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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi merupakan satu aktivitas yang pasti dilakukan di kehidupan

sehari – hari dalam berbagai bidang. Ekonomi, sosial, politik, budaya, kesehatan,

serta bidang- bidang lainnya tentu memerlukan komunikasi. Dalam lingkup

kesehatan, komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi yang tentunya

berkaitan dengan dunia kesehatan. Informasi tersebut misalnya informasi tentang

pemeliharaan kesehatan, perilaku hidup sehat, serta informasi terkait diagnosa

yang diberikan oleh seorang dokter. Pada bidang kesehatan, komunikasi bahkan

dianggap sebagai dasar karena mampu mementukan penilaian kepuasaan pasien

(Lalongkoe dan Edison, 2014).

Para tenaga medis harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

dan efektif. Dokter sebagai bagian dari tenaga medis merupakan komunikator

yang sangat diandalkan oleh pasiennya. Komunikasi yang dilakukan seorang

dokter harus membuat pasien merasa nyaman dan terbuka terkait keluhan mereka.

Sebenarnya, komunikasi antara dokter dan pasien sudah ada sejak zaman dahulu.

Pada saat itu, alat penunjang untuk memberikan diagnosa terhadap pasien masih

terbatas. Ada pula agama tertentu yang melarang dokter pria menyentuh pasien

wanita. Sehingga komunikasi menjadi satu – satunya cara yang bisa dilakukan

untuk memberikan penjelasan. Oleh karenanya dalam bidang kesehatan,
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komunikasi dianggap sangat penting dan disebut sebagai Art of Medicine

(Prihantini, 2014).

Komunikasi antara dokter dan pasien merupakan bagian dari komunikasi

interpersonal. Namun, komunikasi yang terjalin bukan hanya sekedar komunikasi

satu arah. Harus ada proses penerimaan dan pemahaman antara dokter dan pasien

untuk saling memperoleh timbal balik. Selain itu, komunikasi yang terjadi juga

harus setara walaupun dokter dianggap sebagai komunikator yang ahli oleh

pasiennya.

Dalam Prihantini (2014) disebutkan bahwa di bidang kedokteran, terdapat

dua pendekatan komunikasi yang digunakan antara dokter dengan pasien menurut

Kutrz, S., Silverman, J & Drapper, J (2005). Pertama, Illness centered

communication style atau Patient centered comunication yaitu komunikasi yang

berlangsung dengan menempatkan pasien sebagai komunikator yang

menyampaikan pendapat serta keluhan yang dirasakannya. Kedua, Disease

centered communication style atau Doctor centered communication style, yaitu

komunikasi berdasarkan kepentingan dokter untuk menentukan diagnosa

nantinya. Adanya kedua pendekatan tersebut menunjukkan bahwa masing –

masing baik pasien dan dokter memiliki bagian untuk bertindak sebagai

komunikator dan komunikan.

Setiap komunikasi diharapkan berjalan dengan efektif, termasuk

komunikasi yang terjalin antara dokter dan pasien. Namun pada kenyataannya

komunikasi antara dokter dan pasien tidak selalu berjalan secara efektif. Terdapat

berbagai faktor yang menyebabkan hal tersebut. Misalnya terkait beban kerja

dokter yang harus dipenuhi. Perbandingan jumlah pasien dan dokter yang  tidak
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seimbang bisa saja menambah beban kerja dokter yang akhirnya menurunkan

kualitas kinerja termasuk kualitas komunikasi antara dokter dan pasien.

Di Indonesia, jumlah dokter sampai pertengahan Januari 2018 menurut

data Konsil Kedokteran Indonesia sebanyak 193,302 orang. Bila dibandingan

dengan jumlah penduduk Indonesia yang jumlahnya lebih dari 262 juta jiwa maka

1 dokter melayani kurang lebih 1.355 penduduk. Perbandingan jumlah tersebut

sebenarnya masih berada diatas rasio beban kerja ideal dokter yang telah

ditetapkan pemerintah yaitu 1 dokter untuk 2.500 penduduk.

Meski perbandingan dokter dan pasien di Indonesia terlihat aman, tetapi

persebaran dokter masih belum merata ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam

artikel yang ditulis oleh Rr Laeny Sulistyawati dalam republika.co.id pada 23

Agustus 2017 lalu, Kementrian Kesehatan RI menyebutkan jika tenaga kesehatan

(dokter) yang ada saat ini belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut

juga menjadi hambatan tersendiri bagi para dokter di wilayah yang jumlah tenaga

medisnya terbatas sehingga membuat beban kerja mereka bertambah.

Faktor lain yang dapat menjadi penghambat komunikasi antara dokter dan

pasien bisa juga bersumber dari faktor psikologis. Misalnya ada faktor psikologis

yang berhubungan dengan penyakit atau perawatan medis seperti rasa cemas,

depresi, marah ataupun penyangkalan. Pengalaman perawatan medis yang pernah

dilakukan sebelumnya oleh pasien juga mampu menjadi penghambat. Psikologi

komunikasi menjadi satu hal yang perlu dipahami serta diterapkan dalam

hubungan dokter dan pasien agar mampu mencapai komunikasi yang efektif.

