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ABSTRACT
Effective communication is the second goal in the 6 Patient Safety Goals. Every hospital
is obliged to provide effective communication training for care professionals. Nurses as
one of the caregivers for patients are required to communicate effectively in the patient
care process. The purpose of this community service activity was to increase the ability
and knowledge of nurses in implementing effective communication. This activity was
carried out at the Gotong Royong Hospital, Surabaya, with the number of participants,
were 41 nurses. The forms of activities carried out are lectures, discussions and roleplay
video screenings about the application of therapeutic communication, effective
communication, communication in geriatrics, and communication to mothers with baby
blues syndrome. Materials on effective communication consist of effective communication
in providing care, effective communication in patient safety, handling complaints, and
service excellence. The activity was carried out using an online method due to the
COVID-19 pandemic and meeting restrictions. Nurses participated in this activity
enthusiastically. The result of this activity is an increase in nurses' knowledge where the
average pre-test score is 5 and the post-test average is 8. This shows that the training
carried out is effective in increasing nurses' knowledge. Providing continuous training for
nurses can be done to increase the knowledge of nurses so that it can be the basis for
nurses to be able to provide good service to patients.
Keywords: effective communication, nurses, training
ABSTRAK
Komunikasi efektif merupakan sasaran kedua dalam 6 Sasaran Keselamatan Pasien.
Setiap rumah sakit wajib untuk memberikan pelatihan komunikasi efektif bagi
professional pemberi asuhan. Perawat sebagai salah satu pemberi asuhan pada
pasien wajib untuk melakukan komunikasi efektif dalam proses perawatan pasien.
Tujuan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah meningkatkan kemampuan
dan pengetahuan perawat dalam menerapkan komunikasi efektif. Kegiatan ini
dilakukan di Rumah Sakit Gotong Royong, Surabaya, dengan jumlah peserta yaitu 41
perawat. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah ceramah, diskusi dan pemutaran
video roleplay tentang penerapan komunikasi terapeutik, komunikasi efektif,
komunikasi pada geriatri, dan komunikasi pada ibu dengan baby blues syndrome.
Materi tentang komunikasi efektif terdiri dari komunikasi efektif dalam pemberian
asuhan, komunikasi efektif dalam keselamatan pasien, handling complain, dan
service excellent. Kegiatan dilakukan dengan metode daring karena adanya pandemik
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covid-19 dan pembatasan pertemuan. Perawat mengikuti kegiatan ini dengan
antusias. Hasil dari kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan perawat dimana
nilai pre-test rata-rata adalah 5 dan nilai post-test rata-rata 8. Hal ini menunjukkan
bahwa pelatihan yang dilakukan efektif untuk meningkatkan pengetahuan perawat.
Pemberian pelatihan secara berkelanjutan bagi perawat dapat dilakukan untuk
meningkatkan pengetahuan perawat sehingga dapat menjadi dasar bagi perawat
untuk dapat memberikan pelayan yang baik bagi pasien.
Kata kunci: komunikasi efektif, pelatihan, perawat
I. PENDAHULUAN
Komunikasi merupakan sarana yang penting dan dibutuhkan dalam kehidupan
sehari-hari untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Komunikasi juga dapat
memberikan pertukaran informasi dan dukungan emosional terutama pada saat
individu mengalami stress. Setiap bentuk tingkah laku untuk menyampaikan pesan
baik secara verbal maupun non-verbal juga merupakan bentuk komunikasi (Ariani,
2018). Komunikasi efektif merupakan sasaran kedua dari 6 sasaran keselamatan
pasien (SKP) yang menjadi satu bagian dalam Standar Nasional Akreditasi Rumah
Sakit (SNARS) Edisi 1.1. Standar pada SKP 2 (Komunikasi efektif) ini adalah rumah
sakit menetapkan regulasi untuk melaksanakan proses meningkatkan efektivitas
komunikasi verbal dan atau komunikasi melalui telpon antar professional pemberi
asuhan (PPA) dengan tujuan (1) pemeriksaan diagnostik kritis; (2) untuk melakukan
komunikasi secara verbal dan melalui telpon dengan aman: (3) serah terima asuhan
pasien (hand over) di dalam rumah sakit (KARS, 2013).
Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Gotong Royong (RSGR) menyatakan
bahwa perawat di RSGR belum mendapatkan pelatihan tentang komunikasi efektif,
padahal perawat wajib untuk mengikuti pelatihan komunikasi efektif yang dapat
dibuktikan dengan sertifikat. Proses timbang terima yang terjadi memerlukan
komunikasi efektif antar perawat, menurut Kepala Bidang Keperawatan hal tersebut
juga belum optimal karena isi timbang terima masih terbatas pada keluhan utama.
Gambaran penerapan komunikasi efektif menurut Setiyani et al., (2016) capaian
komunikasi efektif sebesar 71% sudah cukup baik namun ini belum optimal karena
belum sesuai dengan standar capaian sebsesar 100% (KARS, 2013). Komunikasi
efektif diterapkan dalam berbagai situasi seperti saat akan dilakukan suatu tindakan
oleh PPA. Menurut Ulva (2017), komunikasi mempengaruhi kesalahan pengobatan
sebesar 19%. Berdasarkan hasil penelitiannya tersebut ditemukan bahwa di RS X
belum terdapat lembar konfirmasi, padahal lembar konnfirmasi dibutuhkan dalam
komunikasi SBAR (situation, background, assessment, recommendation) dan TBK
(Tulis, Baca, Konfirmasi). Oleh karena itu untuk meminimalisir terjadinya kesalahan
akibat komunikasi yang tidak efektif perlu dilakukan pelatihan komunikasi efektif
bagi PPA. Menurut Fatimah & Rosa, (2016) pelatihan patient safety khususnya
komunikasi efektif pada perawat efektif menurunkan kesalahan pemberian obat
injeksi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II berdasarkan prinsip
benar pasien, rute, obat, waktu, pengkajian, informasi, dan evaluasi.
Tujuan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan perawat tentang komunikasi efektif antar professional pemberi asuhan
dimana dalam kegiatan ini peserta adalah profesi perawat dan bidan.
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II. METODE
Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan di Rumah Sakit Gotong
Royong merupakan hasil diskusi bersama antara tim pengabdian masyarakat
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan tim keperawatan rumah sakit.
Tingginya tuntutan masyarakat tentang kualitas pelayanan keperawatan mendorong
perawat di RSGR untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu. Untuk dapat
meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, dengan pencegahan terjadinya insiden
keselamatan pasien maka perlu diterapkan 6 sasaran keselamatan pasien dalam hal
ini adalah komunikasi efektif. Selain itu adanya tuntutan akreditasi SNARS Edisi 1.1
yang mewajibkan seluruh perawat untuk mendapatkan pelatihan komunikasi efektif
yang dibuktikan dengan sertifikat.
Pelatihan komunikasi efektif dapat dilakukan untuk mengurangi kesalahan atau
mencegah terjadi insiden keselamatan pasien. Pelatihan komunikasi efektif terdiri
dari 4 topik utama yaitu (1) komunikasi efektif dalam pemberian asuhan; (2)
komunikasi efektif dalam keselamatan pasien; (3) handling complain; dan (4) service
excellent. Selain keempat topik itu juga dipaparkan beberapa topik komunikasi
lainnya yaitu (1) komunikasi terapeutik, (2) komunikasi pada klien geriatri, dan (3)
komunikasi pada ibu post-partum dengan baby blues. Dalam pelatihan ini terdapat
serangkaian kegiatan yang dilaksanakan yaitu penyusunan materi pelatihan oleh
masing-masing fasilitator, penyusunan skenario roleplay, dan perekaman video
tentang komunikasi terapeutik. Metode yang digunakan dalam penyajian pelatihan
adalah dengan ceramah, diskusi, dan pemutaran video roleplay. Kegiatan pengabdian
ini dilakukan sebanyak 1 kali pertemuan. Bentuk kegiatan yang sudah terlaksana
fasilitator memamparkan topik tentang komunikasi terapeutik dan komunikasi
efektif. Topik komunikasi terapeutik selain dalam bentuk ceramah juga ditampilkan
dalam bentuk roleplay yang dilakukan oleh mahasiswa dan disajikan dalam bentuk
video. Selain itu juga dilakukan ceramah dan diskusi untuk topik komunikasi pada
klien geriatri, dan komunikasi pada ibu post-partum dengan baby blues.

