 

penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Pasien perempuan yang berobat pada dokter di Poliklinik kebidanan dan 

penyakit kandungan. 

b. Pasien dewasa dengan usia minimal 18 tahun. 

c. Pasien yang kondisi fisiknya memungkinkan untuk mengisi angket. 

d. Pasien sudah melakukan konsultasi pada dokter yang sama minimal dua kali. 

Sedangkan subjek pendukung dalam penelitian ini adalah dokter di 

Poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan. Adapun alasan disertakannya 

subjek pendukung karena masing-masing dokter memiliki kecenderungan 

menggunakan orientasi komunikasi yang berbeda-beda, sehingga peneliti perlu 

mengklasifikasikan kecenderungan orientasi komunikasi dokter di Poliklinik 

kebidanan dan penyakit kandungan yang mengarah pada gaya komunikasi yang 

berorientasi pada dokter dan gaya komunikasi yang berorientasi pada pasien.  
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Subjek pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokter di 

Poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan yang berjumlah 4 orang. Adapun 

ciri-ciri dari subjek pendukung adalah sebagai berikut :  

a. Dokter yang bekerja di Poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan RSUD 

Dr. Moewardi Surakarta. 

b. Dokter berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. 

3. Teknik sampling 

Teknik pengambilan sampel adalah cara yang digunakan untuk mengambil 

sampel (Hadi, 2004). Sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik non 

random sampling, adapun alasan menggunakan teknik ini adalah semua anggota 

populasi tidak memiliki peluang yang sama dimasukkan menjadi anggota sampel 

(Hadi, 2004). 

 

D. Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang dipakai peneliti  untuk 

memperoleh data yang diteliti. Metode yang digunakan harus tepat dan 

mempunyai dasar yang beralasan karena hal ini akan mempengaruhi penelitian 

(Hadi, 2004). Baik atau buruk hasil penelitian sebagian tergantung pada teknik 

pengumpulan data. 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Psikologi yang 

terdiri dari skala kepuasan pasien, skala orientasi komunikasi dan observasi yang 

terdiri dari check list. Penggunaan skala pada penelitian ini didasarkan atas 
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karakteristik skala sebagai alat ukur psikologi yang dikemukakan oleh Azwar 

(1999), yaitu : 

a. Stimulusnya berupa beberapa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung 

mengungkap atribut yang hendak diukur melainkan indikator perilaku dari 

atribut yang hendak diukur. 

b. Atribut psikologi diungkap secara tidak langsung lewat indikator-indikator 

perilaku yang diterjemahkan dalam bentuk aitem-aitem. 

c. Respon subjek tidak diklasifikaikan sebagai jawaban “benar” atau “salah” 

semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur dan 

bersungguh-sungguh. 

Sedangkan check list merupakan pencatatan atas ada tidaknya suatu 

perilaku. Check list dalam hal ini merupakan serangkaian perilaku yang terkait 

dengan orientasi komunikasi dokter dimana respon jawaban diklasifikasikan 

berdasarkan jawaban “ ada” atau “tidak ada”. Alasan menggunakan check list 

karena check list mudah dan bisa digunakan dalam berbagai kesempatan, efisien 

dan mudah dikuantifikasi. 

Penelitian ini menggunakan alat ukur skala kepuasan pasien, skala 

orientasi komunikasi dan observasi check list. 

1. Skala kepuasan pasien 

Skala kepuasan pasien yang digunakan merupakan adaptasi skala yang 

disusun oleh Kinnersley dkk (1996) yang diberikan pada pasien South Glamorgan, 

Inggris. Skala kepuasan pasien dari Kinnersley dkk (1996) memiliki koefisien 

validitas dari 0,58-0,84 dan koefisien reabilitas 0,96. Skala ini terdiri atas butir-
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butir pertanyaan yang disusun berdasarkan respon subjek pada kepuasan pasien 

yang berjumlah 29 item. Kepuasan pasien disusun berdasarkan aspek kepuasan 

pasien yang disusun oleh Kinnersley dkk (1996) yaitu : distress relief, 

communication comfort, rapport dan compliance intent. 

Penilaian jawaban skala kepuasan pasien menggunakan skala Likert dan 

mempunyai penyebaran skor interval dan berjarak sama yaitu begerak dari satu 

sampai empat. Berdasarkan kategori dan kuantifikasi skala Likert yang 

dikemukakan oleh Utama (2003), peneliti mengkategorisasikan kepuasan pasien 

menjadi empat yaitu : 

a. Sangat puas atau sangat sesuai, diartikan sebagai ukuran subjektif hasil    

penilaian perasaan pasien yang menggambarkan pelayanan dokter sepenuhnya 

sesuai kebutuhan atau keinginan pasien, seperti dokter memberikan informasi 

tentang penyakit pasien secara tuntas, dokter memberi kesempatan kepada 

pasien untuk mengungkapkan apa yang sedang dipikirkan pasien dan lain-lain 

(bobot nilai 4) 

b. Puas atau sesuai, diartikan sebagai ukuran subjektif hasil penilaian perasaan 

pasien yang menggambarkan pelayanan dokter sebagian besar sesuai 

kebutuhan atau keinginan, seperti dokter mengatakan kepada pasien tentang 

apa penyakit pasien (bobot nilai 3). 

c. Tidak puas atau tidak sesuai, diartikan sebagai ukuran subjektif hasil penilaian 

perasaan pasien yang cenderung rendah, yang menggambarkan pelayanan 

dokter sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pasien. 

seperti nasehat dokter tidak begitu dipahami oleh pasien (bobot nilai 2). 
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d. Sangat tidak puas atau sangat tidak sesuai, diartikan sebagai ukuran subjektif 

hasil penilaian perasaan pasien yang menggambarkan pelayanan dokter 

sepenuhnya tidak sesuai kebutuhan atau keinginan pasien, seperti dokter tidak 

mengijinkan pasien untuk mengatakan sesuatu mengenai penyakit pasien 

(bobot nilai 1).  

Penyusunan aitem skala dikelompokkan menjadi aitem-aitem favorable 

dan unfavorable. Pernyataan dalam skala ini termasuk dalam aitem favorable 

diberikan nilai-nilai sebagia berikut :  

a. Sangat sesuai (SS)  : 4 

b. Sesuai (S)   : 3 

c. Tidak sesuai (TS)  : 2 

d. Sangat tidak sesuai (STS) : 1 

Sedangkan aitem unfavorable diberikan nilai-nilai sebagai berikut : 

a. Sangat sesuai (SS)  : 1 

b. Sesuai (S)   : 2 

c. Tidak sesuai (TS)  : 3 

d. Sangat tidak sesuai (STS) : 4 

Adapun blue print skala kepuasan pasien dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1 
Blue print skala kepuasan pasien 

 
Nomor Aitem No Aspek kepuasan pasien 

    Favorable    Unfavorable 

Jumlah 

1 
Distress relief 2, 3, 4, 6, 20, 

21, 23, 25. 
1, 22, 24.      11 

2 Communication comfort 
 

- 5, 11, 15, 16.       4 

3 Rapport 
 

7, 8, 10, 12, 13, 
14, 17, 19. 

