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ABSTRAK 

NUR FADLIA : PENERAPAN KOMUNIKASI SBAR SAAT HANDOVER DENGAN 

KEPUASAN KERJA PERAWAT DI RUANG RAWAT INAP RSUD LABUANG BAJI 

MAKASSAR 

 

PEMBIMBING : Hasriany dan Hj. Saenab Dasong (i-xii + 58 halaman + 10 tabel + 2  gambar + 

9 lampiran) 
 

Pendahuluan: Penerapan komunikasi SBAR merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan 

keamanan pasien di Rumah sakit. Keamanan pelayanan di Rumah Sakit salah  satunya  

peningkatan komunikasi efektif antar perawat, sehingga tidak terjadi kesalahan informasi saat 

handover dan menjamin keselamatan pasien. 

Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan penerapan komunikasi SBAR saat 

handover dengan kepuasan kerja perawat di RSUD Labuang Baji Makaasar. 

Metode penelitian: Jenis penelitian ini adalah survey analitik dengan pendekatan Cross-sectional, 

pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik probability sampling dengan 

proportional stratified random sampling. 

Hasil: Berdasarkan hasil uji Fisher’s Exact Test terdapat hubungan antara penerapan komunikasi 

SBAR saat handover dengan kepuasan kerja perawat (p=0,000 dimana p=0,05). 

Kesimpulan dan saran: Dengan demikian diharapkan perawat untuk melaksanakan komunikasi 

SBAR saat handover secara efektif agar dapatmeningkatkan kepuasan kerja. 

 

Kata kunci: Komunikasi SBAR, kepuasan kerja 

Referensi : 38 (2008-2019) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan rumah sakit menyebabkan 

masyarakat semakin selektif untuk memilih rumah sakit yang mampu 

menyediakan kualitas pelayanan yang terbaik. Begitu pula tuntutan pelayanan 

kesehatan terus meningkat baik dalam aspek mutu maupun keterjangkauan 

serta cakupan pelayanan. Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan 

kesehatan yang optimal serta dapat meningkatkan mutu pelayanan sesuai 

dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Mutu Pelayanan 

kesehatan menurut Institite of medicine (IOM) merupakan suatu langkah 

menuju peningkatan pelayanan kesehatan yang baik untuk individu maupun 

populasi sesuai keluaran kesehatan yang diharapkan dan sesuai dengan 

pengetahuan professional terkini. (Devita, 2017) 

Menurut Yani (2009), Perawat merupakan sumber daya manusia 

terpenting di rumah sakit karena selain jumlahnya yang dominan (55-65 %) 

juga merupakan profesi yang memberikan pelayanan yang konstan dan terus 

menerus 24 jam kepada pasien setiap hari. Salah satu bentuk pelayanan 

perawat yang menentukan kualitas rumah sakit yaitu dengan menggunakan 

komunikasi yang efektif. Dalam penelitian Ovari 2017 bahwa komunikasi 

yang efektif yang digunakan adalah komunikasi SBAR. 
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Menurut Ovari (2017), kurang lebih 53,4 % perawat tidak melaksanakan 

metode komunikasi SBAR saat timbang terima tugas keperawatan dan 

penelitian dari Rezkiki (2017), didapatkan bahwa 66,7 % tidak menerapkan 

SBAR sesuai SOAP. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Sudresti (2015) dalam Rizki (2017), mendapatkan pelaksanaan komunikasi 

SBAR masih kurang, antara lain perawat dalam menyebutkan Situation hanya 

39,53 %, dalam menyebutkan Background hanya 10,47 %, dalam 

menyebutkan assessment hanya 22,09 % dan menyebutkan recommendation 

hanya 27,91 %. 

Selain itu, Supinganto (2015) dalam penelitiannya di RSUD Kota  

Mataram didapatkan hasil bahwa komunikasi SBAR belum sepenuhnya  

efektif yaitu pada perawat dalam menyebutkan Situationdalam kategori cukup 

baik 40,0 %, komponen Background 50,0 %, dalam menyebutkan assessment 

dalam kategori kurang baik 60,0 % dan menyebutkan recommendation 40,5 

% dalam kategori baik. 

 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan peneliti pada bulan Agustus 2017 di 

RSUD Banjarmasin yang menggunakan metode observasi dan wawancara 

didapatkan bahwa metode handover yang saat ini dilakukan di RSUD 

Banjarmasin sudah 40% menggunakan komunikasi SBAR, namun 

penerapannya belum maksimal karena masih ada unit perawatan lainnya yang 

belum melaksanakan handovermenggunakan metode komunikasi SBAR. 

(Noormailida A. Dkk 2019). 
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Rekomendasi WHO pada tahun 2007 dalam Rezkiki (2017), mewajibkan 

perawat memperbaiki pola komunikasi khususnya pada saat melakukan  

operan jaga atau handover yaitu dengan menggunakan komunikasi SBAR. 

Adapun komunikasi SBAR itu dimana S (situation) mengandung komponen 

tentang identitas pasien dan masalah saat ini serta hasil diagnose medis. B 

(Background) menggambarkan riwayat penyakit atau situasi yang mendukung 

masalah saat ini. A (Assesment) merupakan kesimpulanmasalah yang sedang 

terjadi. R (Recommendation) adalah rencana ataupun usulan yang akan 

dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. 

Rekomendasi diatas merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

kualitas keperawatan rumah sakit. Selain itu, cara lain untuk memenuhi 

kualitas kepawatan yaitu perawat membutuhkan kepuasan kerja agar ada rasa 

senang dalam diri perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Apabila 

kepuasan kerja perawat dapat terpenuhi, maka secara sendirinya kepuasan 

layanan keperawatan juga dapat ditingkatkan. 

Kepuasan kerja merupakan hasil dari berbagai macam sikap (attitude) 

yangdimiliki oleh perawat. Bersadarkan Hasil penelitian kepuasan kerja oleh 

Isna Ovari (2017) di RSUD Solo di rawat inap adalah 57 orang perawat 

pelaksana yang melaksanakan metode komunikasi SBAR dengan baik, 

mendapatkan kepuasaan dalam bekerja sebanyak 43 responden (85,2%) dan 

11 responden (14,8 %) menyatakan kurang puas. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yanindrawati (2009) dalam 

Devita (2017) tentang kepuasan kerja perawat di ruang rawat inap RSUD 
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Kabupaten Bekasi saat melakukan komunikasi SBAR, jumlah perawat yang 

merasa puas hanya 5 orang dari 71 perawat, atau hanya 8,04 % perawat yang 

merasa puas dalam bekerja. Nilai tersebut sangat rendah bila dibandingkan 

dengan jumlah persen perawat yang merasa tidak puas sebesar 92,96 %. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Noviyani (2013) tentang 

kepuasan kerja dengan penerapan komunikasi SBAR di instalasi rawat inap 

RSUD Kota Tidore, diperoleh data perawat yang merasa puas dengan 

pekerjaannya 11,1 % sedangkan perawat yang kurang puas 88,9 %. 

Berdasarkan hasil survey kepuasan kerja yang dilakukan oleh Hidaya 

(2015) di salah satu rumah sakit pendidikan yaitu Rumah Sakit Universitas 

Hasanuddin, memperoleh hasil sebanyak 62,1% puas dalam melaksanakan 

komunikasi SBAR saathandover. 

Hasil residensi pada bulan Oktober 2014 di RS Stella Maris Makassar 

(Mangi, 2015) menemukan bahwa ketidakpuasan perawat berada pada tingkat 

sedang. Hal ini dibuktikan bahwa sebesar 57 % perawat di ruangan 

menyatakan ketidakpuasan terutama terhadap pelaksanaan komunikasi SBAR 

oleh rumah sakit. 

Berdasarkan hasil wawancara Kepala ruangan dan perawat di RSUD Solok 

2014 dalam penelitian Ovari 2017, didapatkan bahwa sekitar 53,4 % 

pelaksanaan komunikasi SBAR pada saat timbang terima pasien tidak 

terlaksana sedangkan 51,7 % kepuasan kerja perawat menyatakan kurang 

puas. 
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Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik ingin melakukan 

penelitian yang berjudul “hubungan penerapan komunikasi SBAR saat 

handover dengan kepuasan kerja perawat di ruang rawat inap RSUD Labuang 

Baji Makassar” 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumusakan pertanyaan 

sebagai berikut: “Bagaimana hubungan penerapan komunikasi SBAR saat 

handover dengan kepuasan kerja perawat di ruang rawat inap RSUD Labuang 

Baji Makassar?” 

