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HUBUNGAN  KOMUNIKASI INTERPERSONAL TENAGA KESEHATAN 

DENGAN KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS PADANG BULAN 

TAHUN 2016 

Suci Wilanda1, Mafe Robbi Simanjuntak2 

(PS Kesehatan Masyarakat UNPRI1,2) 

 

ABSTRACT 

 

The number of visits at Padang Bulan Health Center in January-May 2016 was 13 

659 visits. With the large number of such visits, health workers were less effective in 

communicating with patients. In health care, good interpersonal communication will be 

easier for patients to receive the messages delivered by health professionals and it was 

very important in influencing the level of patient satisfaction. This research was conducted 

in Padang Bulan Health Center in July 2016. The research design was analytic survey with 

cross sectional design with respondents who have had at least 2 visits  consisting of 95 

people. This study aims to determine the relationship of interpersonal communication of 

health workers in health center of Padang Bulan in 2016. Based on the statistical test using 

Fisher exact test, the results showed interpersonal communication based on openness with 

the p-value (0.000) <α (0.05), based on empathy with p-value (0.009) <α (0.05), based on 

the attitude of favor with the p-value (0.046) <α (0.05), based on a positive attitude with p-

value (0.573)> α (0.05), on an equal basis with the p-value (0.049) <α (0.05). The 

conclusion from this study stated that there is a relationship of openness of health workers 

with patient satisfaction, there is a relationship being supportive health professionals with 

patient satisfaction, and there is not any relationship between positive attitude of health 

workers with patient satisfaction, and there is a relationship of between equality of health 

workers with patient satisfaction. It is expected that health workers who work in Padang 

Bulan Health Center continue to improve interpersonal communication and medical 

services at the department public relations in order to create good communication between 

health workers and patients. 

 

Keywords: Interpersonal Communication, Patient Satisfaction 

Daftar Pustaka : 23 (2007-2016) 

 

PENDAHULUAN 

Manusia adalah makhluk sosial yang 

hidup dan menjalankan kehidupannya 

sebagai individu dalam kelompok sosial, 

komunitas, organisasi, maupun 

masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari 

manusia berinteraksi, membangun relasi 

dan transaksi sosial dengan orang lain 

(Liliweri, 2011). Manusia berkomunikasi 

untuk membagi pengetahuan dan 

pengalaman. Bentuk umum komunikasi 

manusia termasuk bahaya sinyal, bicara, 

tulisan, gerakan dan penyiaran. 

Komunikasi dapat berupa interaktif, 

transaktif, bertujuan, atau tak bertujuan 

(Nurhasanah, 2010). 

Dalam konteks keperawatan 

komunikasi interpersonal sering 
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digunakan dalam tugas pelayanan 

kesehatan. Aktivitas komunikasi antara 

perawat dan pasien sering menggunakan 

level komunikasi interpersonal, sehingga 

seorang perawat membutuhkan 

keterampilan komunikasi interpersonal. 

Melalui komunikasi interpersonal yang 

baik para perawat dapat membantu 

penyembuhan pasien (Lalongkoe, 2013) 

Dalam proses komunikasi 

interpersonal, salah satu kemampuan 

komunikator yang diperlukan adalah 

mengekspresikan diri pada peranan orang 

lain (empati). Keberhasilan komunikasi 

interpersonal dapat dicapai bila didukung 

oleh penggunaan komunikasi kebahasaan 

(misal,menyapa pasien dengan sopan), 

bahasa kial (misal berjabat tangan), dan 

bahasa sikap (misal bersikap ramah dan 

mengekspresikan perasaan senang 

dengan memandang penuh perhatian). 

Ketiga peran bahasa dilaksanakan secara 

gabungan agar muncul keserasian 

(Nurfurqoni, 2011). 

