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Kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau 
hasil yang dirasakanya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pasien 

adalah perilaku asertif perawat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

perilaku asertif perawat dengan kepuasan pasien rawat inap di ruang rawat inap 
Teratai RSUD Dr. Soegiri Lamongan. 

 
Desain penelitian ini menggunakan metode Cross Sectional. Metode sampling yang 

digunakan adalah Simple Random Sampling. Sampel yang diambil sebanyak 40 

responden yaitu pasien di ruang rawat inap Teratai RSUD dr.Soegiri Lamongan, pada 
bulan Maret 2013. Data penelitian ini diambil dengan menggunakan kuesioner 

tertutup. Setelah ditabulasi data yang ada dianalisis dengan menggunakan uji 

Koefisien Kontingensi dengan tingkat kemaknaan 0,05. 
 

Hasil penelitian menunjukan perilaku asertif perawat yang berada di ruang rawat inap 
Teratai sebanyak 36 orang (75%), dan yang tidak berperilaku asertif sebanyak 4 orang 

(10%). Kepuasan pasien rawat inap menunjukan 30 orang (22,5%) menyatakan puas, 

kemudian 9 orang (50%) menyatakan cukup puas, dan 1 orang (2,5%) menyatakan 
tidak puas. Sedangkan dari hasil pengujian statistik diperoleh hasil ada hubungan 

perilaku asertif perawat dengan kepuasan pasien rawat inap dengan nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,387 dengan tingkat signifikansi 0,030 (p < 0,05). 
 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan perawat menerapkan 
perilaku asertif yang baik, maka dapat meningkatkan kepuasan pasien dalam 

menerima pelayanan kesehatan sehingga kualitas pelayanan kesehatan semakin 

meningkat. Kata Kunci : Perilaku Asertif, Kepuasan Pasien  



 PENDAHULUAN. �� . � � . Pelayanan keperawatan merupakan bagian integral 

dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan diberbagai tatanan pelayanan 
kesehatan termasuk rumah sakit, dan merupakan pelayanan yang terlama diberikan 

kepada pasien maupun keluarganya, yaitu selama 24 jam yang sebagian besar 

merupakan perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan pasien yang dirawat. 
Tingkat kontak yang tinggi antara perawat terhadap pasien menjadi kunci penting 

dalam melakukan pemasaran rumah sakit. 
 

Produk dari rumah sakit adalah jasa pelayanan kesehatan. Perawat mempunyai peran 

utama dalam memberikan pelayanan secara langsung pada pasien, sehingga dapat 
dikatakan perawat merupakan ujung tombak sebuah rumah sakit dalam membangun 

citra (Wahyuni, 2007). Kepuasan merupakan tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakanya dengan harapanya (Supranto, 
2001). 

 
Kepuasan pasien tergantung pada kualitas pelayanan. Pelayanan adalah semua upaya 

yang dilakukan karyawan untuk memenuhi keinginan pelanggannya dengan jasa yang 

akan diberikan. Suatu pelayanan dikatakan baik oleh pasien jika jasa yang diberikan 
bisa memenuhi kebutuhan dengan menggunakan persepsi pasien tentang pelayanan 

yang diterima (memuaskan atau mengecewakan, juga termasuk lamanya waktu 

pelayanan). 
 

Kepuasan dimulai dari penerimaan terhadap pasien dari pertama kali datang, sampai 
pasien meninggalkan rumah sakit. Pelayanan dibentuk berdasarkan 5 aspek yang 

menimbulkan kepuasan pasien antara lain yaitu: bukti nyata, keandalan, ketanggapan, 

jaminan, empati. Penelitian Rosenstein (2005), dengan responden sebagian pasien 
yang sedang menjalani rawat inap disalah satu rumah sakit di AS (Amerika Serikat), 

sejumlah 150 pasien ditemukan bahwa sekitar 65% pasien memberikan persepsi 
negatif terhadap pelayanan perawat di rumah sakit dan 53% pasien mengatakan puas 

dengan pelayanan perawat dan sisanya mengatakan tidak puas. 