C. Tujuan Penulisan 

 

1. Tujuan Umum 

 

Tujuan umum dari penulisan penelitian ini adalah untuk 

mengetahuihubungan penerapan komunikasi SBAR saat handover dengan 

kepuasan kerja perawat di ruang rawat inap RSUD Labuang Baji Makassar 

2. Tujuan Khusus 

 

a. Untuk mengetahui penerapan komunikasi SBAR saat handoverdi 

ruang rawat inap RSUD Labuang Baji Makassar 

b. Untuk mengetahuikepuasan kerja perawat di ruang rawat inapRSUD 

Labuang Baji Makassar 

c. Untuk mengetahuihubungan penerapan komunikasi SBAR saat 

handover dengan kepuasan kerja perawat di ruang rawat inap RSUD 

Labuang Baji Makassar 
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D. Manfaat Penulisan 

 

1. Bagi Rumah Sakit 

 

a. Memberikan informasi tentang hubungan penerapan komunikasi 

SBAR saat handover dengan kepuasan kerja perawat 

b. Menjadi bahan acuan evaluasi penggunaan teknik komunikasi SBAR 

dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menetukan kebijakan 

penggunaan teknik komunikasi SBAR 

c. Menjadi bahan masukan bagi para perawat untuk lebih memperbaiki 

pelaksanaan SBAR di rumah sakit 

2. Bagi peneliti 

 

a. Sebagai bahan pembanding antara teori yang didaptkan dibangku 

kuliah dengan kenyataan yang terjadi dilapangan 

b. Menambah wawasan peneliti dalam melaksanakan penulisan penelitian 

khususnya proposal tentang pelaksanaan SBAR di rumah sakit 

3. Bagi institusi pendidikan 

 

a. Menambah referensi dan informasi dalam bidang komunikasi antar 

mahasiswa 

b. Sebagai referensi tambahan untuk perpustakaan dalam pengembangan 

penulisan penelitian selanjutnya 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan tentang handover 

 

1. Pengertian handover 

 

Agustin, Wijaya, &Habibi (2014) dalam Fauziah 2017)timbang terima 

adalah proses timbang transfer atau perpindahan informasi penting untuk 

asuhan keperawatan pasien secara holistic dan aman yang bertujuan agar 

pelayanan yang diberikan oleh siapa perawat saling berkesinambungan. 

Operan merupakan teknik atau cara untuk menyampaikan dan menerima 

susuatu (laporan) yang terkait dengan keadaan pasien. Operan harus 

dilakukan seefektif mungkin dengan menjelaskan secara singkat, jelas dan 

lengkap tentang tindakan mandiri perawat, tindakan kolaboratif yang sudah 

dan yang belum dilakukan serta perkembangan pasien saat itu. Infoemasi 

yang disampaikan harus akurat sehingga kesinambungan asuhan 

keperawatan dapat berjalan dengan sempurna. Overan dilakukan oleh 

perawat primer keperawatan kepada perawat primer (penanggung jawab) 

dinas sore atau dinas malam secara tertulis dan lisan (Nursalam,2018). 

2. Tujuan handover 

 

Tujuan utama komunikasi timbang terima adalah untuk memberikaan 

informasi yang akurat mengenai keperawatan, pengobatan, pelayanan, 

kondisi terkini pasien, perubahan yang sedang terjadi, dan perubahan yang 

dapat diantisipasi. Informasi harus dijamin akurat agar tidak terjadi 

kesalahan dalam proses pemberian pelayanan bagi pasien (Cahyono, 2008) 
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Nursalam, (2018) juga mengemukakan pendapatnya bahwa tujuan 

umum handover yaitu mongkomunikasikan keadaan pasien dan 

menyampaikan informasi yang penting. Sedangkan tujuan khususnya terdiri 

dari: 

a. Menyampaikan kondisi dan keadaan pasien (data focus) 

 

b. Menyampaikan hal yang sudah/belum dilakukan dalam asuhan 

keperawatan kepada pasien 

c. Menyampaikan hal yang penting yang harus ditindaklanjuti oleh perawat 

yang dinas selanjutnya 

d. Menyusun rencana kerja untuk dinas berikutnya. 

 

3. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan handover 

 

Menurut Nursalam (2018), adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

pelaksanaan handover yaitu sebagai berikut 

a. Dilaksanakan tepat pada waktu pergantian shift 

 

b. Dipimpin oleh kepala ruangan atau penanggung jawab pasien (PP) 

 

c. Diikuti oleh semua perawat yang telah dan yang akan dinas 

 

d. Informasi yang disampaikan harus akurat, singkat, sistematis dan 

menggambarkan kondisi pasien serta menjaga kerahasiaan pasien 

e. Timbang terima harus berorientasi pada permasalahan pasien 

 

f. Pada saat timbang terima dikamar pasien, menggunakan volume suara 

yang cukup sehingga pasien disebelahnya tidak mendengar sesuatu yang 

rahasia bagi pasien. Sesuatu yang dianggap rahasia sebaiknya tidak 

dibicarakan langsung didekat pasien 
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g. Sesuatu yang mungkin membuat pasien shock sebaiknya dibicarakan di 

nurse station. 

4. Prosedur handover menggunakan metode SBAR 

 

Tabel 2.1 Timbang terima menggunakan komunikasi SBAR 
 

Tahap Kegiatan 

Persiapan 1. Timbang terima dilaksanakan setiap pergantian shift. 
 

2. Yang pelu dipertimbangkan, semua pasien baru dan 

pasien yang memiliki permasalahan yang belum bisa 

teratasi serta yang memerlukan observasi lebih lanjut 

3. PA/PP menyempaikan timbang terima kepada PP shift 

berikutnya. Yang perlu disampaikan: 

S:Sebutkan nama pasien, umur, tanggal masuk, dan hari 

perawatan, serta dokter yang merawat. Sebutkan 

diagnosis medis dan masalah keperawtan yang 

belum atau sudah teratasi/keluhan utama. 

B : Jelaskan intervensi yang telah dilakukan dan respons 

pasien dari setiap diagnosis keperawatan. Sebutkan 

riwayat alergi, riwayat pembedahan, pemasangan 

alat invasive, dan obat-obatan termasuk cairan 

infuse yang digunakan. Jelaskan engetahuan pasien 

dan keluarga terhadap diagnosisi medis. 

A  :  Jelaskan  secara  lengkap  hasil  pengkajian   pasien 

 

terkini   seperti   tanda   vital,   skor   nyeri,  tingkat 
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 kesadaran, braden score,status restrain,risiko 

jatuh, pivas score, status nutrisi, kemampuan 

eliminasi dan lain-lain. Jelaskan informasi klinik 

lain yang mendukung. 

R : Merekomendasikan intervensi keperawatan yang 

telah dan perlu dilanjutkan termasuk discharge 

planning dan edukasi pasien dan keluarga. 

Pelaksanaan Nurse Staion 
 

1. Kedua kelompok dinas sudah siap (sif jaga) 

 

2. Kelompok yang bertugas menyiapksan catatan 

 

3. Karu membuka acara overan 

 

4. Penyampaian yang singkat, padat, jelas oleh perawat. 

 

5. Perawat jaga selanjutnya dapat melakukan klarifikasi, 

tanya jawab dan melakukan validasi terhadap hal-hal 

yang kurang jelas Penyampaian pada saat timbang 

terima secara singkat dan jelas 

Di Bed Pasien 

 

6. Karu menyampaikan salam dan menanyakan 

kebutuhan dasar pasien 

7. Perawat jaga selanjutnya mengkaji secara penuh 

tentang masalah keperawatan, kebutuhan dan 

intervensi yang telah/belum dilaksanakan serta hal 

penting lain selama masa perawatan 
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 8. Hal khusus dan memerlukan perincian matang 

sebaiknya dicatat untuk diserah terimakan ke sif 

selanjutnya 

Post-timbang 

terima 

1. Diskusi 
 

2. Pelaporan langsung dituliskan pada form timbang 

terima dengan ditandatangani PP jaga dn PP jaga 

berikutnya, diketahui oleh Karu 

3. Ditutup oleh Karu 

Sumber Nursalam (2018) 

 

B. Tinjauan tentang Komunikasi SBAR 

 

1. Pengertian Komunikasi SBAR 

 

Tappen (1995) dalam Nursalam (2018) mendefinisikan bahwa 

komunikasi adalah suatu pertukaran pikiran, perasaan, pendapat, dan 

pemberian nasihat yang terjadi antara dua orang atau lebih yang bekerja 

sama yang bekerja sama. Komunikasi juga juga merupakan suatu seni untuk 

dapat menyusun dan menghantarkan suatu. 

Komunikasi antar tenaga kesehatan merupakan salah satu komponen 

penting dalam membangun suksesnya sebuah pelayanan kesehatan 

(Diniyah, 2017). Komunikasi yang efektif dapat mencegah terjadinya 

kesalahan dalam penanganan pasien, mencegah keterlambatan dalam 

pelayanan kepada pasien dan dapat menggambarkan kesatuan hubungan 

yang terkoordinasi dengan baik dari seluruh tim kesehatan (Kesrianti, 2015). 

SBAR merupakan alat komunikasi yang direkomendasikan oleh World 
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Health Organization untuk mengkomunikasikan informasi penting yang 

membutuhkan perhartian informasi penting yang membutuhkan perhatian 

dan tindakan segera, komunikasi SBAR tidak hanya meningkatkan kualitas 

handover yang akan menekankan angka medical error (Leonard & Audrey, 

2014 dalam Rezki, dkk, 2018). 

Menurut Rofii (2013) dalam Marjani (2015) SBAR adalah metode 

struktur untuk mengkomunikasikan informasi yang mebutuhkan perhatian 

segera dan tindakan berkonstribusi terhadap ekalasi yang efektif dan 

meningkatkan keselamatan pasien. 

Komunikasi teknik SBAR merupakan penggunaan kerangka 

komunikasi untuk membakukan percakapan tentang perawatan pasien antara 

penyedia pelayanan.Komunikasi SBAR singkatan situasi, latar belakang, 

penilaian dan rekomendasi. 

2. Jenis Komunikasi 

 

Menurut buku Manajemen Keperawatan, terdapat dua jenis 

komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal 

adalah komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan. 