Komunikasi dalam dunia kesehatan 

sangat penting karena dapat 

mempengaruhi tingkat kepuasan pasien 

terhadap tugas pelayanan. Perawat 

sebagai salah satu profesi kesehatan yang 

mempunyai waktu paling lama 

berinteraksi dengan pasien dituntut 

memiliki keterampilan berkomunikasi 

yang baik. Proses penyembuhan pasien 

tidak saja melalui tindakan medis tetapi 

juga melalui pendekatan komunikasi 

(Lalongkoe, 2013) 

Survei global terbaru yang dilakukan 

di tujuh Negara yaitu Inggris, 

Jerman,Itali, Korea, Meksiko, Spanyol, 

dan Finlandia mengungkapkan bahwa 

komunikasi efektif dokter dengan pasien 

adalah kunci pada perawatan dan 

diagnosis yang akurat dan lebih awal 

pada pasien nyeri saraf. Menurut 

kesimpulan yang dirangkum oleh 

American Society of Internal Medicine, 

komunikasi yang baik ternyata berhasil 

menurunkan angka keluhan dan tuntutan 

hukum terhadap dokter. Sebagian pasien 

mengeluhkan layanan dokter bukan 

karena kemampuan dokter tersebut 

kurang namun karena mereka merasa 

kurang diperhatikan. Dokter hendaknya 

bersedia mendengarkan dengan baik dan 

tidak menunjukkan sikap tergesa-gesa 

(Wahyuni, 2013). 

Tenaga kesehatan menjadi salah satu 

faktor penting dalam penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan. Pelayanan yang 

berkualitas harus didukung oleh sumber 

daya manusia yang berkualitas disamping 

ketersediaan sumber daya yang lain. Hal 

yang penting diperhatikan dalam 

pengadaan sumber daya yang lain adalah 

jumlah, jenis, persebaran/distribusi 
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tenaga kesehatan dan rasionya terhadap 

jumlah penduduk (Kemenkes, 2013). 

Puskesmas yang terletak di kota 

dengan penduduk agak padat dan 

kunjungan cukup tinggi dengan output 

puskesmas 60.000 orang/tahun. Apabila 

produktivitas staf/hari adalah 5, maka 

tenaga yang dibutuhkan atau N berjumlah  

40 orang. Rata-rata tiap 1 (satu) tenaga 

kesehatan melayani 1500 pasien dalam 

satu tahun atau setara dengan 1 (satu) 

banding 1500 atau rata-rata perharinya 1 

(satu) tenaga kesehatan melayani kurang 

lebih 38 pasien. Jumlah tenaga kesehatan 

dengan perbandingan 1:1500 diharapkan 

mampu memberikan pelayanan yang 

maksimal kepada pasien yang dilayani 

(Adisasmito, 2014). 

Berdasarkan data dari profil kesehatan 

sumatera utara tahun 2013, jumlah 

kunjungan rawat jalan dan inap di seluruh 

puskesmas di Provinsi Sumatera Utara 

adalah 4.396.694 kunjungan, jumlah ini 

mengalami peningkatan dibandingkan 

tahun 2012 yaitu 3.740.818 kunjungan. 

Bila diperkirakan rata-rata tiap penduduk 

memanfaatkan puskesmas adalah 1,5 

kali, maka tahun 2013 diperkirakan 

persentase penduduk memanfaatkan 

puskesmas adalah 21,99%, angka ini 

meningkat dari tahun 2012 yaitu 18,87%, 

namun masih dibawah pencapaian tahun 

2011 yaitu 29,83%  

Jumlah Kunjungan rawat jalan dan 

inap di puskesmas yang semakin 

meningkat diharapkan mampu melayani 

masyarakat seefektif  mungkin dalam 

memberikan informasi atau 

menyampaikan pesan-pesan kesehatan 

kepada masyarakat dalam hal ini yaitu 

komunikasi interpersonal yang digunakan 

harus tepat sasaran dengan tujuan pasien 

mampu berperilaku hidup sehat. 

