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ABSTRACT 
Objective: Nurses are the most personnel interats with patient so that things to tend to 
observe nurses but most nurses have not been able communicate assertively. The 
purpose of this research. Was to determine the correlation of assertive communication 
nurses with patient satisfaction. 
Methods This research uses an analytical design corelasional with cross sectional 
approach. Accidental sampling using a sampling technique consisiting of 36 
respondents taken in accordance with the inclusion criteria and exlusive. The 
independent variable of this research is assertive communication nurses and the 
dependent variable is the level of patient satisfaction. Data were collected using 
questionnaire. Data were analyzed using spearman rank rho statistical tesρ = 0.018 ≤ = 
0, 05 level means that there is a correlation assertive communication with patient 
satisfaction with the level of patient statisfaction for SPSS 16.0 
Results: That is expected for each nurse to communicate assertively as this can increase 
the level of patient satisfaction. 
Conclusion: - 
Keywords: Assertive Communication, Kepuasan Pasien 
 
PENDAHULUAN________________ 

Tuntutan masyarakat akan 
pelayanan kesehatan terutama 
pelayanan keperawatan saat ini tidak 
bisa dihindarkan lagi. Hal ini terjadi 
karena masyarakat telah menyadari 
akan arti kesehatan dan kompleksitas 
masalah kesehatan yang menuntut 
mereka untuk mencari tempat 
pelayanan kesehatan yang bermutu. 
Kondisi ini perlu ditanggapi oleh 
perawat. Kualitas pelayanan 
keperawatan sangat menentukan 
kualitas institusi pelayanan kesehatan. 
Terutama di rumah sakit, tenaga 
perawat merupakan tenaga yang paling 
banyak kontak dan berinteraksi dengan 
pasien, sehingga pasien cenderung 
menilai dan mengamati apa yang 
mereka lakukan. Aspek yang sering 
dinilai pasien adalah komunikasi 
perawat dalam merawat. Komunikasi 
yang diharapkan adalah komunikasi 
asertif yaitu komunikasi yang dilakukan 
perawat atas sesuatu yang berkaitan  

 
dengannya dalam memberikan 
pelayanan, diwujudkan dalam bentuk 
gerak dan ucapan secara asertif. (Alberti 
dan Emmons 2002). Pada 
kenyataannya, pelayanan keperawatan 
terhadap pasien masih belum sesuai 
yang diharapkan. Departemen 
Kesehatan RI yang menyatakan tingkat 
kepuasan pasien minimal 70% dari 
target yang diharapkan, sebagian besar 
ketidakpuasan pasien berada pada 
komunikasi dari pihak perawat dalam 
menjelaskan setiap tindakan 
keperawatan yang akan dilakukan 
(Depkes RI, 2008).  

Banyak pasien sering mengeluh 
terhadap institusi pelayanan kesehatan. 
Terutama di rumah sakit seperti tidak 
mengerti tentang jenis pelayanan yang 
diterima, sikap petugas sering marah-
marah, biaya yang mahal, kebersihan 
ruangan yang kurang bersih, jam 
kunjung dokter yang sering terlambat, 
kepedulian perawat akan keluhan pasien 
yang kurang, juga keterampilan perawat 
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ada yang tidak sesuai dengan yang 
diharapkan oleh pasien. Hal ini 
kemungkinan disebabkan oleh factor 
seperti komunikasi perawat yang tidak 
asetif, kepribadian, pendidikan, bakat 
bawaan, ras, pengalaman kerja, sosial, 
ekonomi, lingkungan dan lain-lain. 
Semuannya merupakan tantangan bagi 
profesi perawat yang sekarang sedang 
menuju proses profesionalisasi. 
Penelitian tentang Hubungan antara 
Komunikasi Asertif perawat dengan 
Tingkat Kepuasan pasien di Rumah 
Sakit Muhammadiyah belum pernah 
dilakukan  penelitian. 