Gambar 1. Proses Pelatihan Komunikasi Efektif (Sumber: Olahan Penulis)
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Kegiatan tatap muka pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 22
Mei 2021. Jumlah peserta dalam kegiatan ini adalah 41 orang perawat dan bidan.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dievaluasi keberhasilannya secara kuantitatif.
Evaluasi secara kuantitatif adalah dengan menilai tingkat pengetahuan perawat
sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan komunikasi efektif ini. Perawat diminta
untuk mengisi menjawab soal yang dikirimkan secara daring. Soal diberikan sebelum
pelatihan dan setelah pelatihan diberikan.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peserta dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah 41 orang yang
terdiri dari bidan dan perawat. Karakteristik peserta kegiatan pengabdian pada
masyarakat ini disajikan dalam beberapa tabel berikut:
Profesi
Perawat
Bidan
Jumlah

Tabel 1. Karakteristik Profesi Peserta
Frekuensi
Prosentase (%)
24
58,5
17
41,5
41
100

Berdasarkan table 1 di atas, sebanyak 58,5% (24) orang adalah perawat.
Tabel 2. Karakteristik Jenis Kelamin Peserta
Jenis Kelamin
Frekuensi
Prosentase (%)
Laki-laki
2
5
Perempuan
39
95
Jumlah
41
100
Berdasarkan tabel 2 di atas, sebanyak 95% (39) peserta berjenis kelamin wanita.
Lama Kerja
< 1 tahun
1-3 tahun
>3 tahun
Jumlah