 
Penelitian Wirawan (2007) tentang tingkat kepuasan pasien rawat inap terhadap 

asuhan keperawatan di sebuah rumah sakit di Jawa Timur. Diperoleh informasi hanya 

17% dari seluruh pasien rawat inap yang mengatakan puas terhadap asuhan 
keperawatan yang diterima, sedangkan 83% mengatakan tidak puas. Penelitian 

tersebut juga memberi informasi bahwa keluhan utama adalah terhadap pelayanan 
perawat, yakni perawat tidak mau berkomunikasi dengan pasien (80%), 

kurang perhatian (66,7%), dan tidak ramah (33,3%) (Dinas Infokom Jatim, 2008). 

Hasil survey awal tentang kepuasan pasien pada pasien rawat inap di ruang Teratai 
RSUD Dr. 

 



Soegiri Lamongan pada bulan januari tahun 2013 dari 10 responden menyatakan puas 
sebanyak 3 orang (30%), cukup puas sebanyak 5 orang (50%), dan kurang puas 

sebanyak 2 orang (20%) dengan memberikan pertanyaan tentang kenyamanan 
pelayanan, hubungan pasien dengan petugas kesehatan, kompetensi teknis petugas 

kesehatan, dan biaya pelayanan kesehatan. Dari data tersebut memperlihatkan bahwa 

masih adanya pasien yang belum puas terhadap pelayanan perawatan rawat inap di 
ruang Teratai RSUD Dr. Soegiri Lamongan. Masih adanya pasien yang kurang puas 

terhadap pelayanan kesehatan diduga disebabkan oleh beberapa faktor. 

 
Dan faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien yaitu faktor karakteristik produk, 

faktor harga, faktor pelayanan, faktor lokasi, faktor fasilitas, faktor image, 
faktor desain visual, faktor suasana, faktor komunikasi. Dari faktor-faktor diatas dapat 

dijelaskan secara berurutan sebagai berikut ini. Faktor karakteristik produk merupakan 

produk yang bersifat fisik antara lain gedung dan dekorasi. Faktor harga merupakan 
aspek penting dalam menentukan kualitas guna mencapai kepuasan pasien. Faktor 

pelayanan merupakan keramahan petugas dan kecepatan dalam pelayanan. 

 
Faktor lokasi merupakan salah satu aspek yang menentukan pertimbangan dalam 

memilih tempat pelayanan kesehatan. faktor fasilitas merupakan kelengkapan fasilitas 
turut menentukan penilaian kepuasan pasien, faktor image merupakan peranan penting 

terhadap kepuasan pasien, faktor desain visual merupakan tata ruangan dan dekorasi 

ikut menentukan kenyamanan, faktor suasana yang tenang, nyaman, sejuk dan indah 
akan mempengaruhi kepuasan pasien, faktor komunikasi merupakan tata cara 

informasi yang diberikan pihak penyedia jasa. Kemampuan bersikap atau berperilaku 
asertif merupakan faktor penting dalam komunikasi. 

 

Dalam penelitian Taylor et,al (2005), menyebutkan perilaku asertif digunakan untuk 
proses pelayanan keperawatan yang efektif dan memperbaiki kualitas pelayanan. Jika 

perawat kurang memberikan pelayanan yang baik dan kurang memuaskan bagi 

pasien, tentu suatu jasa pelayanan kesehatan akan sepi dari pelangganya, dan 
dipandang kurang baik di masyarakat. Sebaliknya jika perawat dalam aplikasinya 

memberikan suatu pelayanan yang baik dan memuaskan, tentunya suatu jasa 
pelayanan kesehatan akan banyak diminati oleh para pelangganya. Dan akan menjadi 

sebuah jasa pelayanan yang terpandang baik dalam masyarakat pada umumnya. 