Komunikasi interpersonal dikatakan 

efektif apabila memenuhi kriteria, empati 

yakni menempatkan diri pada kedudukan 

orang lain, respek terhadap perasaan dan 

sikap orang lain, dan jujur dalam 

menanggapi pertanyaan orang lain yang 

diajak berkomunikasi (Notoatmodjo, 

2007). 

Hasil penelitian Hutagaol (2014) di 

Puskesmas Pandan Kabupaten Tapanuli 

Tengah menyatakan sebanyak 54 

responden (55,1) tidak merasa puas atas 

komunikasi interpersonal tenaga 

kesehatan pada pasien untuk 

mendapatkan pelayanan di Puskesmas. 

Ada hubungan keterbukaan (p = 50%), 

empati (p = 52%), sikap mendukung ( p = 

46 %), sikap positif (p = 51 %), dan 

kesetaraan (p = 42,9%) dengan kepuasan 

pasien. Hasil penelitian Wahyuni, dkk 

(2013) yang dilakukan di Poliklinik 

RSUP DR.M. Djamil Padang 

menunjukkan komunikasi dokter-pasien 



17 
 

cukup baik yaitu 46,7 % dan tingkat 

kepuasan pasien yaitu 86,9 % yang 

artinya ada hubungan bermakna antara 

komunikasi dokter-pasien terhadap 

kepuasan pasien. Hasil penelitian Siregar 

(2016) juga menyatakan bahwa 

komunikasi interpersonal paramedis 

dengan keluarga pasien BPJS di RS Bina 

Kasih Medan tidak berjalan dengan baik.  

Berdasarkan survei awal penelitian 

jumlah kunjungan pasien Puskesmas 

Padang Bulan pada tahun 2016 pada 

bulan Januari – Mei adalah 13.659  

kunjungan, jumlah kunjungan terbanyak 

adalah kunjungan pasien Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) yaitu 10.328 

dan sisanya adalah jumlah kunjungan non 

Jaminan Kesehatan Nasional (non JKN) 

yaitu sebanyak 3.232. Banyaknya jumlah 

kunjungan pasien jaminan kesehatan 

nasional dikarenakan adanya peraturan 

pemerintah yang mewajibkan 

masyarakatnya memiliki asuransi 

kesehatan berupa kartu jaminan 

kesehatan nasional (JKN). Masyarakat 

banyak yang berfikir jika kartu yang 

mereka miliki tidak dipergunakan akan 

menjadi sia-sia padahal mereka setiap 

bulannya selalu membayar dalam jumlah 

yang cukup besar. Hal inilah yang 

membuat masyarakat selalu datang ke 

puskesmas meskipun penyakit yang 

diderita tidak memerlukan penanganan 

yang cepat.  

Komunikasi menjadi salah satu faktor 

penentu mutu pelayanan di Puskesmas 

Padang Bulan dan kepuasan pasien 

adalah salah satu indikator pelayanan 

yang bermutu. Untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan manusia, maka tenaga 

kesehatan harus mengarahkan diri dengan 

tingkah laku komunikasi. Komunikasi 

interpersonal yang dilakukan tenaga 

medis yang ada di puskesmas padang 

bulan kepada pasien sebenarnya sudah 

baik seperti respek terhadap pasien, 

bersikap jujur kepada pasien dan bisa 

menempatkan diri sesuai keadaan pasien 

akan tetapi karena banyaknya kunjungan 

pasien setiap harinya membuat tenaga 

medis kurang efektif dan kurang 

maksimal dalam berkomunikasi.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan 

wawancara peneliti dengan 10 orang 

pasien yang telah berkunjung lebih dari 2 

kali ke puskesmas, 5 dari 10 pasien 

menyatakan komunikasi interpersonal 

yang digunakan petugas kesehatan 

kurang memuaskan, seperti ada beberapa 

tenaga kesehatan ketika melayani pasien 

terlihat tidak menunjukkan sikap yang 

mendukung dalam berkomunikasi, 

misalnya berkomunikasi dalam 

memberikan pelayanan di ruang 

pendaftaran, petugas berbicara dengan 
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intonasi yang sangat keras. Ini 