Komunukasi ini dapat terjadi secara langsung, yaitu melalui tatap muka,atau 

tidak langsung, yakni melalui telepon, tulisan, telekonferen dan lain-lain. 

Sementara itu, komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang 

disampaikan melalui bahasa tubuh. Menurut Dimbley & Burton (1992) 

dalam Roger (2002), komunikasi nonverbal dapat berupa gerakan tubuh, 

posisi tubuh, ekspresi wajah, tatapan mata, jarak, nada suara, pakaian, dan 
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sentuhan (Bakri, 2017).Dalam prosesnya, baik komunikasi verbal maupun 

nonverbal dapat berlangsung satu arah maupun dua arah. Komunikasi satu 

arah adalah komunikasi yang terjadi tanpa ada umpan balik (feed back). 

Komunikasi ini biasanya bersifat koersif, yakni berupa perintah atau 

intruksi. 

Namun demikian, Johnson (1981) dalam Bakri (2017) menyebutkan, 

komunikasi satu arah juga dapat terjadi jika penerima pesan tidak paham 

atau tidak mampu menerjemahkan pesan yang dikirim pemberi pesan. 

Sedangkan komunikasi dua arah terjadi jika penerima pesan memberi 

umpan balik kepada pengirim pesan. 

3. Tingkatan Komunikasi 

 

Tingkatan komunikasi menurut Arianti, (2017), yaitu 

 

a. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi didalam diri 

individu tanpa disadari. 

b. Komunikasi interpersonal adalah interaksi antara dua orang atau lebih. 

 

Komunikasi ini akan dapat menimbulkan berbagai ide 

 

c. Komunikasi publik adalah interaksi dengan sekumpulan orang dalam 

jumlah yang besar. 
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4. Aplikasi Komunikasi dalam Asuhan Keperawatan 

 

Komunikasi dalam praktik keperawatan profesional merupakan unsur utama 

bagi perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan untuk mencapai 

hasil yang optimal. Kegiatan keperawatan yang memerlukan komunikasi 

(Nursalam, 2018) adalah sebagai berikut: 

a. Komunikasi Saat Serah Terima Tugas (Overan/Timbang Terima) dengan 

Metode Komunikasi SBAR (Situation, Background, 

Assessment,Recommendation). 

Pada saat operan/timbang terima antarperawat, diperlukan suatu 

komunikasi yang jelas tentang kebutuhan pasien, intervensi yang sudah 

dan yang belum dilaksanakan, serta respon yang terjadi pada pasien. 

Perawat melakukan overan/timbang terima bersama dengan perawat 

lainnya dengan cara berkeliling ke setiap pasien dan menyampaikan 

kondisi pasien secara akurat di dekat pasien. Cara ini akan lebih efektif 

daripada harus menghabiskan waktu orang lain sekedar untuk membaca 

dokumentsi yang telah kita buatm selain itu juga akan membantu perawat 

dalam menerima overan/timbang terima secara nyata. 

SBAR merupakan alat komunikasi yang direkomendasikan oleh 

World Health Organization untuk mengkomunikasikan informasi penting 

yang membutuhkan perhartian informasi penting yang membutuhkan 

perhatian dan tindakan segera, komunikasi SBAR tidak hanya 

meningkatkan kualitas handover yang akan menekankan angka medical 

error (Leonard & Audrey, 2014 dalam Rezki, dkk, 2017). 
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Komponen SBAR terdiri dari 4 komponen yaitu S (Situation) 

merupakan masalah yang terjadi pada saat itu. B (Background ) 

merupakan informasi riwayat medis dan ringkasan keseluruhan dari 

situasi. A(Asessmen) merupakan suatu pengkajian terhadap suatu 

masalah. R (Recommendation) berisi rekomendasi mengenai apa yang 

seharusnya dilakukan berdasarkan situasi tersebut (Blom, dkk,2015 

dalam Sulistyawati& Haryuni, 2019). 

b. Wawancara/Anamnesis 

 

Anamnesis pasien merupakan kegiatan yang selalu dilakukan oleh 

perawat kepada pasien pada saat pelaksanaan asuhan keperawatan 

(proses keperawatan). Perawat melakukan anamnesis kepada pasien, 

keluarga, dokter dan tim kerja lainnya. Waawancara adalah metode 

komunikais dengan digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan 

pasien. Data tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi pasien dengan melaksanakan tindakan secara tepat. Data yang 

didapatkan harus akurat, sehingga wawancara sebaiknya dilaksanakan 

secara terencana.Prinsip yang perlu diterapkan oleh perawat pada 

komunikasi ini adalah: 

1) Hindari komunikasi yang terlalu formal atau tidak tepat, ciptakan 

suasana yang hangat, dan kekeluargaan. 

2) Hindari interupsi atau gangguan yang timbul akibat dari lingkungan 

yang gaduh-wawancara merupakan proses komunikasi aktif yang 

membutuhkan fokus dan perhatian terhadap pertanyaan. 
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3) Hindari respon dengan hanya “ya” dan “tidak” karena akan 

mengakibatkan tidak berjalannya komunikasi dengan baik, perawat 

kelihatan kurang tertarik dengan topik yang dibicarakan dan enggan 

untuk berkomunikasi. 

4) Tidak memonopoli pembicaraan dengan cara menyampaikan kata-kata 

“ya” dan “tidak” meskipun kata-kata tersebut meninggalkan kesan 

negatif ditambah kata0kata dengan topik yang dibicarakan. 

5) Hindari hambatan personal, keberhasilan suatu komunikasi sangat 

ditentukan oleh subjektivitas seseorang. Jika perawat menunjukkan 

rasa tidak senang kepada pasien sebelum komunikasi, makan akan 

berdampak terhadap hasil yang didapat selama proses komunikasi. 

c. Komunikasi melalui computer 

 

Komputer merupakan suatu alat komunikasi cepat dan akurat pada 

sistem manajemen keperawatan saat ini. Penulisan data-data pasien 

melalui komputer akan mempermudah perawat lain dalam 

mengidentifikasi masalah pasien dan memberikan intervensi yang akurat. 

Melalui komputer, informasi-informasi terbaru cepat diperoleh dengan 

menggunakan internet, yang akan memudahkan perawat saat mengalami 

kesulitan dalam menangani pasien. 

d. Komunikasi tentang kerahasiaan 

 

Pasien yang masuk kedalam sistem pelayanan kesehatan 

mempercayakan datanya yang bersifat rahasia kepada institusi. Perawat 

sering dihadapkan pada suatu dilema dalam menyimpan rahasia pasien. 
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Disatu sisi lain dia membutuhkan keberadaan informasi yang diberikan 

pasien dengan cara menginformasikan ke orang lain. Di lain sisi, dia 

harus memegang janji untuk tidak menyampaikan informasi tersebut 

kepada siapapun. 

e. Komunikasi melalui Sentuhan 

 

Komunikasi melalui sentuhan kepada pasien merupakan metode 

dalam mendekatkan hubungan antara pasien dan perawat. Sentuhan yang 

diberikan oleh perawat juga dapat berguna sebagai terapi bagi pasien, 

khusunya pasien dengan depresi, kecemasan, dan kebingungan dalam 

mengambil suatu keputusan. Tetapi yang perlu diperhatikan dengan 

menggunakan teknik sentuhan tersebut adalah perbedaan jenis kelamin 

antara perawat dan pasien. Dalam situasi ini perlu adanya suatu 

persetujuan. 

f. Dokumentasi sebagai alat komunikasi 

 

Dokumentasi adalah salah satu alat yang sering digunakan dalam 

komunikasi keperawatan dalam memvalidasi asuhan keperawatan, sarana 

komunikasi antar tim kesehatan lainnya, dan merupakan dokumen paten 

dalam pemberian asuhan keperawatan. 

Menurut Nursalam (2011) kapan saja perawat melihat pencatatan 

kesehatan, maka perawat dapat memberi dan menerima pendapat serta 

pemikiran. Dalam kenyataanya, dengan semakin kompleks pelayanan 

keperawatan dan peningkatan kualitas keperawatan, perawat tidak hanya 

dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan tetapi dituntut untuk dapat 
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mendokumentasikan secara benar. Keterampilan dokumentasi yang 

efektif memungkinkan perawat untuk mengkomunikasikan  kepada 

tenaga kesehatan lainnya, dan mejelaskan apa yang sudah, sedang, dan 

akan dikerjakan oleh perawat. 

5. Manfaat Komunikasi SBAR 

 

Manfaat komunikasi SBAR menurut Arianti (2017) adalah: 

 

a. Meningkatkan patient safety. 

 

b. Menurunkan angka malpraktik akibat komunikasi yang kurang. 

 

c. Meningkatkan kerja tim untuk menggunakan komunikasi yang efektif. 

 

d. Memberikan informasi terkait kondisi pasien secara lengkap. 

 

6. Dampak positif SBAR 

 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dampak 

positif terhadap penggunaan komunikasi SBAR dalam timbang terima 

pasien, dan ini membuktikan bahwa komunikasi SBAR memberikan 

dampak peningkatan kualitas keperawatan, berikut dijelaskan bagaimana 

SBAR menunjukkan hal tersebut (Vardaman, 2012 dalam Sinambela 2016): 

a. Terciptanya alat komunikasi yang terstruktur dan simpleuntuk 

handover keperawatan. 

b. Terciptanya alat komunikasi tindakan kolaboratif sebagai legalaspek. 