 
Adapun upaya yang harus dilakukan dalam kepuasan pasien yaitu salah satunya 

dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan yang baik tidak hanya berasal dari 
sudut rumah sakit tetapi harus pula dari sudut pandang pasien. Rumah Sakit harus 

dapat mengetahui keinginan dan kebutuhan pasien, oleh karena itu kwalitas pelayanan 

yang diberikan harus benar-benar diperhatikan. Dan agar suatu jasa pelayanan 
kesehatan banyak diminati oleh para pelangganya, maka salah satu cara yang harus 



juga diterapkan adalah dengan memberikan suatu pelayanan yang dapat memberikan 
dan membuat pasien merasa nyaman, dan perawat sebagai peran utama juga harus 

bisa memberikan asuhan keperawatanya dengan baik salah satunya yaitu dengan 
perilaku asertif. 

 

Dari latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang 
hubungan perilaku asertif perawat dengan kepuasan pasien rawat inap di Ruang 

Teratai RSUD dr. Soegiri Lamongan. METODE PENELITIAN.� � .� Dalam 

penelitian ini menggunakan studi korelasi dengan pendekatan cross sectional yaitu 

jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran/observasi data 
variabel independen dan dependen hanya satu kali pada satu saat (Nursalam, 2008). 

 

Populasi penelitian ini adalah Populasi : Seluruh pasien yang dirawat inap di ruang 
Teratai RSUD Dr. Soegiri Lamongan pada tahun 2013 sejumlah 65 orang 

pasien.Sedangkan sampelnya adalah Sampel : Sebagian pasien yang dirawat inap di 
ruang Teratai RSUD Dr. Soegiri Lamongan pada tahun 2013 sejumlah 40 orang 

pasien. Serta variabel independent Prilaku Asertif sedangkan variabel dependent 

Kepatuhan penerapan Kepuasan Pasien Rawat Inap. Pengumpulan data dengan 
menggunakan lembar kuesioner serta pengolahan data meliputi editing, coding, 

scoring, tabulating dan diuji dengan menggunakan uji Koefisien Kontingensi. HASIL 

.PENELITIAN � Data Umum Karakteristik Responden Distribusi Responden 

Berdasarkan Jenis Kelamin Tabel 1 Distribusi perawat berdasarkan jenis kelamin di 
Ruang Teratai RSUD Dr. 

 

Soegiri Lamongan Maret � April 2013. NO  Jenis Kelamin  Frekuensi 

 Prosentase (%)    1 2  Laki � laki Perempuan  17 23  42,5 57,5    Jumlah 

 40  100,0     Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa hampir sebagian pasien 
berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 17 pasien (42,5%) dan lebih dari sebagian 

pasien berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 23 pasien (57,5%). Distribusi 

Responden Berdasarkan Umur Tabel 2 Distribusi pasien berdasarkan umur di Ruang 
Teratai RSUD Dr. 

 

Soegiri Lamongan Maret � April 2013 NO  Umur  Frekuensi  Persentase (%)   

 1 2 3  20-30 th 31-40 th 41-50 th  15 13 12  37,5 32,5 30,0    Jumlah  40 
 100     Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa hampir sebagian pasien berada 

pada rentang usia 20-30 tahun yaitu sebanyak 15 pasien (37,5%), dan hampir sebagian 
pasien berada pada rentang usia 41-50 tahun yaitu sebanyak 12 pasien 

(30%). Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tabel 3 Distribusi 

pasien berdasarkan pendidikan terakhir di Ruang Teratai RSUD Dr. 
 

Soegiri Lamongan Maret � April 2013. NO  Pendidikan  Frekuensi  Persentase 



(%)    1 2 3  SMP SMA PT  19 16 5  47,5 40,0 12,5    Jumlah  40  100,0   
  Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa hampir sebagian pasien berpendidikan 

SMP yaitu sebanyak 19 pasien (47,5%) dan sebagian kecil pasien berpendidikan 
Perguruan Tinggi yaitu sebanyak 5 pasien (5%). Distribusi Responden Berdasarkan 

Pekerjaan Tabel 4 Distribusi pasien berdasarkan pekerjaan di Ruang Teratai RSUD 

Dr. Soegiri Lamongan bulan Maret-April 2013. 
 