berdampak terhadap arti pesan yang 

disampaikan petugas kesehatan. Bagi 

tenaga kesehatan selayaknya menyadari 

kondisi emosinya ketika sedang 

berinteraksi dengan pasien sehingga tidak 

terjadi kesalahpahaman dalam menerima 

pesan. Tenaga kesehatan juga kurang 

menunjukkan sikap yang positif atau 

interaksi yang menyenangkan kepada 

pasiennya artinya komunikasi yang 

dilakukan tenaga kesehatan kurang 

menambah kepercayaan pasien terhadap 

kesembuhan penyakit yang dideritanya. 

Seharusnya petugas kesehatan bisa 

menciptakan suasana yang 

menyenangkan sehingga pasien merasa 

dihargai. Dalam berkonsultasi dengan 

tenaga kesehatan terkadang ada petugas 

kesehatan yang kurang menunjukkan rasa 

empati dan tidak dapat merasakan apa 

yang dirasakan pasien, misal petugas 

kesehatan yang enggan menunjukkan 

mimik wajah perhatian kepada pasiennya 

sebagai tanda bahwa petugas merasakan 

apa yang dirasakan pasien. Padahal sikap 

empati sangat diperlukan karena dengan 

sikap ini tenaga kesehatan akan mampu 

merasakan dan memikirkan 

permasalahan pasien. Dan terkadang ada 

juga tenaga kesehatan yang secara tidak 

langsung menunjukkan sikap yang 

kurang terbuka dan kurang kebersamaan 

dalam berkomunikasi, misal tenaga 

kesehatan di ruang pendaftaran yang 

kurang jelas memberikan informasi yang 

diinginkan pasiennya, sehingga pasien 

merasa kebingungan mencari ruangan 

yang akan dituju selanjutnya seharusnya 

petugas kesehatan memberikan informasi 

sejelas-jelasnya yang membuat pasien 

mengerti dan tidak membuat pasien 

bingung. 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini bersifat survei 

analitik dengan menggunakan rancangan 

cross sectional. Penelitian ini dilakukan 

di Puskesmas Padang Bulan pada bulan 

Juli 2016. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua pasien rawat jalan yang berobat ke 

Puskesmas Padang Bulan dengan total 

kunjungan dari bulan Januari-Mei 2016 

adalah sebanyak 13.569 kunjungan. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 95 responden yang memenuhi 

kriteria inklusi. Dalam penelitian ini 

tekhnik pengambilan sampel adalah 

purposive sampling yaitu pengambilan 

sampel didasarkan pada suatu 

pertimbangan tertentu yang dibuat oleh 

peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau 

sifat-sifat populasi yang sudah diketahui 

sebelumnya (Notoatmodjo, 2010). 

Analisis yang digunakan adalah uji 
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statistik Fisher Exact dengan α <0.05 dan 

pengambilan data dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi 

Berdasarkan Jenis Kelamin di 

Puskesmas Padang Bulan  
Jenis 

Kelamin 

Jumlah 

(n) 

% 

Laki-laki 18 18,9 

Perempuan  77 81,1 

Total  95 100 

Dari tabel di atas, mayoritas 

responden adalah perempuan yaitu 77 

orang (81,1%). 

 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi 

Berdasarkan Umur di Puskesmas 

Padang Bulan  

Umur  N % 

16-36 36 37,9 

37-57 38 40,0 

58-78 19 20,0 

79-99 2 2,1 

Total  95 100 

 Dari tabel di atas, mayoritas 

responden berumur 37-57 yaitu 38 orang 

(40%). 

 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi 

Berdasarkan pekerjaan di 

Puskesmas Padang Bulan  

Pekerjaan  N % 

PNS 6 6,3 

Pegawai 

Swasta 

14 14,7 

IRT 48 50,5 

Petani 5 5,3 

Wiraswasta 13 13,7 

Lainnya  9 9,5 

Total   95 100 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi 

Responden Berdasarkan 

Keterbukaan Di Puskesmas 

Padang Bulan  

Keterbukaan  N % 

Baik  77 81,1 

Kurang baik 18 18,9 

Total  95 100 

Dari tabel di atas, mayoritas 

responden memiliki keterbukaan yang 

baik yaitu 77 orang (81,1%). 