Berdasarkan observasi yang 
dilakukan peneliti pada tanggal 16 
maret 2013 di Rumah Sakit 
Muhammadiyah Surabaya perawat yang 
melakukan komunikasi asertif terhadap 
pasien 9 dari 14 perawat yaitu sebesar 
64%. Dari sepuluh pasien yang 
diobservasi, didapat data yang 
menyatakan kepuasan pasien terhadap 
sikap pemberi pelayanan khususnya 
perawat adalah sebagai berikut; 4 
responden menyatakan puas (40%), 
pasien yang menyatakan puas banyak 
disebabkan oleh faktor ketegasan dari 
perawat, sedangkan 6 responden 
menyatakan kurang puas (60%), banyak 
dikarenakan sebagian perawat ruangan 
yang tidak membiasakan berkomunikasi 
secara asertif pada pasien. 

Menurut Pius (2002) Faktor-
faktor yang mempengaruhi asertif 
adalah Jenis Kelamin: Wanita pada 
umumnya lebih sulit bersikap asertif 
seperti mengungkapkan perasaan dan 
pikiran dibandingkan dengan laki-laki, 
Self esteem Keyakinan seseorang turut 
mempengaruhi kemampuan untuk 
melakukan penyesuaian diri dengan 
lingkungan. Orang yang memiliki 
keyakinan diri yang tinggi memiliki 
kekuatiran sosial yang rendah sehingga 
mampu mengungkapkan pendapat dan 
perasaan tanpa merugikan orang lain 
dan diri sendiri, Kebudayaan Tuntutan 
lingkungan menentukan batas-batas 

perilaku, dimana batas-batas perilaku 
itu sesuai dengan usia, jenis kelamin, 
dan status social seseorang, Tingkat 
Pendidikan Semakin tinggi tingkat 
pendidikan seseorang, semakin luas 
wawasan berpikir sehingga memiliki 
kemampuan untuk mengembangkan diri 
dengan lebih terbuka, Tipe Kepribadian 
Dalam situasi yang sama tidak semua 
individu memberikan respon yang 
sama. Hal ini dipengaruhi oleh tipe 
kepribadian seseorang. Dengan tipe 
kepribadian tertentu seseorang akan 
bertingkah laku berbeda dengan 
individu dengan tipe kepribadian lain, 
Situasi tertentu Lingkungan sekitarnya 
Dalam berkomunikasi seseorang akan 
melihat kondisi dan situasi dalam arti 
luas, misalnya posisi kerja antara atasan 
dan bawahan. Situasi dalam kehidupan 
tertentu akan dikuatirkan menggangu.  

Tujuan dalam penelitian ini 
untuk mengetahui hubungan 
komunikasi asertif perawat dengan 
tingkat kepuasan pasien di Rumah Sakit 
Muhammadiyah Surabaya. 
 
METODE_______________________ 

Desain penelitian adalah bentuk 
rancangan yang digunakan dalam 
melakukan prosedur penelitian (Alimul 
H, 2003), sesuatu yang sangat penting 
dalam penelitian yang memungkinkan 
permaksimalan kontrol beberapa faktor 
yang bisa mempengaruhi akurasi suatu 
hasil. Dari tujuan di atas peneliti 
menggunakan desain penelirian Analitik 
corelasional dengan pendekatan Cross 
Sectional. 

Populasi pada penelitian ini 
sebanyak 40 pasien. Pada penelitian ini 
cara pengambilan sampel menggunakan 
purposive sampling yaitu sebanyak 36 
responden ditentukan berdasarkan 
Kriteria inklusi yaitu Kriteria Sampel 
yang di masukkan atau layak di teliti 
(Nursalam & Pariani, 2001). Kriteria 
Inklusi adalah karakteristik umum 
subjek penelitian dari suatu populasi 
target yang terjangkau yang akan diteliti 
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(Nursalam, 2003). Pada penelitian ini 
adalah Pasien yang sedang dirawat inap 
minimal 2 hari di Rumah Sakit 
Muhammadiyah Surabaya. Pasien yang 
bersedia menjadi responden. Pasien 
yang dapat membaca dan menulis serta 
ko’operatif. Dengan  Kriteria Ekslusi 
adalah menghilangkan atau 
mengeluarkan subjek yang memenuhi 
kriteria inklusi dari studi (Nursalam, 
2003). Kriteria eklusi pada penelitian 
ini adalah Pasien dalam keadaan koma 
atau tidak sadar dan Pasien yang 
menjalani perawatan di ruang oprasi ( 
VK ), Pasien yang tidak bersedia 
menjadi responden. 
 