NO  Pekerjaan  Frekuensi  Persentase (%)    1 2 3 4  Petani IRT Pedagang 

Lain-lain  18 5 8 9  45 12,5 20 22,5    Jumlah  40  100,0    Dari Berdasarkan 
tabel 4 menunjukkan bahwa hampir sebagian pasien bekerja sebagai Petani yaitu 

sebanyak 18 pasien (45%), dan sebagian kecil pasien bekerja sebagai Ibu Rumah 
Tangga yaitu sebanyak 5 pasien (12,5%). Data Khusus Perilaku Asertif Perawat di 

Ruang Teratai RSUD Dr. Soegiri Lamongan Tabel 5 Distribusi Perilaku Asertif 

Perawat di Ruang Teratai RSUD Dr. Soegiri Lamongan bulan Maret-April 2013. 
 

Lingkungan Kerja  Frekuensi  Prosentase (%)    Asertif Tidak Asertif  36 4  85 

15    Jumlah  40    Dari tabel 5 dapat dijelaskan bahwa hampir seluruh pasien 
menyatakan perawat yang berada diruang teratai yang berperilaku asertif yaitu 

sebanyak 34 pasien (85%) dan sebagian kecil pasien yang menyatakan perawat yang 
tidak berperilaku asertif yaitu sebanyak 6 pasien (15%). Kepuasan Pasien Rawat Inap 

di Ruang Rawat Inap Teratai RSUD Dr. Soegiri Lamongan. Tabel 6 Distribusi pasien 

berdasarkan Kepuasan Pasien Rawat Inap di Ruang Teratai RSUD Dr. Soegiri 
Lamongan bulan Maret-April 2013. 

 
Kepuasan Pasien Rawat Inap  Frekuensi  Prosentase (%)    Puas Cukup puas 

Kurang puas  29 10 1  72,5 25 2,5    Jumlah  40  100,0     Dari tabel 6 dapat 

dijelaskan bahwa lebih dari sebagian pasien menyatakan puas yaitu sebanyak 29 
pasien (72,5%) dan sebagian kecil pasien menyatakan kurang puas yaitu sebanyak 1 

pasien (2,5%). Hubungan Perilaku Asertif dengan kepuasan Pasien Rawat Inap di 

Ruang Teratai RSUD Dr. Soegiri Lamongan. Tabel 7: Tabel distribusi pasien 
berdasarkan Hubungan Perilaku Asertif Perawat dengan Kepuasan Pasien Rawat Inap 

di Ruang Teratai RSUD Dr. 
 

Soegiri Lamongan bulan Maret-April 2013 Perilaku Asertif Perawat  Kepuasan 

Pasien Rawat Inap  Total      Kurang Puas  Cukup Puas  Puas        N  % 
 N  %  N  %  N  %    Tidak Asertif Asertif  0 1  0 2,9  4 6  66,7 17,6 

 2 29  33,5 79,4  6 34  100 100    Total  1  2,5  10  25  29  72,5  40 
 100    Koefisien Kontingensi=0,376 P=0,037     Dari data diatas menunjukan 

bahwa perawat yang tidak asertif terhadap pasien lebih dari sebagian menyatakan 

cukup puas (66,7%), sedangkan perawat yang asertif yang menyatakan puas dengan 
keperawatan sebesar (79,4%). Hasil uji koefisien kontingensi dengan SPSS versi 16.0 



 
dengan (C)=0,376, N=40 dengan p= 0,037 karena p< 0,05 maka H0 ditolak yang 

artinya terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku asertif perawat dengan 
kepuasan pasien rawat inap di Ruang Rawat Inap Teratai RSUD Dr. Soegiri 

Lamongan. PEMBAHASAN .� .� Perilaku Asertif Perawat Hasil penelitian yang 

tercantum pada tabel 5 didapatkan hasil bahwa hampir seluruh pasien yaitu sejumlah 

34 (85%) pasien menyatakan perawat yang berada di ruang Teratai memiliki perilaku 
asertif. 