 

c. Sebagai aspek legal perawat untuk melakukan tindakan medis 

berdasarkan sistem delegasi yang menurut Undang – Undang No. 34 

tahun 2014 tentang Keperawatan menjadi wewenangperawat. 

d. Menciptakan iklim berfikir intuisi dariperawat. 
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7. Prinsip-prinsip Komunikasi SBAR 

 

Menurut Nursalam (2013) SBAR merupakan kerangka acuan dalam 

pelaporan kondisi pasien yang memerlukan perhatian atau tindakan segera. 

Komunikasi yang digunakan saat handover yaitu dengan teknik SBAR 

(Situation, Background, Assesment, dan Recommendation) memungkinkan 

terjalin komunikasi yang efektif baik antara pasien dan perawat, dan sesama 

perawat antar shift (JCI, 2011 dalam Sulistya & Haryuni, 2019). 

a. S : Situation (Kondisi Terkini yang Terjadi pada Pasien) 

 

Sebutkan nama pasien, umur, tanggal masuk, dan hari perawatan, serta 

dokter yang merawat. 

Sebutkan diagnosis medis dan masalah keperawatan yang belum atau sudah 

teratasi/keluhan utama. 

b. B : Background (Info Penting yang Berhubungan dengan Kondisi Pasien 

Terkini) 

Jelaskan intervensi yang telah dilakukan dan respons pasien dari setiap 

diagnosis keperawatan. 

Sebutkan riwayat alergi, riwayat pembedahan, pemasangan alat invasif, dan 

obat-obatan termasuk cairan infus yang digunakan. 

Jelaskan pengetahuan pasien dan keluarga terhadap diagnosis medis. 

 

c. A: Assessment (Hasil Pengkajian dari Kondisi Pasien Saat Ini) 

 

Jelaskan secara lengkap hasil pengkajian pasien terkini seperti tanda vital, 

skor nyeri, tingkat kesadaran, braden score, status restrain, risiko jatuh, 

pivas score, status nutrisi, kemampuan eliminasi, dan lainlain. Jelaskan 
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informasi klinik lain yang mendukung. 

 

d. R : Recommendation 

 

Rekomendasikan intervensi keperawatan yang telah dan perlu dilanjutkan 

 

(refer to nursing careplan) termasuk discharge planning dan edukasi 

Pasien dan keluarga. 

8. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi SBAR 

 

Menurut Cahyono (2008) dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Rezkiki (2017), beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi SBAR 

yaitu pengetahuan, sikap dan motivasi. 

a. Sikap 

 

Sikap merupakan sesuatu yang melekat pada keyakinan-keyakinan 

dan perasaan-perasaan terhadap suatu objek untuk berbuat terhadap objek 

dengan cara-cara tertentu. 

b. Pengetahuan 

 

Pengetahuan perawat akan komunikasi yang efektif penting 

diperhatikan. Pengetahuan perawat terkait komunikasi efektif yang 

kurang akan mempengaruhi proses komunikasi. 

c. Motivasi 

 

Motivasi merupakan dorongan untuk bertindak guna untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk perilaku (Wahyuni, 

2012 dalam Rezkiki & Utami, 2017). Motivasi ada pada diri masing- 

masing orang. Ketika tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu 

(dalam paksaan) maka hasil dari kegiatan yang dilakukan tidak maksimal 
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(tidak sesuai dengan harapan). Begitupun saat kita melakukan 

komunikasi SBAR. 

d. Kepuasan kerja 

 

Menurut penelitian yang dilakukan Ovari (2017), salah satu faktor 

yang mempengaruhi komunikasi SBAR yaitu kepuasan kerja. kepuasan 

kerja didefenisikan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah 

membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan 

harapannya. Apabila kinerja dibawah harapan, maka perawat akan pada 

dirinya sendiri. Bila kinerja sesuai atau bahkan harapan, maka perawat 

akan sangat puas. Hal tersebut dapat mempengaruhi kerja perawat dalam 

hal menerapkan komunikasi SBAR. 

C. Tinjauan Tentang Kepuasan Kerja 

 

1. Pengertian Kepuasankerja 

 

Kepuasan kerja   adalah sikap    emosional    yang    menyenangkan 

dan mencintai  pekerjaanya.Sikap inidicerminkan 

olehmoralkerja,kedisiplinan,danprestasikerja.kepuasankerja   harus 

diciptakan  sebaik-baiknya  supaya 

moralkerja,dedikasi,kecintaan,dankedisiplinankaryawanmeningkat(Hasibuh 

an,2016). 

Saat orang-orang berbicara menegenai sikap pekerja, mereka biasanya 

merujuk kepada Kepusan Kerja (job satisfaction). Yang menjelaskan suatu 

perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi pada 

karatristik-karatristiknya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang 
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tinggi mempunyai perasaan yang positif mengenai pekerjaanya, sedangkan 

seseorang dengan level yang rendah memiliki perasaan yang negatif 

(Robbins, 2015). 

Robbins dan Coulter menyebutkan bahwa “jobsatisfaction refers to a 

person’ general attitude toward his or job” (kepuasan kerja merupakan 

sikap umum seseorang terhadap pekerjaanya). Wexley dan Yulk 

berpendapat kepuasan kerja adalah “cara seseorang pekerja merasakan 

pekerjaanya” sedangkan pendapat Vroom “kepuasan kerja adalah reaksi 

dari para pekerja terhadap peran yang mereka mainkan dalam pekerjaan 

mereka” tidak jauh 

berbeda,menurutGibson,Ivancevich,danDonnely“kepuasankerja ialah sikap 

seseorang terhadap pekerjaan mereka, sikap ini berasal dari persepsi 

mereka tentang pekerjaanya” (Emron Edison,2016). 

Kepuasan kerja adalah bagian dari kepuasan hidup. Sifat lingkungan 

seseorang diluar pekerjaan mempengaruhi perasaan didalam pekerjaan. 

Demikian juga halnya, karena pekerjaan merupakan bagian penting dalam 

kehidupan, kepuasan kerja mempengaruhi kepuasan hidup seseorag. 

Hasilnya terdapat dampak bolak-balik (spillover effect) yang terjadi antara 

kepuasan kerja dan kepuasan hidup. Konsekuensinya, para manajer 

mungkin tidak hanya perlu memantau pekerjaan dan lingkungan pekerjaan 

langsung tetapi juga memantau sikap karyawan mereka terhadap bagian 

kehidupan lain (Sinambela,2016). 
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Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulakan bahwa 

kepuasan kerja merupakan sekumpulan perasaan Karyawan terhadap 

pekerjaanya, apakah senang atau suka atau tidak senang atau tidak suka 

sebagai hasil interaksi karyawan dengan lingkungan pekerjaanya atau 

sebagai persepsi sikap mental, juga sebagai hasil penelitian karyawan 

terhadap pekerjaanya. Perasaan karyawan terhadap pekerjaanya 

mencerminkan sikap dan perilakunya dalam bekerja. 

2. Teori KepuasanKerja 

 

Dibawah ini dikemukakan teori-teori tentang kepuasan kerja dalam 

Prabu, 2015 yaitu: 

a. Teori Keseimbangan 

 

Teori ini dikembangkan oleh Adam. Adapun komponen dari teori 

ini adalah 

1) Input adalah semua nilai yang diterima karyawan yang dapat 

menunjang semua pelaksanaan kerja. Misalnya, pendidikan, 

pengalaman, skill, usaha, peralatan pribadi, jumlah jam kerja. 

2) Outcome adalah semua nilai yang diperoleh dan dirasakan karyawan). 

 

Misalnya upah, keuntungan tambahan, status simbol, pengenalan 

kembali (recognition). Kesempatan untuk berprestasi atau 

mengekspresikan diri. 

3) Comparison person adalah seseorang karyawan dalam organisasi yang 

sama, seseorang karyawan dalam organisasi yang berbeda atau dirinya 

sendiri dalam pekerjaan sebelumnya). Menurut teori ini, puas tidak 
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puasnya karyawan merupakan hasil dari membandingkan antara input- 

outcome karyawan lain (Comparison person). Jadi jika perbandingan 

tersebut dirasakan seimbang maka karyawan tersebut akan merasa 

puas. Tetapi apabila terjadi tidak seimabang dapat menyebabkan dua 

kemungkinan, yaitu ketidakseimbangan yang menguntungkan dirinya 

dan, sebaliknya ketidakseimbanganyangmenguntungkankaryawanlain 

yang menjadi pembanding atau comparisonperson 

b. Teori Perbedaan 

 

Teori ini pertama kali dipelopori oleh proter. Ia berpendapat bahwa 

mengukur kepuasan dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih 

antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan karyawan. 

Locke mengemukakan bahwa kepuasan kerja karyawan bergantung pada 

perbedaan antara apa yang didapat dan apa yang diharpkan oleh 

karyawan. Apabila yang didapat karyawan teryata lebih besar daripada 

apa yang diharapkan maka karyawan tersebut akan menjadi puas. 