HASIL__________________________ 

 

 
 
Hasil ρ = 0,018 < α = 0,05, r = -

0.393 sehingga H0 di tolak dan H1 
diterima, artinya ada hubungan yang 
signifikan antara komunikasi asertif 
perawat  dengan tingkat kepuasan 
pasien dan mempunyai korelasi yang 
sangat lemah. 

Dari hasil cross tabulasi 
komunikasi asertif tidak baik dengan 
tingkat kepuasan cukup yaitu sebanyak 
16 responden (45%), sedangkan 
komunikasi asertif cukup, dan tidak 
baik dengan tingkat kepuasan tidak 
puas yaitu sebesar 4 responden (11%) 
dari 36 responden, 
 
PEMBAHASAN__________________ 
1. Komunikasi Asertif 

Hasil penelitian komunikasi 
asertif sebagian besar perawat yang 
berkomunkasi asertif kurang yaitu 

sebanyak 27 perawat (75%) dan 
sebagian kecil berkomunikasi asertif 
cukup yaitu sebanyak 9 perawat (25%) 
dari 36 responden. Pasien merasa 
kurang puas terhadap perawat 
perempuan dikarenakan kurangnya 
komunikasi asertif terhadap pasien 
ketika melakukan tindakan 
keperawatan. 

Menurut Fukuyama dan 
Greenfield (1985) mengatakan bahwa 
laki-laki lebih asertif dibandingkan 
perempuan. Shaevitz (1993) 
mengatakan bahwa ada dua penyebab 
perempuan lebih tidak asertif 
dibandingkan laki-laki, yaitu 
perempuan sulit untuk mengatakan 
”tidak” dan sulit untuk meminta tolong. 
Menurut Myers dan Myers (1992) 
karakteristik orang-orang asertif, adalah 
: Mereka merasa bebas untuk 
mengekspresikan diri mereka, untuk 
mengungkapkan perasaan mereka. 
Mereka dapat berkomunikasi dengan 
orang lain dalam segala tingkatan orang 
asing, keluarga dan teman-teman – dan 
komunikasi mereka terbuka, langsung, 
jujur, dan tepat untuk situasi tersebut. 
Mereka memiliki orientasi yang positif 
dan aktif terhadap hidup, mereka 
bertanggung jawab atas situasi-situasi 
dan kejadian-kejadian, dan mencari 
pengalaman baru. Mereka bertindak 
dalam cara yang menunjukkan bahwa 
mereka menghormati diri mereka, 
mereka menerima keterbatasan tingkah 
laku mereka tetapi tetap berusaha untuk 
mendapatkan keinginan-keinginan atau 
cita-cita mereka. Dalam kesehatan 
perawat perlu berperilaku asertif karena 
dengan berkomunikasi asertif perawat 
dapat memberikan pelayanan yang baik 
sehingga pasien menjadi puas. 

Kurangnya Komunikasi asertif 
yang dilakukan oleh perawat terhadap 
pasien yang datang disebabkan perawat 
belum mengetahui tentang cara 
berkomunikasi asertif dengan baik dan 
benar selain itu masih belum ada 
pelatihan mengenai etika atau cara 
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memberikan komunikasi yang baik 
terhadap pasien, dapat dilihat dari hasil 
penelitian sebagian besar yaitu  
sebanyak 27 perawat (75%) kurang 
berkomunikasi asertif dikarenakan 
perawat masih belum bisa mengatur 
cara komunikasi dalam kekerasan 
suaranya, ungkapan tubuhnya saat 
berkomunikasi, jarak saat berinteraksi, 
dan cara mengungkapkan pesan pada 
pasien.   
2. Tingkat Kepuasan Pasien 

Hasil penelitian tingkat kepuasan 
sebagian besar tidak puas yaitu 
sebanyak 21 orang (58%) dan sebagian 
kecil puas yaitu sebanyak 8 orang 
(22%) dari 36 responden.  