 

Artinya bahwa hampir seluruh perawat memiliki sikap atau perilaku asertif, kondisi 
ini sangat bagus dalam memberikan pelayanan keperawatan. Disisi yang lain akan jadi 

tantangan tersendiri bagi perawat, manajer, atau pihak manajemen untuk 

mempertahankan kondisi yang baik dengan berbagai pendekatan. Dengan demikian 
pelayanan yang baik dapat terus dipertahankan dan dikembangkan dst. Menurut Epat 

(2005), Asertif adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang 
diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain namun tetap menjaga dan 

menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. 

 
Dalam membina hubungan tanpa adanya penolakan terhadap diri sendiri maupun 

terhadap orang lain, merupakan sesuatu yang sulit dilakukan. Bila seseorang ingin 

memberikan suatu pemikiran terhadap orang lain maka cenderung untuk mendorong 
agar melakukan sesuai dengan apa yang inginkan dan karena terkadang takut akan 

adanya konflik. Pada saat seseorang berperilaku asertif, dapat mengenal pemikiran 
dan harapan seseorang dengan jujur tanpa mengharapkan bahwa orang lain akan 

langsung memenuhi harapanya. 

 
Seorang perawat dapat menghargai perasaan dan pendapat pihak lain tanpa perlu 

mengadopsi pemikiran orang lain. Kita mendengarkan harapan dan keinginan pihak 
lain terutama pasien yang menyampaikan keluhan atau meminta bantuan atau 

pertimbangan dalam hal perawatan, dan kemudian seorang perawat memutuskan 

untuk membantunya, menyetujuinya atau tidak. Jadi dengan cara asertif maka kedua 
belah pihak yang berkomunikasi merasa nyaman, tidak ada yang merasa disakiti 

hatinya dan tidak ada pula yang merasa ingin menyakiti lawan bicaranya. Sehingga 

tercipta saling pengertian yang memudahkan pengambilan keputusan dan dirasakan 
adil bagi semua pihak. 

 
Oleh karena itu seorang perawat harus mampu bersikap asertif pada saat melakukan 

pelayanan keperawatan. Bersikap asertif merupakan salah satu pilihan yang dapat 

digunakan dalam berkomunikasi dengan pasien atau rekan kerja yang lain. Menurut 
Monica (1998), secara garis besar asertif terbagi menjadi 2 unsur yakni: 1) Asertif 

verbal, dan 2) Asertif non verbal. Asertif verbal terjadi dengan bantuan kata-kata yang 



diucapkan atau ditulis. Asertif non verbal terutama terdiri dari bahasa tubuh. 
 

Aspek-aspek verbal dan non verbal dari komunikasi sering berjalan bersama-sama dan 
saling menunjang. Namun, kadang-kadang menjadi pertentangan antara kedua aspek 

ini, seorang bermaksud sesuatu, tetapi menggunakan bahasa non verbal yang tidak 

sesuai dengan yang dimaksud (Steven et all, 2000). Beberapa pendapat diatas, dapat 
disimpulkan bahwa perilaku asertif merupakan segala sesuatu yang diungkapkan 

kepada orang lain dengan tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Baik 

secara langsung atau tidak langsung yang dapat memengaruhi diri sendiri dan orang 
lain. 

 
Pada penelitian ini didapatkan sebagian besar pasien yang ada di ruang Teratai 

berpendapat bahwa hampir seluruh perawat sudah berperilaku asertif. Setiap rumah 

sakit selalu berusaha untuk memberikan suatu pelayanan yang baik dan salah satunya 
melalui petugas pelayanan kesehatan tersebut, karena akan berpengaruh terhadap 

kepuasan pelangganya, dalam menjalankan kegiatannya perawat harus selalu 

memperhatikan faktor-faktor yang ada dalam rumah sakit, selain itu juga harus 
memperhatikkan faktor-faktor yang ada diluar rumah sakit atau lingkungan 

sekitarnya. 
 