9, 18.      10 

4 Compliance intent  
 

27. 26, 28, 29.        4 

Total 17 12       29 
  

2. Skala orientasi komunikasi 

Skala orintasi komunikasi yang digunakan dibuat oleh peneliti dan diisi 

oleh pasien. Skala ini terdiri atas butir-butir pertanyaan yang disusun berdasarkan 

aspek orientasi komunikasi dari Rakhmat (2001) yaitu : aspek kepercayaan, 

dukungan, empati dan keterbukaan. 

Penilaian jawaban skala orientasi komunikasi menggunakan skala Likert 

dan mempunyai penyebaran skor interval dan berjarak sama yaitu begerak dari 

satu sampai empat. Berdasarkan kategori dan kuantifikasi skala Likert yang 

dikemukakan oleh Utama (2003), peneliti mengkategorisasikan kepuasan pasien 

menjadi empat yaitu : 

a.  Sangat puas atau sangat sesuai, diartikan sebagai ukuran subjektif hasil     

penilaian perasaan pasien yang menggambarkan orientasi komunikasi dokter 

sepenuhnya sesuai kebutuhan atau keinginan pasien, seperti dokter 
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memberikan informasi tentang penyakit pasien secara tuntas, dokter memberi 

kesempatan kepada pasien untuk berbicara dan lain-lain (bobot nilai 4). 

b.  Puas atau sesuai, diartikan sebagai ukuran subjektif hasil penilaian perasaan 

pasien yang menggambarkan orientasi komunikasi dokter sebagian besar 

sesuai kebutuhan atau keinginan, seperti dokter mengatakan kepada pasien 

tentang jadwal kunjungan selanjutnya (bobot nilai 3). 

c.  Tidak puas atau tidak sesuai, diartikan sebagai ukuran subjektif hasil penilaian 

perasaan pasien yang cenderung rendah, yang menggambarkan orientasi 

komunikasi dokter sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan atau 

keinginan pasien. seperti dokter menggunakan bahasa yang sulit dipahami 

oleh pasien (bobot nilai 2). 

d.  Sangat tidak puas atau sangat tidak sesuai, diartikan sebagai ukuran subjektif 

hasil penilaian perasaan pasien yang menggambarkan pelayanan dokter 

sepenuhnya tidak sesuai kebutuhan atau keinginan pasien, seperti dokter tidak 

mengijinkan pasien untuk mengatakan sesuatu mengenai penyakit pasien 

(bobot nilai 1).  

Penyusunan aitem skala dikelompokkan menjadi aitem-aitem favorable 

dan unfavorable. Pernyataan dalam skala ini termasuk dalam aitem favorable 

diberikan nilai-nilai sebagai berikut : 

a. Sangat sesuai (SS)  : 4 

b. Sesuai (S)   : 3 

c. Tidak sesuai (TS)  : 2 

d. Sangat tidak sesuai (STS) : 1 
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Sedangkan aitem unfavorable diberikan nilai-nilai sebagai berikut : 

a. Sangat sesuai (SS)  : 1 

b. Sesuai (S)   : 2 

c. Tidak sesuai (TS)  : 3 

d. Sangat tidak sesuai (STS) : 4 

Adapun blue print skala orientasi komunikasi dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2 
Blue print skala orientasi komunikasi 

 
Nomor Aitem No Aspek Orientasi 

komunikasi 
Favorable Unfavorable 

     
Jumlah 

1 
Empati 1, 2, 3, 4, 20 30, 34, 35 8 

2 Dukungan 9, 13, 14, 15 25, 31, 33       7 
3 Keterbukaan 16, 17, 18, 19, 

21, 22 
23, 24, 26, 27, 
32 

     11 

4 Kepercayaan 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
12 

28, 29        9 

Total 22 13      35 
 

3. Observasi check list 

Observasi check list yang digunakan dibuat dan diisi oleh peneliti. Check 

list ini terdiri atas serangkaian perilaku yang terkait dengan orientasi komunikasi 

dokter yang berjumlah 20 aitem. Observasi check list ini disusun berdasarkan 

empat langkah dalam melakukan komunikasi dari Kurtz dkk (1998) yaitu salam, 

ajak bicara, jelaskan dan ingatkan. 

Penilaian jawaban diklasifikasikan berdasarkan respon jawaban yang 

diberikan yaitu “ada” atau “tidak ada”. Semakin tinggi skor yang diperoleh berarti 

semakin meunjukkan kecenderungan orientasi komunikasi yang sering digunakan 
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oleh dokter, sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh semakin 

menunjukkan kecenderungan orientasi komunikasi yang sering tidak digunakan 

oleh dokter. Adapun pedoman observasi check list dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3 
Pedoman observasi check list 

 
A. Identitas observer 
 a. Nama  : 
 b. Jenis kelamin : 
B. Identitas subjek 
 a. Nama   : 
 b. Jenis kelamin : 
C. Pelaksanaan observasi 
 a. Tanggal  : 
 b. Tempat  : 
 c. Waktu  : 
D. Hasil observasi 

a. Perilaku 
No Ciri-ciri Perilaku Ada Tidak 

Ada 
1 Salam   
 a. Dokter menyapa pasien.   
 b. Dokter menyebutkan nama pasien ketika berbicara.   
 c. Dokter duduk dengan posisi duduk tegak dan tidak 

menyamping.  
  

 d. Dokter tersenyum ketika berbicara dengan pasien.   
 e. Dokter mengucapkan terima kasih.   
2 Ajak bicara   
 a. Dokter memberikan pertanyaan kepada pasien 

segera setelah pasien selesai berbicara. 
  

 b. Pasien mengangguk-anggukan kepala ketika 
dokter berbicara atau pasien mengatakan “baiklah; 
iya; saya mengerti”  

  

 c. Ketika pasien berbicara, dokter menyatakan 
“selanjutnya; terus; apa lagi”.  

 
 
 

 

 d. Dokter memberi kesempatan kepada pasien untuk 
bertanya. 

  

 e. Dokter banyak bertanya tentang gejala penyakit 
pada pasien. 

  

3. Jelaskan   
 a. Dokter menjelaskan mengenai lamanya waktu 

yang dibutuhkan untuk pemulihan. 
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 b. Dokter menyebutkan nama penyakit pasien.   
 c. Waktu konsultasi lebih dari 15 menit. 

 
  

 d. Dokter menyampaikan jadwal kunjungan 
selanjutnya. 

  

 e. Dokter menyimpulkan hasil pemeriksaan diakhir 
konsultasi. 

  

 f. Dokter menerangkan alternatif pengobatan kepada 
pasien sebelum memberi resep. 

  

4 Ingatkan   
 a. Dokter melakukan kontak mata ketika berbicara 

dengan pasien. 
  

 b. Dokter menjaga kontak mata ketika sedang 
membuat catatan. 