Pada hakekatnya, sebagai 
lembaga usaha maka Rumah Sakit 
semestinya memiliki tujuan untuk 
menciptakan dan mempertahankan para 
pelanggan jasa pelayanan kesehatan. 
Upaya-upaya yang dilakukan oleh 
Rumah Sakit akan lebih bermakna jika 
menghasilkan peningkatan kepuasan 
pelanggan. (Tjipto, 2008), kepuasan 
pelanggan merupakan evaluasi purna 
beli dimana alternatif yang dipilih 
sekurang-kurangnya sama atau 
melampaui harapan pelanggan, 
sedangkan ketidakpuasan timbul 
apabila hasil (out come) tidak 
memenuhi harapan. Tjipto (2000) 
menyatakan bahwa penyebab 
ketidakpuasan itu ialah: Faktor internal 
yang relatif dapat dikendalikan 
perusahaan, misalnya karyawan yang 
kasar, karyawan yang tidak tepat waktu, 
kesalahan pencatatan transaksi dan lain-
lain. Faktor eksternal yang diluar 
kendali perusahaan, seperti cuaca, 
bencana alam, gangguan pada 
infrastruktur umum (listrik padam, jalan 
lonsor), aktivitas kriminal dan masalah 
pribadi pelanggan. 

Terjadinya ketidakpuasan saat 
berkomunikasi pada pasien banyak 
disebabkan oleh cara mengungkapkan 
pesan pada pasien yang dilakukan oleh 
perawat dalam membina hubungan 

saling percaya pada pasien saat 
memperkenalkan diri pada pasien hal 
tersebut dapat dilihat dari hasil 
penelitian tingkat kepuasan sebagian 
besar tidak puas yaitu sebanyak 21 
orang (58%) dan dari 21 yang tidak 
puas tesebut semua yang paling banyak 
terjadi pada point  memperkenalkan diri 
pada pasien yang lupa dilakukan. 
3. Hubungan Komunikasi Asertif 
Terhadap Tingkat Kepuasan Pasien 

Hasil dengan signifikansi ρ = 
0,018 < α = 0,05, r = -0.393 sehinga H0 
di tolak dan H1 diterima, artinya ada 
hubungan yang signifikan antara 
komunikasi asertif perawat  dengan 
tingkat kepuasan pasien dan 
mempunyai korelasi yang sangat lemah. 

Asertivitas merupakan suatu 
kemampuan untuk mengkomunikasikan 
apa yang diinginkan, dirasakan dan 
dipikirkan pada orang lain namun tetap 
menjaga dan menghargai hak-hak serta 
perasaan orang lain. Tujuan dari 
komunikasi asertif adalah untuk 
menyenangkan orang lain dan 
menghindari konflik dengan segala 
akibatnya (walker, 1996).  Williams 
(2002) mengungkapkan 4 elemen 
asertifitas, yaitu: Perasaan, Kebutuhan, 
Hak, Opini. Individu dapat 
berkontribusi menyatakan pendapat 
terhadap sesuatu.  Setidaknya ada 
Formula 3 A sebagai sebuah 
pendekatan yang dapat dilakukan dalam 
mewujudkan sikap Assertivitas diri, 
yang terangkai dalam tiga kata yaitu 
Appreciation, Acceptance, 
Accommodating: Appreciation dengan 
cepat dan tanggap memberikan 
penghargaan dan rasa hormat terhadap 
kehadiran orang lain sampai pada batas-
batas tertentu atas apa yang terjadi pada 
diri mereka tanpa menunggu mereka 
untuk lebih dahulu memperhatikan, 
memahami, menghormati dan 
menghargai kita. Acceptance Adalah 
perasaan mau menerima, memberikan 
arti sangat positif terhadap 
perkembangan kepribadian seseorang, 
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yaitu menjadi pribadi yang terbuka dan 
dapat menerima orang lain sebagaimana 
keberadaan diri mereka masing-masing. 
Dalam hal ini, kita tidak memiliki 
tuntutan berlebihan terhadap perubahan 
sikap atau perilaku orang lain (kecuali 
yang negatif) agar ia mau berhubungan 
dengan mereka. Tidak memilih-milih 
orang dalam berhubungan, dengan tidak 
membatasi diri hanya pada keselarasan 
tingkat pendidikan, status sosial, suku, 
agama, keturunan, dan latar belakang 
lainnya. Accomodating menunjukkan 
sikap ramah kepada semua orang, tanpa 
terkecuali, merupakan perilaku yang 
sangat positif. 