Dari beberapa faktor yang disebutkan pasien berpendapat bahwa kekerasan suara dan 

kelancaran kata-kata adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan 
pasien. Dari faktor tersebut, apabila kekerasan suara dan kelancaran kata-kata yang 

diungkapkan perawat itu baik, tentunya secara garis besar pasien akan merasa puas 
terhadap pelayanan yang diberikan. Karena dengan kekerasan suara yang cukup untuk 

didengar dan kelancaran kata-kata yang baik atau mudah untuk dicerna, tentunya akan 

memudahkan pasien menangkap komunikasi atau pembicaraan perawat tersebut. 
Sehingga segala bentuk informasi menjadi lebih jelas. 

 

Kepuasan Pasien Dari hasil penelitian yang tercantum pada tabel 6 didapatkan hasil 
bahwa lebih dari sebagian pasien yaitu 29 (72,5%) pasien yang berada di 

ruang Teratai menyatakan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perawat. Dan 
sebagian kecil pasien menyatakan tidak puas terhadap pelayanan rumah sakit yaitu 

sebanyak 1 pasien (2.5%). Hal ini didapat dari distribusi jawaban responden melalui 

pertanyaan tentang perawat mengenai, yaitu: kenyamanan (91,5%) yaitu dalam hal 
penerangan didalam ruangan, hubungan petugas rumah sakit dengan pasien (97,8%) 

yaitu dalam hal keramahan perawat dalam memberikan informasi dan tanggapan 
dokter dalam menanggapi keluhan pasien, kompetensi (95,25%) yaitu dalam hal 

keberanian perawat dalam mengambil tindakan dan pengalaman perawat dalam 

memberikan pelayanan, biaya (95,5%) yaitu dalam hal kejelasan rincian biaya 
pelayanan rumah sakit. 



 
Menurut (Syakira, 2009), kepuasan pelanggan adalah hasil yang dicapai pada saat 

keistimewaan produk dan merespon kebutuhan pelanggan. Kepuasan pelanggan 
rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara 

lain yang berhubungan dengan pendekatan atau perilaku petugas, perasaan pasien 

terutama saat pertama kali datang, mutu informasi apa yang diterima, seperti apa yang 
dikerjakan, apa yang dapat diharap, dan prosedur perjanjian. Selain itu juga dapat 

berhubungan dengan waktu tunggu, fasilitas umum yang tersedia, fasilitas perhotelan 

untuk pasien seperti makan, minum, privasi dan pengaturan kunjungan, serta outcome 
terapi dan perawatan yang diterima. 

 
Kepuasan pelanggan rumah sakit atau organisasi pelayanan kesehatan lain atau 

kepuasan pasien dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain : pendekatan dan 

perilaku petugas, perasaan pasien terutama saat pertama kali datang, mutu informasi 
yang diterima, seperti apa yang dikerjakan, apa yang dapat diharapkan, prosedur 

perjanjian, waktu tunggu, fasilitas umum yang tersedia, fasilitas perhotelan untuk 

pasien seperti mutu makanan, privasi, dan pengaturan kunjungan, outcome terapi, dan 
perawatan yang diterima (Tjiptono, F. 1997). Pada kenyataanya seorang pasien yang 

datang untuk memperoleh pelayanan yang sesuai dengan harapan yang diinginkan. 
 

Harapan setiap pasien beragam dan pelayanan yang diberikan dapat diartikan berbeda-

beda oleh setiap pasien. Untuk menghindari unsur subyektivitas yang dapat 
mempersulit program menjaga mutu, maka yang dimaksud dengan kepuasan umum 

yaitu bersifat umum yakni sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata 
penduduk. Dengan kata lain, mutu kesehatan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak 

puas pada diri setiap klien yang sesuai dengan tingkat rata-rata penduduk. 