Tabel 3. Karakteristik Lama Kerja Peserta
Frekuensi
Prosentase (%)
10
24,5
17
41,5
14
34
41
100

Berdasarkan tabel 3 di atas, sebanyak 41,4% (17 orang) memiliki pengalaman kerja
lebih dari 1-3 tahun.
Tabel 4. Karakteristik Pendidikan Terakhir Peserta
Lama Kerja
Frekuensi
Prosentase (%)
Profesi Ners
9
22
D3 Keperawatan
16
39
Profesi Bidan
2
5
D3 Bidan
14
34
Jumlah
41
100
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Berdasarkan tabel 4 di atas, Pendidikan terakhir peserta mayoritas adalah D3
Keperawatan yaitu sebanyak 39% (16) orang.
Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah berupa perubahan
tingkat pengetahuan dari perawat sebelum diberikan pelatihan dan sesudah
diberikan pelatihan.
Tabel 5. Pengetahuan Perawat tentang Komunikasi Efektif
Pre Test
Post Test
Pengetahuan
N
%
N
%
Baik
9
22
33
80,5
Cukup
24
58,5
8
19,5
Kurang
8
19,5
0
0
Jumlah
41
100
41
100
Nilai rata-rata
5
8
Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa 58,5% (24) orang memiliki
tingkat pengetahuan dalam kategori cukup sebelum dilakukan pelatihan. Tingkat
pengetahun setelah dilakukan pelatihan 80,5% (33) orang dalam kategori baik.
Tingkat pengetahuan perawat di Rumah Sakit Gotong Royong mengalami
peningkatan. Sebelum dilakukan pelatihan rata-rata nilai yang diperoleh peserta
adalah 5 yaitu dalam kategori cukup, sedangkan setelah dilakukan pelatihan ratarata nilai yang diperoleh peserta adalah 8 yaitu dalam kategori baik. Pelatihan
komunikasi efektif yang dilakukan pada perawat di Rumah Sakit Gotong Royong
efektif untk meningkatkan pengetahuan perawat tentang komunikasi efektif.
Pelatihan merupakan proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan
peserta. Dalam pelatihan terjadi proses pendidikan yang dilakukan secara teratur,
sistematis dan terencana. Pelatihan menggunakan waktu yang relatif singkat dan
memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian
peserta. Tujuan dari pelatihan adalah terjadi perbaikan kinerja peserta pelatihan
dalam melaksanakan tugas (Namina, 2020).
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diberikan dengan tujuan meningkatkan
pengetahuan perawat tentang komunikasi efektif. Pelatihan merupakan salah satu
cara yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan. Menurut Gondowahjudi, Ratri
dan Hakim (2018), pelatihan komunikasi efektif yang diberikan kepada Karyawan
RSUD Kota Malang dapat meningkatkan pengetahuan peserta pelatihan. Selain itu
kegiatan pengabdian yang dilakukan Rohmani and Utari (2020), menunjukkan bahwa
dengan pelatihan komunikasi efektif pada kader posyandu maka dapat meningkatkan
pengetahuan dan komunikasi kader posyandu. Pelatihan merupakan suatu cara
untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan. Melalui pelatihan
peserta diharapkan mendapatkan pengetahuan yang sama seperti yang diberikan oleh
seorang trainer.
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Gambar 2. Penerapan Komunikasi Terapeutik dalam Proses Discharge Planning
Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini juga dilakukan ceramah dan
pemutaran video roleplay tentang materi komunikasi terapeutik. Komunikasi
terapeutik merupakan komunikasi yang dilakukan antara perawat dan pasien.
Pengetahuan perawat tentang komunikasi terapeutik terbukti dapat meningkat
melalui kegiatan ceramah, diskusi, dan demonstrasi (Sarfika et al., 2020). Melalui
komunikasi terapeutik yang baik, diharapkan pasien akan menjadi lebih nyaman
dalam perawatan sehingga akan lebih cepat sembuh.
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memiliki keterbatasan yaitu tidak
dapat dilaksanakan secara langsung (offline) karena kondisi pandemi covid-19
sehingga kegiatan dilaksanakan secara daring (online). Selain itu evaluasi secara
kualitatif tidak dilakukan sehingga tidak diketahui efektifitas pelatihan terhadap
perubahan keterampilan dari peserta.
IV. SIMPULAN
Pelatihan komunikasi efektif pada perawat beriplikasi pada peningkatkan
pengetahuan perawat tentang komunikasi efektif. Peningkatan pengetahuan perawat
tentang komunikasi efektif diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perawat
dalam menerapkan komunikasi efektif pada pasien atau antar profesional pemberi
asuhan sehingga pelayanan kepada pasien juga dapat meningkat terutama dalam hal
keselamatan pasien yang dapat berdampak pada tidak terjadinya kejadian tidak
diingikan.
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