Keramahan senantiasa 
memberikan kesan positif dan 
menyenangkan kepada semua orang 
yang kita jumpai. Keramahan membuat 
hati kita senantiasa terbuka, yang dapat 
mengarahkan kita untuk bersikap 
akomodatif terhadap situasi dan kondisi 
yang kita hadapi, tanpa meninggalkan 
kepribadian kita sendiri. Formula diatas 
dapat dijadikan sebagai pedoman 
berinteraksi sosial dalam membina 
hubungan baik dengan banyak orang, 
dengan asumsi bahwa orang lain pun 
mempunyai hak dan kesempatan yang 
sama seperti kita. Oleh karena itu, kita 
dapat mengemukakan hak pribadi, 
namun janganlah kita melupakan untuk 
memperhatikan hak orang lain pula. 
Sehingga dengan Komunikasi yang 
Asertif dapat mempengaruhi Upaya-
upaya yang dilakukan oleh Rumah 
Sakit akan lebih bermakna jika 
menghasilkan peningkatan kepuasan 
pelanggan (Tjipto, 2008). Rumah Sakit 
sebagai lembaga usaha akan 
berkembang dengan cepat jika 
menciptakan kepuasan dan kesetiaan 
pelanggan, kepuasan dan kesetiaan 
pasien sebagai pengguna layanan 
Rumah Sakit adalah adalah unsur pokok 
atau dasar diantara kepuasan dan 
kesetiaan pelanggan lainnya.  

Kualitas jasa (service quality) 
harus berpusat pada upaya pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan 
serta ketepatan penyampaiannya untuk 
mengimbangi harapan pelanggan. Dua 
faktor utama yang mempengaruhi 
kualitas jasa yang diharapkan (expected 
service) dan kualitas jasa yang benar-
benar diterimanya (perceived service). 
Kepuasan adalah tingkat perasaan 
seseorang setelah membandingkan 
kinerja atau hasil yang dirasakan 
dengan harapannya. Apabila jasa yang 
diterima atau dirasakan sesuai dengan 
apa yang diharapkan, maka kualitas jasa 
yang dipersepsikan adalah baik dan 
memuaskan. Jika jasa yang diterima 
melampaui harapan pelanggan maka 
kualitas jasa yang dipersepsikan sebagai 
kualitas yang ideal.Sebaliknya jika jasa 
yang diterima lebih rendah daripada 
yang diharapkan maka kualitas jasa 
yang dipersepsikan buruk. Sehingga 
dibuthkan komunikasi perawat yang 
asertif agar pasien setidaknya 
merasakan puas.  

Komunikasi asertif dapat 
meningkattkan tingkat kepuasan pada 
pasien. Berdasarkan data yang ada di 
lapangan paling banyak komunikasi 
asertif yang buruk sebagian besar 
terjadi karena kurangnya komunikasi 
asertif yang dilakukan oleh perawat 
terhadap pasien dapat dilihat dari hasil 
penelitian sebagian besar yaitu  
sebanyak 27 perawat (75%) kurang 
berkomunikasi asertif. Dengan 
komunikasi asertif yang kurang akan 
meningkatkan kurangnya tingkat 
kepuasan pada pasien. Hal tersebut 
dapat dilihat dari hasil penelitian tingkat 
kepuasan sebagian besar tidak puas 
yaitu sebanyak 21 orang (58%) dan dari 
21 yang tidak puas tesebut semua yang 
paling banyak terjadi pada point  
memperkenalkan diri pada pasien yang 
lupa dilakukan. 
 
KESIMPULAN__________________ 
1. Seluruh responden berdasarkan 

hasil penelitian menunjukkan 
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komunikasi asertif yang dilakukan 
perawat masih kurang  

2. Sebagian besar responden 
berdasarkan hasil penelitian yang 
mempunyai tingkat kepuasan 
kurang. 

3. Ada hubungan antara komunikasi 
asertif dengan tingkat kepuasan 
pasien di Rs Muhammadiyah 
Surabaya  
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