Maksud dari psikologi komunikasi disini yaitu psikologi dokter sebagai
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komunikator, psikologi pasien sebagai komunikan dan psikologi materi interview

atau anamnesis sebagai psikologi pesan (Prihantini, 2014).

Penyebab lain yang juga mampu menentukan lancar tidaknya aktivitas

komunikasi yaitu adanya perbedaan persepsi antara dokter dan pasien. Persepsi

yang dimiliki dokter dan pasien dapat menentukan bagaimana komunikasi antara

mereka akan berlangsung. Persepsi merupakan pengalaman tentang suatu objek,

peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi serta

menafsirkan pesan (Rakhmat, 2007). Berbagai macam pengalaman masa lalu,

motivasi serta ekspektasi yang dimiliki seseorang mampu mempengaruhi

pembentukan sebuah persepsi. Bagi pasien, pengalaman pengobatan sebelumnya,

komunikasi dengan dokter atau tenaga medis lain, harapan terkait pengobatan

yang akan dijalani dan lain sebagainya bisa mempengaruhi persepsi yang ia

miliki.

Apabila pengalaman sebelumnya positif maka dapat menghasilkan

persepsi yang positif sehingga dapat membantu proses berjalannya komunikasi.

Namun bila persepsi yang terbentuk negatif maka akan berdampak sebaliknya.

Meskipun persepsi yang dimiliki dokter juga bisa menentukan efektivitas

komunikasi, tetapi karena dokter diposisikan sebagai seseorang yang harus

membantu pasien menyelesaikan permasalahannya maka dokter harus mampu

mengontrol hal tersebut. Suasana komunikasi harus senantiasa mampu

dikendalikan oleh dokter untuk tetap menjaga kepercayaan pasien kepada

dokternya.

Dikutip dari artikel pontianakpost.co.id yang dimuat pada 5 Desember

2017 disebutkan bahwa tanpa adanya komunikasi yang baik maka peluang
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terjadinya kesalahan dalam mendiagnosa dan penanganan medis akan semakin

besar. Dalam dunia kesehatan, kurangnya komunikasi yang baik antara pasien

dengan tenaga kesehatan salah satunya dokter menjadi faktor munculnya

malpraktek. Sebenarnya di Indonesia kasus – kasus di dunia kesehatan sudah

cukup banyak terjadi. Salah satu kasus yang pernah menyita perhatian besar

masyarakat yaitu kasus Prita Mulyasari dengan pihak Rumah Sakit Omni

Internasional di tahun 2009.

Sebuah artikel yang ditulis oleh Rofiq dalam lensaindonesia.com pada 14

Juli 2017 lalu memberitakan seorang dokter mata di Surabaya yang dipidanakan

oleh pasiennya akibat dugaan malpraktek. Pasien yang bernama Tatok Poerwanto

melaporkan dokter Moestijab yang telah memberikan perawatan medis saat ia

menderita katarak. Bukannya sembuh, Tatok justru merasakan nyeri setelah

melakukan operasi dan membuat kondisinya semakin parah. Saat mengeluhkan

kondisi tersebut kepada dokter Moestijab, ia kemudian disarankan untuk kembali

dioperasi. Dokter yang seharusnya menyampaikan hasil operasi justru meminta

asistennya untuk menyampaikan hal tersebut kepada pihak keluarga. Dengan dalih

tidak tersedianya alat kedokteran yang canggih, dokter menyarankan pasien untuk

berobat ke luar negeri. Tetapi tempat yang disarankan dianggap tidak layak oleh

keluarga sehingga dibawa ke tempat lain. Saat disitulah, keluarga menyadari

bahwa pasien telah mengalami malpraktek. Setelah didatangi keluarga dengan

membawa hasil pemeriksaan yang baru, akhirnya dokter Moestijab mengakui dan

memberikan permohonan maaf resmi. Tetapi karena merasa tidak terima, pihak

keluarga tetap melaporkan kasus tersebut.
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Meskipun bukan merupakan satu – satunya faktor penyebab, namun

komunikasi menjadi hal yang penting. Seperti yang disampaikan oleh Ketua

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Sudaryatmo, SH, salah satu penyebab

munculnya kejadian malpraktik yang paling sering adalah kurangnya komunikasi

antara dokter dengan pasien. Padahal komunikasi antara dokter dan pasien justru

dirasakan sebagai kunci utama dokter dalam menemukan permasalahan dan

pengobatan yang  tepat. Pernyatan tersebut dimuat dalam sebuah artikel

detikhealth.com yang ditulis oleh penulis dengan inisial aJg/vlt.