 
Untuk melindungi kepentingan pemakaian jasa pelayanan kesehatan, yang pada 

umumnya awam terhadap tindakan medis maka diterapkan upaya yang dilakukan 

harus sesuai dengan kode etik serta standart pelayanan profesi. Pada penelitian ini 
didapatkan sebagian besar pasien yang berada di ruang Teratai menyatakan sudah 

puas dengan pelayanan rumah sakit khususnya dalam hal hubungan petugas rumah 
sakit dengan pasien yang mempunyai prosentase tertinggi yaitu sebesar (97,8%). 

 

Hal ini dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pasien, semakin tinggi tingkat 
pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat kualitas komunikasi yang 

didiskusikan, seseorang yang berpendidikan tinggi akan selalu bertanya tentang 
keadaan atau kondisi yang dialami pasien. Hubungan Perilaku Asertif dengan 

Kepuasan Pasien Rawat Inap Berdasarkan tabel 7 hasil identifikasi hubungan perilaku 

asertif perawat dengan kepuasan pasien rawat inap di Ruang Teratai RSUD Dr. 
Soegiri Lamongan, dengan menggunakan SPSS versi 16.0 



 
didapatkan nilai (C)= 0,376 dan P=0,037 dengan a=0,05 dimana P perawat dengan 

kepuasan pasien rawat inap di ruang Teratai RSUD Dr. Soegiri 
Lamongan. Komunikasi adalah elemen dasar dari interaksi manusia yang 

memungkinkan seseorang untuk menetapkan, mempertahankan, dan meningkatkan 

kontak dengan orang lain. Karena komunikasi dilakukan oleh seseorang setiap hari, 
orang seringkali salah berpikir bahwa komunikasi adalah sesuatu yang mudah 

(Ambarini. 2007). 

 
Didalam keperawatan komunikasi merupakan proses yang sangat khusus dan berarti 

dalam hubungan antar manusia (terutama antara perawat dan pasien). Pada profesi 
keperawatan komunikasi menjadi lebih bermakna karena merupakan metode utama 

dalam mengimplementasikan proses keperawatan. (Purba, 2003). Perawat yang 

memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik akan mudah menjalin hubungan rasa 
saling percaya dengan pasien dan akan mencegah terjadinya masalah ilegal. Selain itu 

juga memberikan rasa kepuasan profesional dalam pelayanan keperawatan dan 

meningkatkan citra profesi keperawatan serta citra rumah sakit (Kotler.2002) Interaksi 
antara perawat dan pasien dalam memenuhi kebutuhan pasien diperlukan suatu 

komunikasi yang efektif. 
 

Banyak cara berkomunikasi yang dipilih untuk masing-masing orang salah satunya 

adalah berkomunikasi dengan asertif. Berdasarkan hasil penelitian (tabel 7) 
didapatkan bahwa perilaku asertif bila dihubungkan dengan kepuasan terdapat 

hubungan yang positif, nilai signifikan (Pvalue) sebesar 0,037 dimana nilai (> 0,05 
dengan demikian terdapat hubungan antara perilaku asertif perawat dengan kepuasan 

pasien rawat inap. Asertifitas adalah cara bekomunikasi, beberapa orang mengatakan 

asertifitas merupakan salah satu cara berkomunikasi yang efektif namun tidak sering 
digunakan dalam berinteraksi dengan orang lain, sehingga seringkali tidak puas dan 

putus asa (Ambarini, 2007). 

 
Menurut Monica (1998), Perilaku asertif diperlukan sedikitnya jika dilihat dari dua 

sudut pandang yaitu 1) menunjukkan komunikasi yang terbuka, dewasa, dan 
langsung yang memungkinkan orang lain untuk melihat dan mengetahui perasaan 

seseorang, serta meningkatkan harga diri (Ingerani.2002, 2) merupakan cara yang 

tidak terlalu mahal`untuk menciptakan hubungan antar-pribadi yang efektif daripada 
perilaku pasif atau agresif. Hubungan perawat dengan pasien yang selalu berorientasi 

pada aspek tehnikal akan menimbulkan kesenjangan antara harapan pasien tentang 
persepsi perawat tentang kebutuhan pasien berdasarkan pengkajian yang telah mereka 

lakukan. 