Sebaliknya,apabilayangdidapatkaryawanlebihrendahdaripada yang 

diharapkan, akan menyebabkan karyawan tidakpuas. 

c. Teori Pemenuhan Kebutuhan 

 

Menurut teori ini, kepuasan kerja karyawan bergantung pada 

terpenuhi atau tidaknya kebutuhan karyawan. Karyawan akan merasa 

puas apabila ia mendapatkan apa yang dibutuhkanya. Makin besar 

kebutuhan karyawan terpenuhi, makin puas pula karyawan tersebut. 

Begitu pula sebaliknya apabila kebutuhan karyawan tidak terpenuhi, 
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karyawan itu akan merasa tidak puas. 

 

d. Teori Pandangan Kelompok 

 

Menurut teori ini, kepuasan karyawan bukanlahbergantung pada 

pemenuhan kebutuhan saja,tetapisangat bergantung pada pandangan dan 

pendapat kelompokyangoleh para karyawan dianggap sebagai kelompok 

acuan.Kelompok acuan tersebut oleh karyawan dijadikan tolak ukur 

untuk menilai dirinya maupun lingkunganya. Jadi, karyawan akan 

merasa puas apabila hasil kerjanya sesuai dengan minat dan kebutuhan 

yang diharapkan oleh kelompok acuan. 

e. Teory Dua Faktor dari Herzberg 

 

Teori dua faktor dikembangkan oleh Frenderick Herzberg. Ia 

menggunakan teori Abraham Maslow sebagai titik 

acuan.PenelitiHerzbergdiadakandenganmelakukanwawancara terhadap 

subjek Insinyur dan Akuntan. Masing-masing subjek diminta 

menceritakan kejadian yang dialami oleh mereka baik yang 

menyenagkan (memberikan kepuasan) maupun yang tidak menyenagkan 

atau tidak memberikan kepuasan. Kemudia 

dianalisisdengananalisisisi(contentanalysis)untukmenentukan faktor- 

faktor yang menyebabkan kepuasan atauketidakpuasan. 

Duafaktoryangmenyebabkantimbulnyarasatidakpuas atau tidak puas 

menurut Herzberg, yaitu faktor pemeliharaan dan faktor pemotivasian. 

Faktor pemeliharaan meliputi administrasi dan kebijakan perusahaan, 

kualitas pengawasan, upah,keamanan kerja, kondisi kerja, dan status. 
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sedangkan faktor pemotivasian meliputi dorongan berprestasi, 

pengenalan, kemajuan (advancement), work it self, kesempatan 

berkembang, dan tanggung jawab. 

f. Teori Pengharapan (ExceptancyTheory) 

 

Teori pengharapan dikembangkan oleh Victor H. Vroom. 

Kemudian teori ini diperluas oleh Porter dan Lawler. Vroom 

menjelaskan bahwa motivasi merupakan suatu produk dari bagaimana 

seseorang menginginkan sesuatu, danpenaksiran seseorang 

memungkinkan aksi tertentu yang akanmenuntunya. 

3. Faktor faktor yang Mempengarui KepuasanKerja 

 

Ada dua faktor yang mempengarui kepuasan kerja dalam Prabu (2015). 

yaitu faktor yang ada pada diri karyawan dan faktor pekerjaanya. 

a. Faktorkaryawan 

 

Yaitu kecerdasan (IQ). Keerdasan khusus, umur, jenis kelamin, 

kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa kerja, kepribadian, 

emosi, cara berfikir, persepsi, dan sikap kerja. 

b. Faktorpekerjaan 

 

Yaitu jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat (golongan), 

kedudukan, mutu pengawasan, jaminan finensial, kesepakatan promosi 

jabatan, interaksi sosial, dan hubungan kerja. 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kepuasan kerja (Warni, 

2016) yaitu sebagai berikut 

a. Pekerjaan itusendiri. 
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Pekerjaan yang memberikan kepuasan yang menarik dan menantang, 

pekerjaan yang tidak membosankan, serta pekerjaan 

yangmemberikanstatus.jadipekerjaanitusendiridapatdiartikan keadaan 

dimana pekerjaan itu memberikan kesempatan untuk belajar 

danbertanggungjawab. 

b. Upah/Gaji. 

 

Upahataugajimerupakanhalyangsignifikan,namunmerupakan faktor 

yang kompleks dan multimedian dalam kepuasan kerja. Dengan kata lain 

jumlah upah/gaji yang diterima dianggap upah yangwajar. 

c. Promosi 

 

Kesempatan dipromusikan nampaknya memiliki pengaruh yang 

beragam terhadap kepuasan kerja, karena promosi bisa dalam bentuk 

yang berbeda-beda dan bervariasi pula imbalanya. Sehingga dengan 

adannya promosi jabatan dapat memberikan kesepatan karyawan untuk 

maju dan mempunyai pengalaman. 

d. Supervisi. 

 

Supervisi merupakan kepuasan kerja lainnya yang cukup penting pula 

karena didalam supervisi pemimpin memberikan atau masukan untuk 

bawahan untuk bekerja dengan baik. Jadi supervisi merupakan 

kompetensi teknis dan keterampilan interpersonal dari atasan langsung. 

e. Kelompokkerja. 

 

Pada dasarnya, kelompok kerja akan berpengaruh pada kepuasan 

kerja.Rekankerjayangramahdankooperatifmerupakansumber kepuasan 
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kerja bagi karyawan individu. Dan sejauh mana rekan kerja bersahabat, 

kompeten, dan memberikandukungan. 

f. Kondisi kerja/Lingkungankerja. 

 

Jika kondisi kerja bagus (lingkungan sekitar bersih dan menarik) 

misalnya, maka karyawan akan lebih bersemangat mengerjakan 

pekerjaan mereka, namun bila kondisi kerja rapuh (lingkungan sekitar 

panas dan berisik) misalnya, karyawan akan lebih sulit menyelesaikan 

pekerjaan mereka. 

Adapun menurut Ghiseli dan Brow dalam Sinambela (2016), 

mengemukakan terdapat lima faktor yang menimbulkan kepuasan kerja. 

1) Kedudukan 

 

Umumnya manusia beranggapan bahwa seseorang pada 

pekerjaanyanglebihtinggiakanmerasalebihpuasdaripadayang 

pekerjaanya yang lebih rendah. Sesungguhnya, hal tersebut tidak selali 

benar, melainkan perubahan dalam tingkat pekerjaanyalah yang 

mempengaruhi kepuasankerja. 

2) Golongan 

 

Seseorang yang memiliki golongan yang lebih tinggi umumnya 

memiliki gaji, wewenang, dan kedudukan yang lebih dibandingkan 

yang lain sehingga menimbulkan perilaku dan perasaan yang puas 

terhadap pekerjaanya 

3) Umur 

 

Dinyatakan bahwa ada hubungan antara umur dengan kepuasan 
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kerja. ketika umur antara 25-34 tahun dan umur 40-45 tahun 

merupakan umur yang bisa menimbulkan perasaan kurang puas 

terhadap pekerjaanya. 

4) Jaminan finensial dan jaminansosial 

Jaminanfinensialdanjaminansosialpadaumumnyaberpengaruh 

terhadap kepuasankerja. 

 

5) Mutupengawasan 

 

Kepuasan pegawai dapat ditingkatkan melalui perhatian dan 

hubungan yang baik dari pimpinan dengan bawahan sehingga pegawai 

akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian yang penting dari 

organisasi kerja. 

4. Jenis-jenis KepuasanKerja 

 

Menurut Hasibuhan (2016), kepusan kerja dapat dibedakan menjadi tiga 

jenis yaitu: 

a. Kepuasan Kerja DalamPekerjaan 

 

Kepuasan kerja dalam pekerjaan adalah kepuasan kerja yang 

dinikmati dalam pekerjaan dengan memperoleh pujian hasil kerja, 

penempatan, perlakuan, peralatan, dan suasana lingkungan kerja yang 

baik. Karyawan yang lebih suka menikmati kepuasan kerja dalam 

pekerjaan akan lebih suka menikmati kepuasanya daripada balas jasa 

walaupun balas jasa itu penting. 

b. Kepuasan DiluarPekerjaan 

 

Kepuasan diluar pekerjaan adalah kepuasan kerja karyawanyang 
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dinikmati diluar pekerjaan dengan besarnya balas jasa yang diterima 

darihasil kerjanya agar dia dapat membeli kebutuhan- kebutuhanya. 

Karyawan yang lebih suka menikmati kepuasanya diluar pekerjaan lebih 

mempersoalkan balas jasa daripada pelaksanaantugas-tugasnya. 

c. Kepuasan Kerja Kombinasi Luar dan Dalam 

 

Pekerjaan Kepuasan kerja kombinasi luar dan dalam pekerjaan 

adalah kepuasan kerja yang dicerminkan oleh sikap emosional yang 

seimbang antara balas jasa dengan pelaksanaan pekerjaanya. Karyawan 

yang lebih suka menikmati kepuasan kerja kombinasi dalam dan luar 

pekerjaan akan merasa puas jika hasil kerja dan balas jasanya dirasa adil 

danlayak. 