 

Tabel 5. Distribusi Frekuensi 

Responden Berdasarkan empati Di 

Puskesmas Padang Bulan  

Empati  N % 

Baik  34 35,8 

Kurang baik 61 64,2 

Total  95 100 

Dari tabel di atas, mayoritas 

responden memiliki empati yang kurang 

baik yaitu 61 orang (64,2%). 

 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi 

Responden Berdasarkan sikap 

mendukung Di Puskesmas Padang 

Bulan  

Sikap 

mendukung 

N % 

Baik  51 53,7 

Kurang baik 44 46,3 

Total  95 100 

Dari tabel di atas, mayoritas 

responden memiliki sikap mendukung 

yang baik yaitu 51 orang (53,7%). 

 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi 

Responden Berdasarkan sikap 

positif Di Puskesmas Padang 

Bulan  
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Sikap positif N % 

Baik  40 42,1 

Kurang baik 55 57,9 

Total  95 100 

Dari tabel di atas, mayoritas 

responden memiliki sikap yang kurang 

baik yaitu 55 orang (57,9%). 

 

Tabel 8. Distribusi Frekuensi 

Responden Berdasarkan 

kesetaraan Di Puskesmas Padang 

Bulan Tahun 2016 

Kesetaraan  N % 

Baik  42 44,2 

Kurang baik 53 55,8 

Total  95 100 

. Dari tabel di atas, mayoritas 

responden memiliki keterbukaan yang 

baik yaitu 77 orang (81,1%). 

 

Tabel 9. Distribusi Frekuensi 

Responden Berdasarkan kepuasan 

pasien  Di Puskesmas Padang 

Bulan  

Kepuasan 

pasien 

N % 

Puas  80 84,2 

Kurang puas 15 15,8 

Total  95 100 

Dari tabel di atas, mayoritas 

responden merasa puas yaitu 80 orang 

(84,2%). 

 

Hubungan Keterbukaan Tenaga 

Kesehatan Dengan Kepuasan Pasien 

Di Puskesmas Padang Bulan Tahun 

2016 

Berdasarkan uji chi square diperoleh 

bahwa nilai p value = 0,000 (p value < 

0,05) dan α = 0,05, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima sehingga keterbukaan tenaga 

kesehatan berhubungan dengan kepuasan 

pasien di Puskesmas Padang Bulan tahun 

2016. 

Berdasarkan asumsi peneliti dari 77 

orang yang menyatakan keterbukaan 

tenaga kesehatan baik, 70 orang puas 

(90,9%) dan 7 orang kurang puas (9,1%). 

Dari 7 orang yang merasakan kurang 

puas dikarenakan pasien belum 

mendapatkan pelayanan yang maksimal, 

lamanya pelayanan yang diterima dan 

tidak ramahnya petugas kesehatan kepada 

pasien. Penilaian responden terhadap 

keterbukaan petugas tercermin dari 

sikapnya yang ramah, mau 

mendengarkan keluhan dan memberi 

konsultasi kepada pasien serta 

menciptakan suasana yang 

menyenangkan bagi pasien menjadi salah 

satu faktor penyebab kepuasan pasien.  

Dari 18 orang responden yang 

menyatakan keterbukaan tenaga 

kesehatan kurang baik, sebanyak 10 

orang (55,6%) menyatakan puas dan 8 

orang (4,4%) menyatakan kurang puas. 8 

orang yang menyatakan kurang puas ini 

dikarenakan pelayanan yang didapat dari 

tenaga kesehatan masih jauh dari harapan 

pasien, petugas kesehatan yang tidak 

ramah kepada pasien selalu menunjukkan 

raut wajah yang serius dan tegang akan 

berdampak serius bagi pasien. Pasien 

akan merasa tidak nyaman dengan sikap 
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tenaga kesehatan yang tertutup seperti 

tidak bereaksi secara spontan kepada 

pasien. Tidak tersedianya nomor antrian 

menjadi salah satu yang membuat pasien 

merasa bingung. Hal ini akan sangat 

berpengaruh dengan kepuasan pasien. 