 
Penyebab kesenjangan harapan pasien dan tenaga kesehatan adalah kurangnya 



komunikasi kepada pasien misalnya informasi tentang obat yang dikonsumsikan, 
informasi tujuan, dan tindakan yang dilakukan. Kekurangan informasi menyebabkan 

pasien menjadi tegang dan cemas selama masa perawatan sehingga mempengaruhi 
kepuasaanya (Wahyuni, 2007). Dapat dikatakan bahwa kepuasan pasien tidak hanya 

dilihat dari perilaku petugas pelayananan kesehatan dan bagaimana cara 

berkomunikasi dari pelayanan kesehatan tersebut, namun juga ditentukan oleh banyak 
faktor antara lain seperti mutu informasi yang diterima, prosedur perjanjian, waktu 

tunggu, serta fasilitas pelayanan yang memadai, sehingga pemenuhan 

harapan/kebutuhan pasien dapat terpenuhi. 
 

Dilihat dari segi komunikasi, jika perawat dalam memberikan asuhan keperawatan 
menyampaikan masalah yang diderita pasien tentang penyakit yang dialami pasien 

dengan komunikasi yang baik, maka akan berdampak pada tingkat kepuasan pasien, 

karena pasien akan merasa harga dirinya dihargai dalam proses perawatan. Dalam 
memberikan informasi kesehatan kepada pasien perawat harus menjelaskan tentang 

informasi yang selengkapnya terkait dengan masalah kesehatan pasien. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel yaitu perilaku 
asertif perawat dengan kepuasan pasien rawat inap di ruang rawat inap Teratai RSUD 

dr. Soegiri Lamongan. 
 

Namun selain faktor pelayanan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi 

kemampuan dalam kepuasan pasien, dalam hal tersebut memerlukan penelitian yang 

lebih lanjut. KESIMPULAN DAN SARAN. � 1. Kesimpulan. Berdasarkan hasil 
penelitian, pembahasan, dan tujuan penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: Perilaku asertif perawat yang berada di RSUD Dr. Soegiri Lamongan, hamper 

seluruh pasien yang berada di ruang teratai menyatakan bahwa perawat sudah 
menerapkan perilaku asertif dalam memberikan pelayanan. 

 
Kepuasan pasien rawat inap yang berada di RSUD Dr. Soegiri Lamongan, lebih dari 

sebagian pasien yang berada di ruang teratai menyatakan sudah puas dengan 

pelayanan perawat. Terdapat hubungan antara hubungan perilaku asertif perawat 
dengan kepuasan pasien rawat inap di ruang teratai RSUD Dr. Soegiri 

Lamongan. Saran Berdasarkan hasil dari penelitian saran peneliti kepada pihak yang 

terkait sesuai dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut: Bagi Instansi Rumah 
Sakit Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pimpinan rumah sakit 

untuk selalu mengevaluasi kinerja perawat khususnya dalam hal menerapkan 
perilaku asertif sehingga dapat memberikan kepuasan pasien dalam konteks pelayanan 

kesehatan yang berkualitas. 

 
Bagi Tenaga Kesehatan Bagi tenaga kesehatan sangat penting untuk selalu 

mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan pasien selama diberi tindakan-tindakan 



atau pelayanan medis dan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayana 
salah satunya dengan perilaku asertif. Bagi Peneliti Semoga penelitian ini dapat 

dikembangkan oleh peneliti lain dalam melakukan penelitian selanjutnya, khususnya 
tentang hubungan perilaku asertif perawat dengan kepuasan pasien rawat inap di 

rumah sakit. 
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