5. Penyebab kepuasan kerja 

 

Dalam Karimah (2017), terdapat lima penyebab kepuasan kerja yaitu: 

 

a. Pemenuhan Kebutuhan 

 

Dalam hal ini, kepuasan ditentukan oleh tingkatan karatristik 

pekerjaan yang memberikan kesempatan kepada individu untuk 

memenuhi kebutuhanya. Hal ini terkait dengan teori Maslow , yang 

mengemukakan bahwa kebutuhan manusia pada dasarnya dapat 

diklarifikasikan secara berjenjang dalam lima tingkatan yaitu aktualisasi 

diri, penghargaan, kasih sayang, kebutuhan fisiologis, dan rasa aman. 

b. Perbedaan 

 

Kepuasan menurut faktor ini merupakan sejauh mana hasil dapat 

memenuhi harapan, yang memcerminkan perbedaan antara apa yang 
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diharapkan dan yang diperoleh individu dari pekerjaan. Apabila 

kenyataan lebih kecil dari yang diharapkan tentu saja akan 

mengakibatkan ketidakpuasan. Sebaliknya, yang terjadi maka 

menimbulkan kepuassan dalam bekerja. 

c. Pencapaian Nilai 

 

Pencapaian nilai menujukan bahwa kepuasan 

merupakanhasildaripersepsipekerjaanmemberikanpemenuhan nilai kerja 

individual yang penting. Nilai yang diharapkan satu orang dengan orang 

lain pasti berbeda baik kuantitas maupun kualitas dari nilaitersebut. 

d. Keadilan 

 

Keadilan berkontribusi signifikan terhadap kepuasan kerja. 

kepuassan merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan 

ditempat kerja. sulitnya adalah menyamakan persepsi satu dengan yang 

lainya tentang kriteria dan urutan keadilan tersebut, mengingat kadar 

keadilan yang dimaksut adalah hal yang persepsional. Setidakya 

tercermin bahwa yang berkontribusi lebih besar adalah wajar 

memperoleh nilai yang lebih besar pula. 

e. Komponen Genetik (Dispositions/genetic componrnts) 

 

Kepuasan dalam hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa 

kepuasan kerja sebagian merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor 

genetik. Indikator yang dijadikan acuan untuk melihat kepuasan kerja 

ini dihubungkan dengan lingkungan kerja baik internal (terkait dengan 

fasilitas, rekan kerja dan lain-lain) maupuneksternal. 
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6. Kepuasan Komunikasi 

 

Menurut Scoot M Cultip dan Allendalam Devita (2017), diuraikan 

beberapa faktor agar komunikasi berlangsung efektif yang dinamakan 

dengan “The Seven Communication”, maliputi: 

a. Credibility, kredibilitas berkaitan erat dengan kepercayaan. Seorang 

komunikator yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang 

disampaikan dapat tepat sasaran. Beberapa hal yang berhubungan dengan 

kredibilitas misalnya kualifikasi atau tingkat keahlian seseorang. 

b. Context, konteks berupa kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya 

komunikasi. Konteks juga menyangkut sesuatu yang berhubungan 

dengan lingkungan kehidupan sosial pesan yang harus disampaikan 

dengan jelas serta sikappartisipatif. 

c. Content, isi pesan merupakan bahan atau materi inti dari apa yang 

hendakdisampaikankepadakomunikan.Komunikasimenjadiefektif apabila 

isi pesan mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk diketahui 

oleh komunikan. 

d. Clarity, pesan disusun dengan kata-kata yang jelas, mudah dimengerti 

dan memiliki maksud, tema dan tujuan yang sama antara komunikator 

dankomunikan. 

e. Continuity and Consistency, komunikasi berlangsung terus dan pesan 

tidak saling bertentangan ataupunberubah-ubah. 

f. Capability of Audience, komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila 

komunikan memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. 
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g. Channels of Distribution, jika diperlukan komunikasi dapat dilakukan 

melalui media, komunikasi dapat dilakukan melalui media yang sudah 

biasa digunakan oleh umum seperti media elektroniktelepon. 

7. Pengukuran kepuasan kerja 

 

Ada beberapa cara untuk mengukur kepuasan kerja, diantaranya 

sebagai berikut 

a. Pengukuran kepuasan kerja dengan skala job description index 

 

Cara penggunaannya adalah dengan mengajukan pertanyaan- 

pertanyaan pada karyawan mengenai pekerjaan. Setiap pertanyaan yang 

dilakukan harus dijawab oleh karyawan dengan jawaban “ya”, “tidak” 

atau “ragu-ragu” 

b. Pengukuran kepuasan kerja dengan Minnesota satisfaction questionare 

 

Skala ini berisi tanggapan yang mengharuskan karyawan untuk 

memilih salah satu alternative jawaban “sangat tidak puas”, “tidak puas”, 

“puas” dan “sangat pua” terhadap pernyataan yang diajukan. 

c. Pengukuran kepuasan kerja berdasarkan ekspresi wajah 

 

Pada pengukuran metode ini responden diharuskan memilih salah 

satu gambar wajah orang, mulai dari wajah yang sangat gembira, netral, 

cemberut dan sangat cemberut. Kepuasan kerja dapat dinilai dari pilihan 

gambar yang diambil responden. 
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Faktor-faktor yang 

mempengaruhi Komunikasi 

SBAR 

a. Sikap 

b. Pengetahuan 

c. Motivasi 

d. Kepuasan kerja 

Handover 

 

 

 

 

 

8. Kerangka Teori 
 

 

 

 

 

 

 
 

Komunikasi Efektif 

SBAR 

a. Situation 
b. Background 

c. Assesment 

d. Recomendation 

 
Kepuasan kerja 

 

 

 
Faktor yang mempengaruhi 

kepuasankerja perawat 

a. Upah/gaji 

b. Pengalaman kerja 

c. Supervise 

d. Lingungan kerja 

e. Rekan kerja 

f. Pekerjaan itu sendiri 
 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 



BAB III 
 

 
Kepuasan Kerja 

Komunikasi SBAR saat 

handover 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 
 

A. Kerangka Konseptual 

 

komunikasi SBAR saat handovermerupakan variabel bebas (independen) 

sedangkan kepuasan kerjaadalah variabel terikat (dependen). Berdasarkan 

variabel-variabel tersebut, maka gambar kerangka konsep sebagai berikut: 

Variabel Independen Variabel dependen 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka konsep 

 

Keterangan : 

 

: Variabel independen 

 

: Variabel dependen 

 

   : Garis penghubung 

 

B. Hipotesis 

 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah atau 

pertanyaan penelitian (la Biondo-wood & Haber dalam Nursalam, 2017). 

Dari kerangka pikir antara kepuasan kerja dengan komunikasi SBAR saat 

handover maka peneliti mengajukan hipotesis yaitu: Ada hubungan penerapan 

komunikasi SBAR saat handover dengan kepuasan kerja perawat di ruang 

rawat inap RSUD Labuang Baji Makassar. 
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BAB IV 
 

 

METODE PENELITIAN 
 

 

A. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan 

penelitian Survey analitik yaitu dimana rancangan penelitian dengan 

pengukuran dan pengamatan yang dilakukan dengan cara pendekatan atau 

melakukan survey dalam bentuk kuesioner secara simultan pada saat 

bersamaan. Dalam hal ini dimaksudkan untuk melihat hubunganpenerapan 

komunikasi SBAR saat handoverdengan kepuasan kerja perawat.Cross- 

sectional yaitu jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran/observasi 

data variabel independen dan dependen dinilai hanya satu kali pada satu saat. 

Pada jenis ini variabel independen dan dependen dinilai secara simultan pada 

suatu saat, jadi tidak ada tindak lanjut(Nursalam, 2017). 

B. Populasi dan sampling 

 

1. Populasi 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti umtuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2014) Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat pelaksana baik 

laki-laki maupun perempuan yang berjumlah 38 di ruang rawat inap RSUD 

labuang Baji Makassar. Terdiri dari beberapa ruangan yaitu ruang Baji Gio 

= 8 responden, Baji Bicara = 11 responden, Baji Ati = 9 responden, Baji 

Dakka = 10 responden. 
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2. Sampling 

 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik Probability sampling dengan 

Proportionalstratified random sampling yaitu proses pengambilan sampel 

melalui proses pembagian populasi kedalam strata, memilih sampel secara 

acak sederhana dari setiap strata, dan menggabungkan kedalam sebuah 

sampel. Dari populasi tersebut kemudian dibagi kedalam strata yang 

karakteristiknya sama. (Donsu, 2016) 

3. Sampel 

 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2014). Penelitian ini menggunakan rumus 

menurut isaac dan michael dalam menentukan jumlah sampel: 

ƛ2. N. P.Q 

s = 

d2( N-1)+ƛ2. P.Q 
 

Keterangan : 

 

s = Jumlah  sampel 

N = Jumlah Populasi 

ƛ2 = chi kuadrat dengan dk = 1, taraf kesalahan 5% adalah 3,841 

d = 0,05 

P = Q = 0,5 

 

Dengan menggunakan rumus diatas maka besar sampel adalah 

sebagai berikut: 
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3,841 x 38 x 0,5 x 0,5 

s = 

0,052 ( 38-1) + 3,841 x 0,5 x 0,5 

 
36,4 

s = 

1,05 
 

s = 34,6 = 35 

 

Jadi jumlah sampel per strata adalah: 

 
a. Ruangan Baji Dakka : 34/38 x 10 = 8,94 (9 responden) 

b. Ruangan Baji Gio : 34/38 x 8 = 7,15 (8 responden) 

c. Ruangan Baji Ati : 34/38 x 9 = 8,05 (8 responden) 

d. Ruangan Baji Bicara : 34/38 x 11 = 9,84 (10 responden) 

 

Berdasarkan rumus diatas makan jumlah sampel yang akan diambil dari 

populasi adalah 35 orang. Namun tidak menutup kemungkinan jumlah 

sampel tersebut akan berkurang sehubungan dengan kriteria sampel yang 

diajukan oleh peneliti. 

a. Kriteria Inklusi dalam penelitian ini adalah: 

 

1) Semua perawat pelaksana yang bekerja di ruangan interna dan bedah 

 

2) Tidak sedang mengambil cuti dan tidak sedang tugas belajar atau 

mengikuti pendidikan/pelatihan yang meninggalkan tugas rumah sakit 

pada saat proses penelitian dilakukan. 