  

 c. Keluhan pasien didengarkan oleh dokter.   
 d. Dokter tidak mengetuk-ngetukkan tangan atau 

memainkan alat tulis diatas meja. 
  

 
b. Setting 

No Kategori Ada Tidak 
Ada 

1 Fasilitas ruangan   
 a. Meja   
 b. Kursi, jumlah (…….)   
 c. Tempat tidur    
 d. Bantal, Jumlah (…….)   
 e. Wastafel   
 f. Jam dinding   
 g. Rak buku   
 h. Tirai penutup   
 i. Pot bunga/ Vas bunga   
 j. Lampu, jumlah (…….)   
 k. Ventilasi, jumlah (…….)   
 l. Taplak meja   
 m. Seprai   
 n. Lemari   
 o. Keset   
 p. Kipas angina   
 q. Kalender   
 r. Poster kesehatan   

 
c. Denah ruangan  

E. Catatan khusus tentang perilaku subjek 
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E. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas 

Validitas adalah bagaimana kelihatannya sebuah alat ukur benar-benar 

mengukur apa yang hendak diukur (Hadi, 2004). Suatu alat ukur itu dikatakan 

valid apabila alat ukur itu mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur. 

 Dalam validitas ada dua hal penting yang tidak bisa terpisahkan yaitu 

kejituan dan ketelitian. Kejituan adalah seberapa jauh alat ukur dapat mengungkap 

dengan jitu gejala yang diukur. Sedangkan ketelitian adalah seberapa jauh skala 

pengukuran dapat memberikan jawaban yang diteliti. 

 Teknik korelasi yang digunakan adalah analisa regresi. Koefisien korelasi 

yang diperoleh dari angka kasar analisa regresi belum dapat menunjukkan 

validitas yang sebenarnya, karena itu masih perlu dikoreksi untuk menghindari 

kelebihan bobot dengan menggunakan rumus part whole correlation (Hadi, 2004). 

2. Reliabilitas 

 Reliabilitas sebenarnya mengacu pada konsistensi atau keterpercayaan 

hasil ukur yang mengandung makna kecermatan pengukuran. Pengukuran yang 

tidak reliabel akan menghasilkan skor yang tidak dapat dipercaya karena 

perbedaan skor yang terjadi diantara individu lebih ditentukan oleh faktor 

perbedaan yang sesungguhnya. Pengukuran yang tidak reliabel tentu tidak akan 

konsisten dari waktu ke waktu (Azwar, 1999). 

Untuk mengukur reliabilitas dalam penelitian ini digunakan teknik analisis 

varian yang dikembangkan oleh Hoyt. Teknik analisis varian Hoyt ini dipakai 

dalam penelitian karena dapat dikenakan pada data dikontomi dan continue dan 
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tidak terkait butir-butir dengan kesukaran seimbang atau hampir seimbang, dapat 

digunkan untuk menguji tes dan angket, jika ada jawaban-jawaban  yang kosong 

hasilnya dapat digunakan (Hadi, 2004). 

 

F. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

statistik. Alasannya adalah bahwa statistik merupan cara ilmiah yang 

dipersiapakan untuk mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan menganalisa 

data penelitian yang berwujud angka-angka. Lebih dari itu statistik diharapkan 

dapat menyediakan dasar-dasar yang dapat bertanggungjawab untuk menarik 

kesimpulan yang benar dan mengambil keputusan yang baik (Hadi, 2004). 

Pertimbangan lainnya adalah : 

a.  Statistik bekerja dengan angka-angka  artinya angka menunjukkan jumlah 

frekuensi dari nilai. 

b.  Statistik bersifat objektif sebagai unsur subjektifitasnya bisa dihindarkan, 

artinya statistik sebagai alat penilaian tidak dapat berbicara lain selain apa 

adanya. 

c.  Statistik bersifat universal, dalam artian dapat digunakan pada semua penelitian 

(Hadi, 2004). 

Pada penelitian ini terdapat satu variabel bebas dan satu variabel 

tergantung yaitu kepuasan pasien dengan orientasi komunikasi dokter. 

Berdasarkan hal tersebut, metode analisis stasistik yang digunakan adalah analisis 

regresi. Alasannya karena pada penelitian ini data yang diperoleh adalah data 
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interval dan untuk mengetahui hubungan variabel kepuasan pasien dengan 

variabel orientasi komunikasi dokter (Hadi, 2004) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

  

A. Persiapan Penelitian 

1. Orientasi Kancah Penelitian 

Salah satu tahap yang harus dilalui sebelum penelitian dilaksanakan adalah 

perlunya memahami kancah atau tempat penelitian dan mempersiapkan segala 

sesuatu yang berkenaan dengan jalannya penelitian. Sebelum menentukan subjek 

penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan observasi pendahuluan dengan 

mendasarkan pada ciri-ciri populasi yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian. 

Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang beralamatkan 

di jalan Kolonel Soetarno 132 Surakarta. Proses perijinan untuk melakukan 

penelitian ini sesuai dengan prosedur, yaitu surat ijin penelitian dari Fakultas 

Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta digunakan sebagai rujukan ke 

bagian Diklat RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Selanjutnya dari bagian Diklat 

memberikan pengantar kepada kepala ruang Poliklinik kebidanan dan penyakit 

kandungan (poliklinik obsgyn).  

Poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan merupakan poliklinik yang 

terletak di lantai satu RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Secara umum letak 

poliklinik ini menghadap kearah selatan. Poliklinik ini terdiri dari 7 ruangan yang 

meliputi ruang ginekologi, ruang laktasi, ruang endokrinologi, ruang USG, ruang 

dokter, ruang onkologi dan ruang obstetrik. Meskipun begitu, hanya 4 ruangan 
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yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan yaitu ruang ginekologi, ruang 

endokrinologi, ruang onkologi dan ruang obstetrik. Ruang ginekologi merupakan 

rungan yang dipergunakan untuk memeriksa segala sesuatu tentang organ 

(reproduksi) wanita diluar kehamilan seperti ada tidaknya infeksi pada organ 

kewanitaan, tuba, ovarium dan lain sebagainya. Selanjutnya, ruang endokrinologi 

merupakan ruangan yang dipergunakan untuk melayani kontrasepsi dan 

menangani masalah kehamilan seperti KB dan kista, ruang onkologi merupakan 

ruangan yang dipergunakan untuk menangani penyakit kandungan seperti terapi 

kanker dan tumor. Sedangkan ruang obstetrik merupakan ruangan yang 

dipergunakan untuk menangani proses kehamilan terutama kehamilan yang 

beresiko tinggi, persalinan dan nifas. 

Selain terdapat pembagian ruangan, di Poliklinik kebidanan dan penyakit 

kandungan juga terdapat pembagian karyawan yang terdiri dari 6 bidan, 8 dokter 

residen dan 15 dokter spesialis. Bidan di poliklinik tersebut terdiri dari 6 orang 

dimana satu orang bekerja sebagai kepala ruang poliklinik, sedangkan 5 orang 

lainnya bekerja mendata pasien baik pasien lama maupun baru. 

Dokter di poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan secara garis besar 

terdiri dari dua dokter yaitu dokter spesialis dan dokter residen. Dokter spesialis 

merupakan dokter tetap yang ditugaskan pemerintah untuk bekerja di RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. Jumlah dokter spesialis hingga saat ini mencapai 15 orang. 

Sedangkan dokter residen adalah dokter yang sedang menempuh pendidikan 

dokter spesialis dan berpraktik di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Jumlah dokter 

residen 8 orang. Pembagian tugas antara dokter spesialis dengan dokter residen 
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sama yaitu jumlah dokter dibagi menjadi dua tim, dimana satu tim bertugas di 

bangsal sedangkan tim yang satunya bertugas di poliklinik. Pergantian tempat 

praktik dilakukan satu minggu sekali. Sedangkan untuk praktiknya dilapangan, 

dokter residen langsung menangani kasus-kasus pasien dengan diawasi oleh 

dokter spesialis. Namun untuk kasus-kasus yang cenderung kompleks ditangani 

sendiri oleh dokter spesialis. 