 

Hubungan Empati Tenaga Kesehatan 

Dengan Kepuasan Pasien Di 

Puskesmas Padang Bulan Tahun 2016 

 

Berdasarkan uji fisher exact diperoleh 

bahwa nilai p value = 0,009 (p value < 

0,05) dan α = 0,05, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima sehingga empati tenaga 

kesehatan berhubungan dengan kepuasan 

pasien di Puskesmas Padang Bulan tahun 

2016. 

Asumsi peneliti menyatakan dari 61 

orang responden yang menyatakan 

empati tenaga kesehatan kurang baik, 

sebanyak 47 orang (77,0%) menyatakan 

puas dan kurang puas sebanyak 14 orang 

(23%). Ini menunjukkan bahwa 

komunikasi interpersonal berdasarkan 

empati tenaga kesehatan yang ada di 

Puskesmas Padang Bulan cukup baik 

diterima oleh pasien, meskipun ada 14 

orang menyatakan kurang puas, ini 

dikarenakan pasien merasa tenaga 

kesehatan tidak mampu mengerti apa 

yang dirasakan oleh pasien dan 

pelayanan yang diterima juga tidak sesuai 

dengan harapan pasien. Pasien akan 

merasa puas jika tenaga kesehatan 

menunjukkan rasa kepedulian, perhatian 

dan bisa mengerti apa yang dirasakan 

pasien. Dari 34 orang menyatakan empati 

tenaga kesehatan baik, sebanyak 33 orang 

puas (97,1%) dan sebanyak 1 orang 

(2,9%) kurang puas. Dari 1 orang yang 

menyatakan kurang puas disebabkan 

karena sarana dan prasarana yang ada di 

puskesmas padang Bulan kurang 

membantu bagi pasien misalnya tidak 

tersedianya nomor antrian bagi pasien. 

Ini menunjukkan bahwa semakin baik 

komunikasi interpersonal yang dilakukan 

tenaga kesehatan berdasarkan empati 

maka pasien akan semakin merasa 

dihargai, nyaman dan puas terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh tenaga 

kesehatan. 

 

Hubungan Sikap Mendukung Tenaga 

Kesehatan Dengan Kepuasan Pasien 

Di Puskesmas Padang Bulan Tahun 

2016 

Berdasarkan uji fisher exact diperoleh 

bahwa nilai p value = 0,046 (p value < α 

0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima 

sehingga sikap mendukung tenaga 

kesehatan berhubungan dengan kepuasan 

pasien di Puskesmas Padang Bulan tahun 

2016.. 

Menurut asumsi peneliti bahwa dari 

51 orang responden yang menyatakan 
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sikap mendukung tenaga kesehatan baik 