3) Semua perawat yang hadir saat dilakukan penelitian 

 

4) Bersedia menjadi responden penelitian. 
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b. Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah: 

 

1) Sedang dalam kondisi yang kurang sehat/sakit. 

 

2) Responden menolak mengisi kuesioner 

 

3) Responden tidak menyelesaikan pengisian kuesioner 

 

C. Variabel Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, variabel yang di teliti adalah: 

 

1. Variabel independen (bebas) dari penelitian ini adalah Penerapan 

komunikasi SBAR saat handover. 

2. Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja 

 

D. Defenisi Operasional 

 

Defenisi operasional dalam penelitian ini merupakan variable dependen 

dan independen : 

Tabel. 4.1. Defenisi Operasional 

 

No Variabel 
Penelitian 

Defenisi 
Operasional 

Alat ukur Kriteria 
objek 

Skala 
ukur 

1 Komunikasi 

SBAR 

Suatu proses transfer 

pesan dari perawat 

shift sebelumnya ke 

shift  berikutnya 

melalui pendekatan 

komunikasi yang 

mengacu 

padaSituation, 

Background, 

Assessment, 
Recommendation 

Kuesioner Efektif 

jika skor 

≥ 65 dan 

kurang 

efektif 

jika skor 

<65 

Ordinal 

2 Kepuasan 

kerja 

Perasaan subjektif 

yang dirasakan 

responden didalam 

suatu lingkungan 

pekerjan karena 

kebutuhannya 

terpenuhi dengan 

Kuesioner Puas jika 

skor ≥ 38 

dan tidak 

puas jika 

skor <38 

Ordinal 
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  baik yang meliputi 

gaji, pekerjaan itu 

sendiri, supervise, 

rekan kerja dan 

lingkungan kerja. 

   

 

 

E. Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Ruang rawat Inap RSUD Labuang Baji 

Makassar. 

F. Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 31 Desember 2019 

 

G. Instrumen Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrument data berupa 

kuesioner dan observasi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan terkait 

dengan penelitian, kuesioner yang digunakan yaitu: 

1. Kuesioner Komunikasi SBAR saat handover 

 

Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

komunikasi SBAR saat handover. Kuesioner ini terdiri dari 26 pernyataan. 

Dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, dengan menggunakan 4 

kategori yaitu Selalu (4), Sering (3), Kadang-kadang (2) dan Tidak pernah 

(1). 

(          )      (           ) 
  

 

(           )     (          )    
    

                  
=

      
= 65

 

 

Sehingga nilai median 65, dikatakan efektif jika skor jawaban ≥ 65 dan 

dikatakan kurang efektif jika skor jawaban < 65 
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2. Kuesioner Kepuasan Kerja 

 

Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan kerja perawat 

dalam penerapan komunikasi SBAR saat handover. Kuesioner ini terdiri 

dari 15 pernyataan. Dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, 

dengan menggunakan 4 kategori yaitu Sangat Puas (4), Puas (3), Tidak 

Puas (2), dan Sangat tidak Puas (1). 

Skoring dengan cara : 
 

(                )      (                ) 
  

 
( ) ( ) 

=
 
= 37,5 = 38

 

 

Sehingga nilai median 37,5dibulatkan menjadi 38, dikatakan puas jika 

skor jawaban ≥ 38 dan dikatakan tidak puas jika skor jawaban < 38 

H. Prosedur Pengumpulan Data 

 

Prosedur pengumpulan data dengan menggunakan obsesevasi dan 

kuesioner dan pada responden yang memenuhi kriteria inklusi sampel 

penelitian ini. Untuk pengumpulan data dengan kuesioner, peneliti melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

 

Data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, 

dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data 

yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sujarweni, 2014). 



42 
 

 

 

 

 

 

2. Data Sekunder 

 

Data yang diperoleh dari instalasi terkait di Rumah Sakit, sebagai data 

pelengkap dan penunjang data primer.Data yang diperoleh dari data 

sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung 

memberikan data pada pengumpul data (Sujarweni, 2014). 

I. Tehnik Analisa Data 

 

1. Pengolahan data 

 

Menurut (Hastono,2016) agar analisis penelitian menghasilkan 

informasi yang benar paling tidak ada empat tahapan dalam pengolahan 

data yang harus dilalui yaitu: 

a. Editing 

 

Editing Merupakan kegiatan untuk melakuka pegecekan isian formulir atau 

kuesioner apakah jawaban yang ada dikuesioner sudah : 

1) Lengkap:semua pertanyaan sudah terisi jawabannya. 

 

2) Jelas : jawaban pertanyaan apakah tulisanya cukup jelas terbaca 

 

3) Relevan: jawaban yang tertulis apakah relavan dengan pertanyaan 

 

4) Konsisten: apakah antara beberapa pertanyaan yang berkaitan isi 

jawaban konsisten. 

b. Coding 

 

Coding merupakan kegiatan mengubah data berbentuk huruf 

menjadi data berbentuk angka/bilangan 
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c. Processing 

 

Setelah semua kuesioner terisa penuh dan benar serta sudah 

melewati penkodean, maka langkah selanjutnya adalah memproses data 

yang sudah di entry dapat di analisis. Proses data dilakukan secara 

meentry data dari kuesioner kepaket program computer. Ada 

bermacam-macam paket program yang dapat digunakan untuk proses 

data dengan masing masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

Salah satu paket yang pernah di gunakan untuk entry adalah data paket 

program spss for window. 

d. Cleaning 

 

Cleaning (pembersih data) merupakan kegiatan mengecekan kembali 

data yang sudah di entry apakah ada kesalahan atau tidak keselahan 

tersebut di dimungkinkan terjadi pada saat meentry ke computer. 

2. Analisa Data 

 

Analisa data dalam penelitian menjadi dua bagian yaitu analisis 

univariat, analisis bivariat: 

a. Analisa Univariat 

 

Analisa Univariat merupakan analisa data yang menganalisis satu 

variable, disebut analisa univariate karena proses pengumpulan data awal 

masih acak dana abstrak, kemudian data diolah menjadi informasi yang 

informatif(Donsu, 2016). Analisa ini untuk mengetahui distribusi 

frekuensi penerapan komunikasi SBARsaat handover dan kepuasan kerja 

perawat. 
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b. Analisis Bivariat 

 

Analisa bivariate yaitu analisa data yang menganalisis dua variable 

analisis ini sering digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh x 

dan y antar variabel satu dengan variabel lainnya(Donsu, 2016).Yaitu 

hubungan penerapan komunikasi SBAR saat handoverdengankepuasan 

kerja perawat. 

Analisa untuk mengukur hipotesis penelitian menggunakan uji kai 

Kuadrat (Chi Square) dengan SPSS apakah terdapat hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat maka digunakan. Rumus uji 

statistik Chi Square ( X2 ) dengan tingkat kemaknaan = (0,05) analisis 

data diolah menggunakan komputer dengan Program SPSS versi 21.00. 

J. Etika Penelitian 

 

Menurut (Hidayat, 2018) penelitian apapun khususnya yang menggunakan 

manusia sebagai subjek tidak boleh bertentangan dengan etika. Oleh karena itu, 

setiap peneliti menggunakan subjek untuk mendapatkan persetujuan dari 

subjek yang diteliti. 

Peneliti memperhatikan aspek etika responden dengan menekankan 

masalah etika yang meneliti: 

1. Lembar persetujuan (Informed Consed) 

 

Informed Consed merupakan Ilembar persetujuan antara peneliti dan 

responden yang diberikan sebelum penelitian. Tujuan Informed Consed 

yaitu responden yang dapat mengerti maksud dan tujuan penelitian. Bila 

responden tidak bersedia maka peneliti harus menghormati hak responden. 
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2. Tanpa nama (Anonimity) 

 

Anonimity adalah memberikan jaminan dalam penggunaan subjek 

peneliti dengan cara tidak memberikan atau tidak mencantumkan nama 

responden pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode pada 

lembaran pengumpulan data. 

3. Kerahasiaan (Confidentiality) 

 

Confidentiality adalah semua informasi yang dikumpulkan dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang 

dilaporkan pada hasil riset. 



 

 

 

BAB V 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

A. Hasil Penelitian 

 

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang hubungan penerapan 

komunikasi SBAR saat handover dengan kepuasan kerja perawat di ruang 

rawat Inap RSUD Labuang Baji Makassar. Pengumpulan data dilakukan pada 

tanggal 23 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan jumlah responden 35 

orang. 

Hasil penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu analisa univariat dan 

analisa bivariat. Analisa univariat merupakan gambaran distribusi karakteristik 

responden dan variabel independen yang terdiri dari penerapan komunikasi 

SBAR saat handover kemudian dilanjut dengan analisa bivariat yang akan 

menghubungkan keterkaitan antara variabel independen dengan variabel 

dependen yaitu penerapan komunikasi SBAR saat handover dengan kepuasan 

kerja perawat. 