  Sedangkan pasien di poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan secara 

garis besar dibedakan menjadi dua yaitu pasien lama dan pasien baru. Pasien baru 

merupakan pasien yang pertama kali datang ke poliklinik tersebut sehingga belum 

memiliki catatan kesehatan di poliklinik. Sedangkan pasien lama merupakan 

pasien yang telah melakukan kunjungan ke poliklinik tersebut minimal satu kali. 

Prosedur penerimaan pasien di poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan 

terdiri dari pasien mendaftarkan diri ke bagian umum, kemudian pasien menunggu 

map kuning (berisi catatan kesehatan pasien) di poliklinik obsgyn. Bidan akan 

melakukan pemanggilan pasien untuk menjalani proses pemeriksaan sesuai 

dengan nomor urut antrian. Setelah pasien selesai melakukan pemeriksaan, pasien 

menunggu hasil diagnosa dokter untuk di rekap di buku data pasien. Saat itulah 

peneliti memberikan skala untuk diisi oleh pasien. 

2. Persipan Alat Pengumpul Data 

Alat pengumpul data yang digunakan terdiri dari skala kepuasan pasien, 

skala orientasi komunikasi dokter dan observasi check list. 
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a. Kepuasan pasien 

Skala kepuasan pasien yang digunakan merupakan adaptasi dari skala 

yang disusun oleh dan Kinnersley (1996). Aspek-aspek yang digunakan untuk 

mengungkap kepuasan pasien adalah : distress relief, communication comfort, 

rapport dan compliance intent. 

Jumlah aitem skala kepuasan pasien sebanyak 29 butir, yang terdiri dari 17 

aitem favourable dan 12 aitem unfavourable. Sistem penilaian skala 

mempergunkan skala Likert. Penilaian jawaban mempunyai penyebaran skor 

interval yang berjarak sama yaitu bergerak dari satu sampai empat. Penilaian 

aitem favourable bergerak dari skor 4 (sangat sesuai), 3 (sesuai), 2 (tidak sesuai) 

dan 1 (sangat tidak sesuai). Sedangkan penilaian unfavourable bergerak dari skor 

1 (sangat sesuai), 2 (sesuai), 3 (tidak sesuai) dan 4 (sangat tidak sesuai). Adapun 

tabel blue print skala kepuasan pasien dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4 
Blue print skala kepuasan pasien sebelum penelitian 

 
Aitem No Aspek kepuasan pasien 

Favorable Unfavorable 

Total 

1 Distress relief 
 

2, 3, 4, 6, 20, 
21, 23, 25. 

1, 22, 24. 11 

2 Communication comfort 
 

- 5, 11, 15, 
16. 

4 

3 Rapport 
 

7, 8, 10, 12, 
13, 14, 17, 19.

9, 18. 10 

4 Compliance intent 
 

27. 26, 28, 29. 4 

 Jumlah 17 12 29 
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b. Skala orientasi komunikasi dokter 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala orientasi 

komuniksi dokter yang disusun oleh peneliti berdasarkan aspek orientasi 

komunikasi dari Rakhmat (2001) yaitu: aspek kepercayaan, dukungan, empati dan 

keterbukaan. 

Jumlah aitem dalam skala orientasi komunikasi ini sebanyak 35 butir, yang 

terdiri dari 22 aitem favourable dan 13 aitem unfavourable. Sistem penilaian skala 

orientasi komunikasi ini menggunakan skala Likert. Penilaian jawaban 

mempunyai penyebaran skor interval yang berjarak sama yaitu bergerak dari satu 

sampai empat. Penilaian aitem favourable bergerak dari skor 4 (sangat sesuai), 3 

(sesuai), 2 (tidak sesuai) dan 1 (sangat tidak sesuai). Sedangkan penilaian 

unfavourable bergerak dari skor 1 (sangat sesuai), 2 (sesuai), 3 (tidak sesuai) dan 

1 (sangat tidak sesuai). Adapun tabel blue print skala orientasi komunikasi dapat 

dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5 
Blue print skala orientasi komunikasi sebelum penelitian 

 
Item No Ciri-ciri Orientasi 

komunikasi 
Favorable Unfavorable 

Total 

1 Empati 1, 2, 3, 4, 20 30, 34, 35 8 
2 Dukungan 9, 13, 14, 15 25, 31, 33 7 
3 Keterbukaan 16, 17, 18, 19, 

21, 22 
23, 24, 26, 

27, 32 
11 

4 Kepercayaan 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12 

28, 29 9 

 Jumlah 22 13 35 
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c. Observasi check list 

Observasi check list yang digunakan dibuat dan diisi oleh peneliti. Check 

list ini terdiri atas serangkaian perilaku yang terkait dengan orientasi komunikasi 

dokter yang berjumlah 20 aitem. observasi check list ini disusun berdasarkan 

empat langkah dalam melakukan komunikasi dari Kurtz dkk (1998) yaitu salam, 

ajak bicara, jelaskan dan ingatkan. 

Penilaian jawaban diklasifikasikan berdasarkan respon jawaban yang 

diberikan yaitu “ada” atau “tidak ada”. Semakin tinggi skor yang diperoleh berarti 

semakin meunjukkan kecenderungan orientasi komunikasi yang sering digunakan 

oleh dokter, sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh semakin 

menunjukkan kecenderungan orientasi komunikasi yang sering tidak digunakan 

oleh dokter.  

Observasi check list dilakukan selama empat hari sebanyak 8 kali dengan 

subjek dokter residen. Observasi yang pertama dilakukan oleh peneliti sedangkan 

observasi yang kedua dilakukan oleh teman peneliti. Hal tersebut dimaksudkan 

untuk meminimalkan subjektifitas penelitian. Adapun pedoman observasi check 

list dapat dilihat pada tabel 6. 

Tabel 6 
Pedoman observasi check list 

 
A. Identitas observer 
 a. Nama  : 
 b. Jenis kelamin : 
B. Identitas subjek 
 a. Nama   : 
 b. Jenis kelamin : 
C. Pelaksanaan observasi 
 a. Tanggal  : 
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 b. Tempat  : 
 c. Waktu  : 
D. Hasil observasi 

a. Perilaku 
No Ciri-ciri Perilaku Ada Tidak 

Ada 
1 Salam   
 a. Dokter menyapa pasien.   
 b. Dokter menyebutkan nama pasien ketika berbicara.   
 c. Dokter duduk dengan posisi duduk tegak dan tidak 

menyamping.  
  

 d. Dokter tersenyum ketika berbicara dengan pasien.   
 e. Dokter mengucapkan terima kasih.   
2 Ajak bicara   
 a. Dokter memberikan pertanyaan kepada pasien 

segera setelah pasien selesai berbicara. 
  

 b. Pasien mengangguk-anggukan kepala ketika 
dokter berbicara atau pasien mengatakan “baiklah; 
iya; saya mengerti”  

  

 c. Ketika pasien berbicara, dokter menyatakan 
“selanjutnya; terus; apa lagi”.  