ada 39 orang yang puas (76,5%) dan 12 

orang yang mengatakan kurang puas 

(23,5%). Ini menunjukkan bahwa 

komunikasi interpersonal yang dilakukan 

tenaga kesehatan berdasarkan sikap 

mendukung sudah dilaksanakan dengan 

baik di Puskesmas Padang bulan, 

meskipun ada 12 orang menyatakan 

kurang puas di karenakan pasien kurang 

mendapat pelayanan yang maksimal dari 

tenaga kesehatan seperti, pelayanan yang 

lama, petugas yang kasar, dan tidak 

ramahnya petugas kesehatan kepada 

pasien serta sarana dan prasaran yang 

kurang mendukung. Sikap mendukung 

tenaga kesehatan memberi pengaruh 

terhadap kepuasan pasien dimana pasien 

mendapat perhatian, sikap peduli serta 

sikap hormat dari petugas kesehatan 

ketika berkomunikasi, sehingga pasien 

merasa diperhatikan oleh petugas 

kesehatan. Dari 44 orang responden yang 

menyatakan sikap mendukung tenaga 

kesehatan kurang baik, 41 orang puas 

(93,2%) dan 3 orang menyatakan kurang 

puas (7,8%). Hal ini menunjukkan 

bahwa meskipun sikap mendukung yang 

dilakukan tenaga kesehatan kurang baik 

tetapi pasien masih bisa menyatakan 

puas karena komunikasi interpersonal 

yang dilakukan tenaga kesehatan sudah 

cukup dari yang diharapkan pasien dan 

meskipun ada 3 orang yang menyatakan 

kurang puas hal ini bisa disebabkan oleh 

sarana dan prasarana yang ada di 

Puskesmas Padang Bulan dan sikap 

tenaga kesehatan yang tidak ramah 

kepada pasien. 

Hubungan Sikap Positif Tenaga 

Kesehatan Dengan Kepuasan Pasien 

Di Puskesmas Padang Bulan Tahun 

2016 

Berdasarkan uji fisher exact diperoleh 

bahwa nilai p value = 0,573 (p value > α 

0,05), maka Ho diterima dan Ha ditolak 

sehingga sikap mendukung tenaga 

kesehatan tidak berhubungan dengan 

kepuasan pasien di Puskesmas Padang 

Bulan tahun 2016. 

Menurut asumsi peneliti, dari 40 orang 

yang menyatakan sikap positif tenaga 

kesehatan baik, 35 orang menyatakan 

puas (87,5%) dan 5 orang menyatakan 

kurang puas (12,5%). Dari 5 orang 

menyatakan kurang puas disebabkan 

karena kurang terampilnya tenaga 

kesehatan dalam bekerja sehingga 

membuat pasien menunggu lama, pasien 

juga merasa kurang puas atas sikap 

tenaga kesehatan yang tidak bersahabat 

dan tidak menunjukkan sikap yang 

hangat dalam melayani pasien. Dari 55 

orang yang menyatakan sikap positif 

tenaga kesehatan kurang baik, 45 orang 

puas (81,8%) dan yang menyatakan 

kurang puas 10 orang (18,2%). Dari 10 
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orang yang menyatakan kurang puas 

disebabkan karena pasien tidak 

mendapatkan pelayanan yang maksimal 

seperti tenaga kesehatan yang kurang 

ramah dan cuek, pelayanan yang lama 

akibat kurang terampilnya tenaga 

kesehatan dalam bekerja serta kurang 

mendukungnya sarana dan prasarana 

yang ada di puskesmas padang bulan. Ini 

menunjukkan bahwa sikap positif akan 

berpengaruh jika tenaga kesehatan selalu 

berusaha menunjukkan pandangan yang 

positif kepada pasien dan selalu bersikap 

hangat kepada pasien. Sehingga peneliti 

menyimpulkan, kemauan responden 

untuk sikap positif agar komunikasi 

berjalan dengan baik dan efektif 

diwujudkan dengan sikap petugas yang 

sabar dalam menyampaikan informasi 

dan membuat pasien merasa nyaman. 

Sikap positif tidak terlalu berpengaruh 

terhadap kepuasan karena sikap positif 

ini belum bisa dinilai kebenarannya tanpa 

tindakan nyata yang diberikan kepada 

pasien. 

 

Hubungan Kesetaraan Tenaga 

Kesehatan Dengan Kepuasan Pasien 

Di Puskesmas Padang Bulan Tahun 

2016 

Berdasarkan uji fisher exact diperoleh 

bahwa nilai p value = 0,049 (p value < α 

0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima 

sehingga kesetaraan tenaga kesehatan 

berhubungan dengan kepuasan pasien di 

Puskesmas Padang Bulan tahun 2016. 