Apabila dokter melakukan komunikasi yang efektif sejak konseling atau

wawancara awal dengan pasien, tentu saja dapat meminimalisir terjadinya

kesalahan yang berujung pada malpraktek. Komunikasi awal tersebut bertujuan

untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi mengenai penyakit pasien.

Komunikasi awal dalam dunia kedokteran terjalin dalam proses yang disebut

wawancara medis. Dari wawancara medis itulah yang kemudian hasilnya akan

membantu dokter memberikan diagnosis kepada pasien. Oleh sebab itu, seorang

dokter perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik agar dapat melakukan

wawancara medis secara efektif dengan hasil yang maksimal.

Erwin Kustiman dalam artikel yang ditulis Syauqy Lukman mengutip

pernyataan Camiel J Beukeboom, seorang asisten profesor Ilmu Komunikasi di

Vrije Universiteit Amsterdam, yang menyampaikan bahwa komunikasi efektif

antara dokter dengan pasien merupakan elemen penting bagi keberhasilan bidang

kesehatan. Selain itu, Bowman menyebutkan bahwa cepat atau lambannya

kesembuhan pasien bergantung pada komunikasi antara pihak yang merawat

dengan pasien. Apabila terdapat kesalahan, maka dapat berakibat fatal terhadap
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kelangsungan industri kesehatan utamanya bagi rumah sakit, dokter dan perawat.

Hal tersebut juga mampu meruntuhkan kepercayaan pasien atau masyarakat

kepada lembaga kesehatan.

Masyarakat banyak memberikan kritik terkait jeleknya perhatian dokter

terhadap kualitas hubungan pasien dan dokter. Hubungan pasien-dokter yang

tidak dibangun dengan baik menjadi salah satu faktor meningkatnya fenomena

malpraktek. Padahal masyarakat berharap dokter memiliki ketertarikan lebih

terhadap permasalahan yang dikemukakan pasien, memberikan informasi yang

lebih lengkap tentang penyakit dan pengobatan yang harus dijalani pasien, tidak

terburu – buru saat memeriksa pasien, sopan dan lebih menghargai pasien. Ketika

harapan masyarakat tersebut bisa tercapai maka hubungan antara pasien dan

dokter akan lebih nyaman dan menyenangkan. Tentu saja pasien akan lebih

terbuka kepada dokter ketika membicarakan keluhannya karena rasa percaya yang

meningkat (Prihantini, 2014).

Pada dasarnya, selain pelayanan yang maksimal dari segi fasiltas peralatan

medis yang baik, pelayanan lain dari segi komunikasi juga menjadi faktor penting

bagi masyarakat untuk menilai kualitas layanan yang diberikan sebuah rumah

sakit. Tidak memandang rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit milik

swasta, keduanya berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang

terbaik bagi konsumen. Sebuah rumah sakit milik swasta, yaitu Rumah Sakit

Umum Universitas Muhammadiyah Malang (RSU UMM) pada Januari 2018 lalu

telah resmi menjadi rumah sakit terakreditasi bintang lima atau biasa disebut

sebaga tingkat paripurna.
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Dikutip dari sebuah artikel yang ditulis oleh Endang Sukarelawati dalam

portal berita jatim.antaranews.com, RSU UMM memperoleh akreditasi tingkat

paripurna dari KARS ( Komisi Akreditasi Rumah Sakit). Dengan akreditasi

tersebut, RSU UMM dapat dikatakan layak dan terstandarisasi oleh pemerintah

untuk melayani pasien dan pengunjung termasuk dalam hal fasilitas penunjang

dan peralatan medis. Diberikannya akreditasi tinggi tersebut tentu menunjukkan

bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh RSU UMM kepada konsumen atau

pasien yang datang dapat dikatakan sangat memadai.

Berdasarkan berbagai pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya

ditambah dengan fakta pendukung mengenai kuliatas layanan RSU UMM yang

telah terakreditasi baik, akhirnya membuat peneliti semakin tertarik melakukan

penelitian untuk mengamati implementasi komunikasi yang terjadi antara pasien

dan dokter umum di RSU UMM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah

pada penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi komunikasi interpersonal

pada aktivitas komunikasi pasien dan dokter umum di Rumah Sakit Umum

Universitas Muhammadiyah Malang?”.
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1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan implementasi komunikasi interpersonal pada

aktivitas komunikasi pasien dan dokter umum di Rumah Sakit Umum Universitas

Muhammadiyah Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis

maupun praktis. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi

referensi untuk mengembangkan wawasan llmu Komunikasi pada bidang

Komunikasi Kesehatan khususnya tentang Komunikasi Pasien dan Dokter.

Sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi

sumbangan informasi bagi masyarakat umum pengguna layanan kesehatan. Selain

itu penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan  masukan bagi para tenaga

medis utamanya dokter dan lembaga kesehatan khususnya Rumah Sakit Umum

Universitas Muhammadiyah Malang mengenai penerapan komunikasi

interpersonal dalam aktivitas komunikasi antara pasien dan dokter.