 
 
 

 

 d. Dokter memberi kesempatan kepada pasien untuk 
bertanya. 

  

 e. Dokter banyak bertanya tentang gejala penyakit 
pada pasien. 

  

3. Jelaskan   
 a. Dokter menjelaskan mengenai lamanya waktu 

yang dibutuhkan untuk pemulihan. 
  

 b. Dokter menyebutkan nama penyakit pasien.   
 c. Waktu konsultasi lebih dari 15 menit.   
 d. Dokter menyampaikan jadwal kunjungan 

selanjutnya. 
  

 e. Dokter menyimpulkan hasil pemeriksaan diakhir 
konsultasi. 

  

 f. Dokter menerangkan alternatif pengobatan kepada 
pasien sebelum memberi resep. 

  

4 Ingatkan   
 a. Dokter melakukan kontak mata ketika berbicara 

dengan pasien. 
  

 b. Dokter menjaga kontak mata ketika sedang 
membuat catatan. 

  

 c. Keluhan pasien didengarkan oleh dokter.   
 d. Dokter tidak mengetuk-ngetukkan tangan atau 

memainkan alat tulis diatas meja. 
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b. Setting 

No Kategori Ada Tidak 
Ada 

1 Fasilitas ruangan   
 a. Meja   
 b. Kursi, jumlah (…….)   
 c. Tempat tidur    
 d. Bantal, Jumlah (…….)   
 e. Wastafel   
 f. Jam dinding   
 g. Rak buku   
 h. Tirai penutup   
 i. Pot bunga/ Vas bunga   
 j. Lampu, jumlah (…….)   
 k. Ventilasi, jumlah (…….)   
 l. Taplak meja   
 m. Seprai   
 n. Lemari   
 o. Keset   
 p. Kipas angina   
 q. Kalender   
 r. Poster kesehatan   

 
c. Denah ruangan  

E. Catatan khusus tentang perilaku subjek 
 
3. Pelaksanaan Uji Coba 

Pelaksanan uji coba skala orientasi komunikasi dalam penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 2-4 Februari 2009, dengan cara peneliti datang ke 

poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan RSUD Dr. Moewardi Surakarta dan 

menyerahkan skala penelitian kepada subjek yang merupakan pasien di poliklinik 

tersebut. Sebelum pasien mengisi skala orientasi komunikasi, peneliti terlebih 

dahulu menentukan pasien mana saja yang memenuhi kriteria subjek penelitian 

yaitu:  
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a. Pasien perempuan yang berobat pada dokter di poliklinik kebidanan dan 

penyakit kandungan. 

b. Pasien dewasa dengan usia minimal 18 tahun. 

c. Pasien yang kondisi fisiknya memungkinkan untuk mengisi angket. 

d. Pasien sudah melakukan konsultasi pada dokter yang sama minimal dua kali. 

Selanjutnya, peneliti melihat di buku daftar pasien dan mencatat pasien 

mana yang memenuhi kriteria untuk dijadikan subjek penelitian. Peneliti 

menunggu subjek selesai melakukan pemeriksaan. Sebelum skala orientasi 

komunikasi diberikan, peneliti terlebih dahulu memberi pengarahan tentang 

bagaimana cara mengisi skala tersebut, tidak lupa peneliti memberikan motivasi 

bahwa hasil penelitian ini nantinya dipergunakan untuk kepentingan ilmiah, 

kepentingan masyarakat luas dan untuk subjek sendiri. Hal ini dimaksudkan agar 

subjek benar-benar menjawab dengan jujur setiap pernyataan yang sesuai dengan 

keadaan dirinya. Selama pengisian skala, peneliti ikut menunggui hingga 

pernyataan pada skala yang diberikan sudah terisi semuanya. Jumlah skala yang 

dibagikan secara keseluruhan terdapat 50 eksemplar, seluruhnya terkumpul dan 

memenuhi syarat untuk dianalisis. Setelah data terkumpul selanjutnya peneliti 

memberi skor pada setiap skala untuk masing-masing subjek.  

Uji coba untuk skala kepuasan pasien tidak dilakukan. Hal ini dikarenakan 

skala kepuasan pasien yang diadaptasi dari Kinnersley dkk (1996) telah memiliki 

koefisien korelasi validitas 0,78 sampai dengan 0,96. Nilai reliabilitas (rtt) sebesar 

0,82 yang berarti skala ini andal. 
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4. Perhitungan Validitas dan Reliabilitas 

Parameter indeks daya beda aitem diperoleh melalui korelasi antara skor 

masing-masing aitem dengan skor total, sehingga dapat ditentukan aitem-aitem 

yang layak dan tidak layak untuk dimasukkan dalam skala penelitian. Subjek yang 

digunakan untuk uji coba berjumlah 50 pasien, sehingga r tabel diperoleh 0.25 

jika nilai corrected aitem-total correlation pada hasil analisis positif dan lebih 

tinggi dari 0.25 maka aitem dikatakan valid, sebaliknya jika nilai corrected aitem-

total correlation pada hasil analisis negatif dan lebih kecil dari 0,25 maka aitem 

dikatakan tidak valid. Perhitungan tersebut yaitu mencari korelasi antara skor-skor 

aitem dengan skor total aitem dengan bantuan komputer program SPSS 11.5 

version for windows. Adapun hasil perhitungan validitas dan reliabilitas dari 

skala-skalanya yaitu :  

a. Skala Kepuasan Pasien 

Skala kepuasan pasien yang digunakan merupakan adaptasi dari skala 

yang disusun oleh Kinnersley (1996). Hasil perhitungan validitas skala kepuasan 

pasien memiliki koefisien korelasi validitas 0,78 sampai dengan 0,96. Nilai 

realiabilitas alpha (α)=0,82. Jumlah aitem skala kepuasan pasien sebanyak 29 

butir, yang terdiri dari 17 aitem favourable dan 12 aitem unfavourable. Komposisi 

aitem skala kepuasan pasien dapat dilihat pada tabel 7. 
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Tabel 7 
Blue print skala kepuasan pasien sebelum penelitian 

 
Aitem No Aspek kepuasan pasien 

Favorable Unfavorable 

Total 

1 Distress relief 
 

2, 3, 4, 6, 20, 
21, 23, 25. 

1, 22, 24. 11 

2 Communication comfort 
 

- 5, 11, 15, 
16. 

4 

3 Rapport 
 

7, 8, 10, 12, 
13, 14, 17, 19.