Menurut hasil asumsi peneliti dari 53 

orang yang menyatakan kesetaraan 

tenaga kesehatan kurang baik, yang 

menyatakan puas sebanyak 41 orang 

(77,4%) dan kurang puas sebanyak 12 

orang (22,6%). Ini menunjukkan bahwa 

meskipun komunikasi interpersonal yang 

dilakukan tenaga kesehatan berdasarkan 

kesetaraan kurang baik akan tetapi masih 

ada pasien yang merasa puas, hal ini bisa 

disebabkan karena pasien merasa cukup 

dengan pelayanan yang diberikan oleh 

tenaga kesehatan ataupun bisa 

dikarenakan dengan sarana yang ada di 

puskesmas Padang Bulan. Sedangkan 

dari 42 orang yang menyatakan 

kesetaraan tenaga kesehatan baik, 

sebanyak 39 orang yang merasa puas 

(92,9%) dan 3 orang (7,1%) menyatakan 

kurang puas. Hal ini menunjukkan bahwa 

komunikasi interpersonal tenaga 

kesehatan berdasarkan kesetaraan sudah 

dilakukan dengan baik meskipun masih 

ada yang mengatakan kurang puas atas 

pelayanan yang diterima. Dari 3 orang 

yang menyatakan kurang puas 

disebabkan karena sikap tenaga 

kesehatan yang menganggap pasien 

hanya sebatas pasien bukan sebagai 

teman dekat ataupun keluarga serta 
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pelayanan yang diterima pasien tidak 

sesuai harapan mereka seperti, adanya 

tenaga yang tidak ramah, dan pelayanan 

yang kurang cepat yang dirasakan pasien. 

Kesetaraan akan tercipta jika kedua belah 

pihak (tenaga kesehatan-pasien) 

mewujudkan suasana saling menghargai 

satu sama lain, demokratis, dan tidak 

membeda-bedakan status sosial selama 

berkomunikasi.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada hubungan keterbukaan tenaga 

kesehatan dengan kepuasaan pasien di 

Puskesmas Padang Bulan Tahun 2016 

dengan p value (0,000) 

2. Ada hubungan empati tenaga 

kesehatan dengan kepuasaan pasien di 

Puskesmas Padang Bulan Tahun 2016 

dengan p value (0,009) 

3. Ada hubungan sikap mendukung 

tenaga kesehatan dengan kepuasaan 

pasien di Puskesmas Padang Bulan 

Tahun 2016 dengan p value (0,046) 

4. Tidak ada hubungan sikap positif 

tenaga kesehatan dengan kepuasaan 

pasien di Puskesmas Padang Bulan 

Tahun 2016 dengan p value (0,573) 

5. Ada hubungan kesetaraan tenaga 

kesehatan dengan kepuasaan pasien di 

Puskesmas Padang Bulan Tahun 2016 

dengan p value (0,049) 

 

SARAN  

1. Diharapkan bagi pasien untuk 

lebih sabar dalam mendapatkan 

pelayanan karena tenaga 

kesehatan juga manusia yang 

mempunyai kekurangan dalam 

menjalankan tugasnya. 

2. Diharapkan bagi petugas 

kesehatan di Puskesmas Padang 

Bulan untuk mempertahankan apa 

yang sudah dilakukan dengan 

baik dan meningkatkan 

komunikasi interpersonal 

berdasarkan empati dan 

kesetaraan di bagian pelayanan 

medis. Untuk dibagian pelayanan 

umum perlu meningkatkan 

empati, sikap mendukung, sikap 

positif dan kesetaraan pada saat 

melayani pasien.  

3. Disarankan kepada pimpinan 

Puskesmas Padang Bulan untuk 

memberikan pelatihan mengenai 

Komunikasi Interpersonal bagi 

para petugas kesehatan yang 

bekerja di Puskesmas Padang 

Bulan dan memberikan motivasi 

serta reward bagi petugas yang 

berprestasi sehingga akan 
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menimbulkan semangat dalam 

bekerja. 
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