9, 18. 10 

4 Compliance intent 
 

27. 26, 28, 29. 4 

 Jumlah 17 12 29 
 

b. Skala Orientasi Komunikasi 

Hasil perhitungan validitas skala orientasi komunikasi menghasilkan 11 

aitem yang gugur yaitu pada nomor 1,5,9,20,24,25,28,31,33,34,35 sehingga dari 

35 aitem yang diajukan, terdapat 24 nomor yang dinyatakan valid. Aitem yang 

valid tersebut memiliki koefisien korelasi validitas 0,2517 sampai dengan 0,4996. 

nilai realiabilitas alpha (α)=0,6871. komposisi aitem skala orientasi komunikasi 

yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel 8. 
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Tabel 8 

Susunan aitem skala orientasi komunikasi yang valid dan gugur 

 setelah penelitian 

Aitem 

Favourable Unfavourable 

N
o 

Aspek 
Orientasi 

Komunikasi 
Valid Gugur Valid Gugur 

Jumlah

1 Empati 2,3,4 1,20 30 34,35 8 

2 Dukungan 13,14,15 9  25,31,33 7 

3 Keterbukaan 16,17,18, 

19,21,22 

 23,26,27, 

31 

24 11 

4 Kepercayaan 6,7,8,10, 

11,12 

5 29 28 9 

18 4 6 7   

Jumlah 22 13 

 

35 

 

5. Penyusunan  Skala Hasil Try Out 

  Setelah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas dari try out yang sudah 

dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah aitem yang sahih dipergunakan untuk 

mengambil data penelitian, sedangkan aitem yang gugur tidak diikut sertakan 

dalam pengambilan data karena tidak memenuhi syarat validitas. Try out 

dilakasanakan untuk mengetahui (mencari) validitas dan reliabilitas dari aitem 

yang akan digunakan untuk penelitian. Adapun susunan skala kepuasan pasien 

untuk penelitian dengan nomor urut baru dapat dilihat pada tabel 9.  
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Tabel 9 
Susunan aitem skala kepuasan pasien untuk penelitian 

 
Nomor aitem No Aspek kepuasan pasien 

Favorable Unfavorable 

Jumlah 
aitem 

1 Distress relief 
 

2, 3, 4, 6, 20, 
21, 23, 25. 

1, 22, 24. 11 

2 Communication comfort 
 

- 5, 11, 15,16. 4 

3 Rapport 
 

7, 8, 10, 12, 
13, 14, 17, 19.

9, 18. 10 

4 Compliance intent 
 

27. 26, 28, 29. 4 

 Total aitem 17 12 29 
 

  Sedangkan susunan skala orientasi komunikasi untuk penelitian dengan 

nomor urut baru dapat dilihat pada tabel 10. 

Tabel 10 
Susunan aitem skala orientasi komunikasi untuk penelitian 

 dengan nomor urut baru 
 

Nomor aitem No Aspek Orientasi 
Komunikasi 

Favorable Unfavorable 

Jumlah 
aitem 

1 Empati 2(1),3(2),4(3) 30(23) 4 
2 Dukungan 

 
13(10),14(11),15(12) - 3 

3 Keterbukaan 16(13),17(14),18(15),
19(16),21(17),22(18) 

23(19),26(20), 
27(21),32(24) 

10 

4 Kepercayaan 6(4),7(5),8(6), 
10(7),11(8),12(9) 

29(22) 7 

 Total aitem 18 6 24 
Keterangan : nomor aitem dalam kurung ( ) merupakan nomor aitem baru  

B. Pelaksanaan Penelitian 

1. Penentuan Subjek Penelitian  

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu subjek 

inti dan subjek pendukung. Subjek inti dalam penelitian ini adalah pasien yang 
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berobat pada dokter di poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan RSUD Dr. 

Moewardi Surakarta. Jumlah pasien terdiri dari 80 orang dengan rincian masing-

masing dokter akan diambil 20 pasien sebagai subjek penelitian. Ciri-ciri pasien 

yang digunakan sebagai subjek penelitian sebagai berikut : a) pasien perempuan 

yang berobat pada dokter di poliklinik obsgyn; b) pasien dewasa dengan usia 

minimal 18 tahun; c) pasien yang kondisi fisiknya memungkinkan untuk mengisi 

angket; d) pasien sudah melakukan konsultasi pada dokter yang sama minimal dua 

kali. Selanjutnya, subjek pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokter di Poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta. Jumlah dokter yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 orang 

dengan ciri-ciri sebagai berikut : a) dokter yang bekerja di Poliklinik kebidanan 

dan penyakit kandungan RSUD Dr. Moewardi Surakarta dan b) dokter berjenis 

kelamin laki-laki atau perempuan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah quota purposive non random sampling yaitu pemilihan subjek berdasarkan 

ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya dan jumlah subjek yang digunakan 

dibatasi.  

2. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua tahap yaitu 

tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 9 

sampai dengan 19 Februari 2009, dengan cara peneliti bersama teman peneliti 

datang ke poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan RSUD Dr. Moewardi 

Surakarta dan mencatat data dokter yang memenuhi kriteria sebagai subjek 

pendukung. Selanjutnya, secara bergiliran peneliti bersama teman peneliti 
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melakukan observasi terhadap dokter dan setting ruangan. Observasi dilaksanakan 

selama dua hari berturut-turut sebanyak empat kali yaitu pagi dan siang.  

Pengumpulan data tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 

dengan 28 Februari 2009, dengan cara peneliti datang ke poliklinik tersebut dan 

mencatat data pasien yang memenuhi kriteria sebagai subjek penelitian. 

Selanjutnya peneliti menunggu subjek melakukan pemeriksaan. Setelah 

pemeriksaan dilakukan, peneliti meminta subjek mengisi skala kepuasan pasien 

dan skala orientasi komunikasi. Sebelum subjek mengisi skala, peneliti terlebih 

dahulu memberikan pengarahan tentang bagaimana cara mengisi skala tersebut, 

tidak lupa peneliti memberikan motivasi bahwa penelitian ini untuk kepentingan 

ilmiah yang nantinya dapat berguna untuk kepentingan masyarakat luas serta 

subjek sendiri. Hal ini dimaksudkan agar subjek benar-benar menjawab dengan 

jujur setiap pernyataan yang sesuai dengan keadaan dirinya. Selama pengisian 

skala, peneliti ikut menunggu hingga pernyataan pada skala yang diberikan sudah 

terisi semuanya. Sebelum skala dikembalikan pada peneliti, subjek diminta untuk 

meneliti kelengkapan pengisisan kedua skala tersebut. Dari 80 eksemplar yang 

dibagikan pada subjek, seluruhnya terkumpul dan memenuhi syarat untuk 

dianalisis. 

3. Pelaksanaan Skoring 

 Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

skoring untuk keperluan analisis data. Skoring masing-masing skala bergerak dari 

1 sampai dengan 4. Pemberian skor dilakukan berdasar atas jawaban subjek dan 

memperhatikan sifat aitem yaitu favourable dan unfavourable. Skor tertinggi dari 
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masing-masing aitem adalah 4 sedangkan skor terendah adalah 1. Selanjutnya, 

skor yang diperoleh dari subjek penelitian dijumlahkan untuk masing-masing 

skala. Total skor dari skala yang diperoleh akan digunkan untuk analisis data. 

 Sedangkan skoring untuk observasi check list dilakukan dengan cara 

menggabungkan keseluruhan lembar observasi kemudian dijumlahkan jawaban 

dari tiap-tiap pertanyaan. Semakin tinggi skor yang diperoleh berarti semakin 

menunjukkan kecenderungan orientasi komunikasi yang sering digunakan oleh 

dokter, sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh semakin menunjukkan 

kecenderungan orientasi komunikasi yang sering tidak digunakan oleh dokter.  

 

C. Analisis Data 

1. Analisis Regresi 

 Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis 

regresi. Sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi 

terhadap variabel penelitian yang meliputi uji normalitas sebaran dan uji linearitas 

hubungan yang dihitung dengan bantuan program komputer SPSS 11.5 version for 

windows. 

a. Uji Asumsi 

a)  Uji normalitas sebaran 

Uji normalitas sebaran bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

penyebaran data variabel penelitian dalam populasi. Berdasarkan hasil uji 

normalitas pada variabel kepuasan pasien diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Z 

= 0,582; signifikansi (p) = 0,888; (p > 0,05) yang bearti sebarannya normal. 
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Variabel orientasi komunikasi diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Z = 0,659;  

signifikansi (p) = 0,778; (p > 0,05) yang berarti sebarannya normal. 

b) Uji linearitas hubungan 

 Uji linearitas hubungan bertujuan untuk mengetahui apakah antara 

veriabel bebas dengan variabel tergantung berkorelasi linier atau tidak. 

Berdasarkan hasil uji linearitas hubungan atara kepuasan pasien dengan orientasi 

komunikasi dokter diperoleh nilai F = 0,803 dengan p = 0,721 (p > 0,05) yang 

berarti korelasinya linier. 

b. Uji Hipotesis 

  Perhitungan untuk menguji hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

teknik analisis regresi. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien 

korelasi (r) sebesar 0,783; p = 0,000 (p < 0,01). Hasil tersebut menunjukkan ada 

hubungan yang positif yang sangat signifikan antara orientasi komunikasi dokter 

dengan kepuasan pasien. Hal ini berarti hipotesis penelitian terbukti. Semakin 

tinggi (baik) orientasi komunikasi dokter maka semakin tinggi (baik) pula 

kepuasan pasien, begitu sebaliknya semakin rendah (buruk) orientasi komunikasi 

dokter maka semakin rendah (buruk) kepuasan pasien. Peran atau sumbangan 

efektif orientasi komunikasi dokter terhadap kepuasan pasien = 61,4%. Hal ini 

ditujukan dengan nilai Rsquare = 0,614. 

2. Hasil Observasi 

  Berdasarkan observasi yang telah dilakukan diperoleh data bahwa antara 

tim dokter yang pertama dengan tim dokter yang kedua diperoleh skor yang 

hampir sama yaitu tim dokter yang ertama memperoleh skor total 300 sedangkan 
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tim dokter yang kedua memperoleh skor total 293, sehingga peneliti memilih tim 

dokter yang pertama sebagai subjek penelitian. 

  Perilaku dokter pada saat konsultasi secara keseluruhan hampir sama. 

Ketika pasien memasuki ruangan, dokter langsung tersenyum kepada pasien 

kemudian dokter mempersilahkan pasien dudu. Ketika pasien bercerita, dokter 

sering memperhatikan pasien. Waktu konsultasi rata-rata lebih dari 15 menit. 

Dokter tetap berada di poliklinik meskipun pasien sedang kosong. 

  Pengamatan pada kondisi poliklinik secaa keseluruhan baik, dalam artian 

poliklinik bersih, terdapat fasilitas ruang tunggu yang nyaman (terdapat banyak 

kursu tunggu, TV, tanaman hijau). Namun letak toilet jauh dari poliklinik. Kondisi 

masing-masing ruang periksa di poliklinik hampir sama. Setiap ruangan 

berukuran 3x4, memiliki 1 pintu, 1 meja, 3-4 kursi, 1 tempat tidur yan ditutup 

dengan tirai, wastafel, 4 ventilasi dan 6 lampu neon dengan masing-masing 

ukuran 1 meter. 

  Penyusunan tempat dudk secara keseluruhan antara pasien dengan dokter 

saling berhadapan dengan meja yang berseberangan. Posisi tempat duduk subjek 

membelakangi pintu. Hal ini memungkinkan adanya privasi subjek yang terjaga. 

3. Hasil wawancara 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan berapa pasien didapatkan hasil 

bahwa secara keseluruhan pelayanan dokter di poliklinik tersebut baik, bahkan 

dokter terbilang ramah dan sabar dalam mengahadapi pasien. Namun waktu yang 

dibutuhkan untuk menunggu terlalu lama. Dalam komunikasi dengan dokter, 

pasien tidak banyak mengalami kesulitan. Pasien bahkan tidak merasa malu ketika 
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konsultasi dengan dokter. Meskipun terdapat beberapa pasien yang masih merasa 

malu dalam berkomunikasi. Hal ini biasa terjadi pada pasien dengan usia dibawah 

30 tahun. 

  Poliklinik tersebut mengadakan kegiatan prsentasi tiap satu minggu sekali 

yaitu pada hari Jum’at jam 10.00 WIB. Materi yang disajikan  terkait dengan 

kesehatan kandungan dimana dokter digilir untuk memberikan materi presentasi. 

Bagi pasien yang menyimak akan mendapatkan hadiah. Disamping itu, pasien 

juga merasa senang karena pasien merasa ada kegiatan selingan ketika menunggu. 

Pasien juga mengatakan bahwa pengetahuan pasien mengenai kesehatan 

kandungan dapat bertambah. 

  Beberapa kali dokter menguruskan berkas-berkas pemeriksaan di ruang 

informasi. Hal ini disebabkan jam kerja dipoliklinik telah selesai. 

 

D. Pembahasan 

 Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan analisis regresi menun 

jukkan korelasi rxy (r) sebesar 0,783 pada taraf signifikan p = 0,000 (p<0,01). 

Artinya ada hubungan positif yang sangat signifikan antara gaya komunikasi yang 

berorientasi pada pasien dengan kepuasan pasien. Ini berarti hipotesis penelitian 

terbukti. Semakin tinggi (baik) gaya komunikasi yang berorientasi pada pasien 

maka semakin tinggi (baik) kepuasan pasien, begitu pula sebaliknya semakin 

rendah (buruk) gaya komunikasi yang berorientasi pada pasien maka semakin  

rendah (buruk) kepuasan pasien. Dengan demikian variabel gaya komunikasi yang 
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berorientasi pada pasien dapat dijadikan prediktor (variabel bebas) untuk 

memprediksi variabel kepuasn pasien. 

Hal ini sesuai dengan teori atau pendapat para ahli yang dikemukakan oleh 

peneliti. Dasar terpenting suksesnya hubungan antara dokter dengan pasien 

terletak pada orientasi komunikasi yang digunakan oleh dokter. Orientasi 

komunikasi yang sesuai dengan harapan pasien akan membantu memperlancar 

hubungan antara dokter dengan pasien. Hubungan dalam hal ini terkait dengan 

pemenuhan tujuan baik dari pasien maupun dari dokter. Tujuan pasien adalah 

memberikan keterangan tentang keluhan yang dirasakan supaya dokter 

mengetahui jenis penyakit dan bagaimana melakukan pengobatan. Sedangkan 

tujuan dokter adalah menerangkan rencana pengobatan untuk mendapatkan 

persetujuan dari dokter. Selanjutnya dijelaskan bahwa orientasi komunikasi yang 

kurang sesuai antara dokter dengan pasien akan berakibat buruk dan jika dibiarkan 

berlarut-larut maka akan berakibat pada munculnya berbagai tuntutan malpraktik 

dan maraknya pengobatan ke luar negeri. Sedangkan gaya komunikasi yang sesuai 

dengan harapan pasien yaitu gaya komunikasi yang berorientasi pada pasien akan 

membuat pasien merasa terpuaskan. Apabila pasien terpuaskan maka pasien akan 

cenderung loyal terhadap dokter, semakin termotivasi untuk menjalankan proses 

pengobatan dengan baik dan yang lebih penting kepuasan pasien yang tinggi akan 

dapat mengurangi berbagai tuntutan malpraktik serta maraknya pengobatan ke 

luar negeri (Bor & Llyord, 2004). 

 Hasil observasi check list menunjukkan bahwa dokter di poliklinik tersebut 

memiliki kecenderungan yang tinggi dalam menggunakan gaya komunikasi yang 
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berorientasi pada pasien. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya option jawaban 

”Ada”  pada lembar observasi. Dokter juga terlihat beberapa kali menguruskan 

berkas-berkas pemeriksaan pasien di ruang informasi. Hal ini disebabkan jam 

kerja dipoliklinik telah selesai. Selain itu, mayoritas pasien di poliklinik 

mengatakan bahwa secara keseluruhan pelayanan dokter di poliklinik baik, ramah 

dan bahkan dokter menyarankan pasien untuk mengikuti program pengobatan atau 

terapi gratis bagi penderita kanker kandungan. Namun waktu yang dibutuhkan 

untuk menunggu terlalu lama. 

Berdasarkan analisis data dapat diketahui bahwa orientasi komunikasi 

pada dokter tergolong tinggi. Hal tersebut ditunjukkan melalui perhitungan yang 

diperoleh dari mean empirik sebesar 74,98 dan mean hipotetik sebesar 60. Artinya 

orientasi komunikasi bagi subjek penelitian sebagai salah satu aspek untuk 

menimbulkan kepuasan, subjek mengetahui tentang pentingnya orientasi 

komunikasi namun perlu adanya usaha agar orientasi komunikasi yang diinginkan 

oleh pasien dapat terwujud. Sedangkan kepuasan pasien pada subjek penelitian 

tergolong tinggi. Hal tersebut ditunjukkan melalui perhitungan yang diperoleh 

dari mean empirik sebesar 90,94 dan mean hipotetik sebesar 72,5. Artinya subjek 

penelitian mempunyai kepuasan yang tinggi terhadap gaya komunikasi dokter 

yang berorientasi pada pasien meskipun waktu yang dibutuhkan untuk menunggu 

lama. 

Terjalinnya orientasi komunikasi yang baik dalam hubungan antara dokter 

dengan pasien dapat membantu pemenuhan kebutuhan, harapan dan keinginan 

masing-masing. Pemenuhan ini selanjutnya akan membuahkan kepuasan. 



 

 

73

Terciptanya orientasi komunikasi dokter yang sesuai dengan kebutuhan pasien 

akan menyebabkan kepuasan pasien. Apabila dapat mencapai orientasi 

komunikasi dokter yang sesuai maka dokter dengan pasien dapat saling 

mengkomunikasikan berbagai perbedaan, masalah, keinginan dan harapan 

(Kinnersley dkk, 1996). 

Peranan atau sumbangan efektif untuk gaya komunikasi dokter yang 

berorientasi pada pasien 61,4%. Hal tersebut ditunjukkan dengan Rsquare = 0,164. 

Jadi masih terdapat 38,6% faktor lain yang mempengaruhi kepuasan pasien di luar 

gaya komunikasi dokter yang berorientasi pada pasien, misalnya faktor kualitas 

pelayanan, harga atau biaya dan fasilitas (Moison dkk, 2001). 

Hasil penelitian ini terbukti ada hubungan yang positif sangat signifikan 

antara gaya komunikasi dokter yang berorientasi pada pasien dengan kepuasan 

pasien. Hal ini berarti variabel gaya komunikasi dokter yang berorientasi pada 

pasien dengan aspek-aspek yang ada didalamnya dapat dijadikan sebagai 

prediktor (variabel bebas)  untuk memprediksi variabel kepuasan pasien (variabel 

tergantung). Namun terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Skala kepuasan pasien tidak ditry outkan sehingga perlu dilakukan evaluasi 

terhadap instrumen tersebut, membuat instrumen yang baru atau memodifikasi 

yang ada sehingga sesuai dengan konteks dan kelompok yang ingin diteliti. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan kelompok tertentu (kelompok dokter 

residen dan pasien poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan) dan ruang 

lingkup tertentu saja (Surakarta), sehingga perlu kehati-hatian untuk 

mengeneralisasikan hasil penelitian ini ke ruang lingkup yang lain.  
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3. Peneliti harus menentukan dokter yang memiliki kecenderungan sama dalam 

melakukan komunikasi dengan pasien sehingga memakan banyak waktu.  

4. Disamping itu diharapkan kerjasama dengan bidang ilmu lain yang terkait 

untuk mempermudah dan memperluas wawasan.  

5. Bagi peneliti lebih lanjut diharapkan menggunakan atau menambah variabel-

variabel lain yang belum disertakan dalam penelitian ini. 

  

 

   

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa gaya komunikasi yang berorientasi pada pasien dapat 

menimbulkan kepuasan pada pasien. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan, maupun kesimpulan maka 

penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi dokter, diharapkan mampu mempertahankan gaya komunikasi dokter 

yang berorientasi pada pasien sehingga kepuasan pasien bisa lebih 

dimaksimalkan lagi. Di samping itu dokter perlu menambah wawasan 

mengenai komunikasi yang efektif antara dokter dengan pasien. 

2. Bagi Rumah sakit, agar lebih memperhatikan orientasi komunikasi yang 

digunakan oleh dokter yang dapat berdampak pada kepuasan pasien. 

Disamping itu hendaknya tetap mengadakan survei mengenai layanan Rumah 

Sakit terutama layanan dokter sehingga perkembangan mengenai kepuasan 

pasien dapat terus dipantau. Selain itu, dengan terpantaunya perkembangan 

kepuasan pasien maka Rumah Sakit dapat menerapkan kebijakan yang sesuai 

dengan kebutuhan Rumah Sakit terutama kebutuhan pasien. Saran lainnya 
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adalah rumah sakit perlu mengadakan work shop mengenai bagaimana 

komunikasi yang aktif  antara dokter dengan pasien. 

3. Bagi ilmu psikologi, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dan 

ditindak lanjuti dengan pendekatan teori yang berbeda dengan yang penulis 

gunakan sehingga akan menghasilkan sudut pandang yang berbeda. 

Disamping itu, populasi pada penelitian ini masih terbatas di Wilayah 

Surakarta saja sehingga perlu diperluas lagi. Namun terdapat hal yang perlu 

diperhatikan yaitu perlu adanya hubungan dan kerjasama dengan bidang ilmu 

lain yang terkait untuk mempermudah dan memperluas wawasan. 

4. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai variabel 

maupun faktor lain diluar orientasi komunikasi dokter yang dapat 

mempengaruhi kepuasan pasien. Disamping itu, peneliti selanjutnya 

diharapkan melihat kelemahan-kelemahan maupun masalah-masalah yang 

timbul selama penelitian sehingga dapat lebih mempersiapkan diri dan 

mematangkan rencana. 
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