Hasil pengumpulan data diolah menggunakan program computer SPSS 

versi 21.0 yang disajikan dalam bentuk table disertai penjelasan. Analisa data 

dilakukan dengan menggunakan uji statistik chi-Square dengan nilai derajat 

kemaknaan p ≤ 0,05 yang berarti ada hubungan yang bermakna antara variabel 

independen dan dependen. 

1. Karakteristik responden 

 

Dari hasil penelitian ini, data yang diperoleh setelah diolah, disajikan 

dalam bentuk table sebagai berikut: 
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a. Karakteristik responden 

 

Tabel 5.1 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan karakteristik 

di RSUD Labuang Baji Makassar 

Karakteristik n Persentase (%) 

Umur   

20-35 tahun 14 40 

36-45 tahun 17 48,6 

46-55 tahun 4 11,4 

Total 35 100 

Jenis kelamin   

Perempuan 31 88,6 

Laki-laki 4 11,4 

Total 35 100 

Pendidikan   

D3 9 25,7 

S1 7 20 

Ners 19 54,3 

Total 35 100 

Masa Kerja   

1-10 tahun 20 57,1 

11-20 tahun 13 37,1 

21-30 tahun 2 5,7 

Total 35 100 

Sumber : Data Primer, Desember 2019 

 

Berdasarkan tabel 5.1 dapat terlihat bahwa dari 35 jumlah responden, 

umur yang paling banyak adalah pada kelompok 36-45 tahun sebanyak 

17 (48,6 %) dan umur yang paling sedikit adalah 46-55 tahun sebanyak 

4responden (11,4 %). Frekuensijenis kelamin yang paling banyak adalah 

perempuan sebanyak 31 (88,6 %) dan jenis kelamin yang paling sedikit 

adalah laki-laki sebanyak 4 responden (11,4 %).Frekuensi tingkat 

pendidikan yang paling banyak adalah Ners sebanyak 19 (54,3 %) dan 

tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah S1 sebanyak 7 responden 
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(20 %) dan frekuensimasa kerja yang paling banyak adalah 1-10 tahun 

sebanyak 20 (57,1 %) dan tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah 

21-30 sebanyak 2 responden (5,7 %). 

b. Karakteristik responden berdasarkan pelatihan SBAR yang diikuti 

 

Tabel 5.2 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan pelatihan SBAR yang 

diikutidi RSUD Labuang Baji Makassar 

 

Pelatihan N Persentase (%) 

Pernah 0 0 

Tidak pernah 35 100 

Total 35 100 

Sumber : Data Primer, Desember 2019 

 

Berdasarkan tabel 5.2 dapat terlihat bahwa dari 35  jumlah 

responden, menunjukkan bahwa semua responden (100 %) tidak pernah 

mengikuti pelatihan SBAR. 

2. Analisa Univariat 

 

a. Karakteristik responden berdasarkan penerapan komunikasi SBAR 

 

Tabel 5.3 

Distribusi frekuensi responden berdasarkan penerapan komunikasi 

SBAR di RSUD Labuang Baji Makassar 

 

Komunikasi SBAR n Persentase (%) 

Efektif 25 71,4 

Kurang efektif 10 28,6 

Total 35 100 

Sumber : Data Primer, Desember 2019 

 

Berdasarkan tabel 5.3 dapat terlihat bahwa dari 35  jumlah 

responden, penerapan komunikasi SBAR dalam kategori efektif  

sebanyak 25 (71,4 %), dan dalam kategori kurang efektif 8 responden 

(28,6 %). 
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b. Karakteristik responden berdasarkan Kepuasan kerja perawat 

 

Tabel 5.4 

Distribusi responden berdasarkan Kepuasan kerja 

di RSUD Labuang Baji Makassar 

 

Kepuasan kerja N Persentase (%) 

Puas 24 68,6 

Tidak puas 11 31,4 

Total 35 100 

Sumber : Data Primer, Desember 2019 

 

Berdasarkan tabel 5.4 dapat terlihat bahwa dari 35  jumlah 

responden, sebanyak 24 (68,6 %) merasa puas dalam bekerja dan yang 

tidak puas dalam bekerja sebanyak 11 responden (31,4 %). 

3. Analisa bivariat 

 

a. Hubungan penerapan komunikasi SBAR saat handover dengan kepuasan 

kerja perawat 

Tabel 5.5 

Hubungan penerapan komunikasi SBAR saat handover dengan 

kepuasan kerja di ruang rawat Inap 

RSUD Labuang Baji Makassar 

 
 

  Kepuasan Kerja   Total 

Komunikasi      

 

value 

SBAR   Puas Tidak Puas  N % 

n % n % 

Efektif 22 62,9 3 8,6 25 71,4  

Kurang Efektif 2 5,7 8 22,9 10 28,6 0.000 

Total 24 68,6 11 31,4 35 100  

Sumber : Data Primer, Desember 2019 

 

Berdasarkan tabel 5.5 dapat terlihat bahawa dari 35 responden yang 

menerapkan komunikasi SBAR saat handoversecara efektif sebanyak 25 

(71,4%), sebagian besar merasa puas terhadap pelaksanaan komunikasi 

SBAR sebanyak 22 (62,9%) dan responden yang tidak puas sebanyak 
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3(8,6 %). Sementara responden yang menerapkan komunikasi SBAR saat 

handover yang kurang efektif sebanyak 10 (28,6 %), terdapat 2 

responden (5,7 %) yang merasa puas dalam bekerja dan yang tidak puas 

sebanyak 8 responden (22,9 %). 

Berdasarkan hasil analisis uji statistik dengan menggunakan uji 

Fisher’s Exact Test dengan nilai ρ value = 0.000 jika dibandingkan 

dengan α = 0.05 maka ρ value< 0,05. Hasil  tersebut menunjukkan  

bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, maka dalam 

penelitian ini terdapat hubungan antara penerapan komunikasi SBAR 

saat handover dengan kepuasan kerja perawat di ruang rawat Inap RSUD 

Labuang Baji Makassar. 

B. Pembahasan 

 

1. Hubungan penerapan komunikasi SBAR saat handover dengan kepuasan 

kerja perawat di Ruang Rawat Inap RSUD Labuang Baji Makassar 

Hasil penelitian yang dilakukan di Ruang Interna dan Bedah RSUD 

Labuang Baji Kota Makassar tentang hubungan penerapan komunikasi 

SBAR saat handover dengan kepuasan kerja terlihat dari 35 responden,  

yang menerapkan komunikasi SBARsecara efektif sebanyak 25 (71,4%), 

sebagian besar merasa puas terhadap pelaksanaan komunikasi SBAR 

sebanyak 22 (62,9%) dan yang tidak puas sebanyak 3 (8,6 %). 

Sementararesponden yang menerapkan komunikasi SBAR saat handover 

yang kurang efektif sebanyak 10 (28,6 %), terdapat 2 responden (5,7 %) 

yang merasa puas dalam bekerja dan yang tidak puas sebanyak 8 



51 
 

 

 

 

 

 

responden (22,9 %). 

 

SBAR merupakan metode struktur untuk mengkomunikasikan 

informasi yang membutuhkan perhatian segera dan tindakan konstribusi 

terhadap ekalasi yang efektif dan meningkatkan keselamatan pasien (Rofii 

dalam Marjani 2013). Rekomendasi WHO pada tahun 2007 dalam Rezkiki 

(2017), mewajibkan perawat mempertahankan pola komunikasi yang efektif 

khususnya pada saat melakukan handover yaitu dengan menggunakan 

komunikasi SBAR. Rekomendasi tersebut merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan kualitas keperawatan rumah sakit. Selain itu, cara lain untuk 

memenuhi kualitas keperawatan yaitu perawat membutuhkan kepuasan  

kerja agar ada rasa senang dalam diri perawat dalam melaksanakan asuhan 

keperawatan. Apabila kepuasan kerja perawat dapat terpenuhi, maka secara 

sendirinya kepuasan layanan keperawatan juga dapat ditingkatkan. 

Menurut Pohan (2006) dalam Ovari (2017), Kepuasan adalah seberapa 

jauh atasan dapat memenuhi kebutuhan bawahannya setelahmembandingkan 

hasil yang dirasakan dengan harapannya, apabila hasil yang dirasakan sama 

atau lebih harapannya, akan timbul perasaan puas, dan sebaliknya akan 

timbul perasaan kecewa dan ketidakpuasaan apabila hasil yang dirasakannya 

tidak sesuai dengan harapannya. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang menerapkan 

komunikasi SBAR secara efektif dan merasa puas dalam bekerja sebannyak 

22 responden (62,6%). Peneliti berpendapat bahwa pada dasarnya penerapan 

komunikasi SBAR saat handoversecara efektif dapat memberikan kepuasan 
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kerja pada responden. Hal tersebut dipengaruhioleh pendidikan dan 

pekerjaan itu sendiri dimana semakin tinggi tingkat pendidikan responden 

maka semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki dan semakin mudah 

pekerjaan yang dilakukan maka semakin besar peluang responden untuk 

mencapai kepuasan kerja yang optimal. Data demografi yang didapatkan 

mengenai tingkat pendidikan responden sebagian besar adalah pendidikan 

Ners dan dari pengisian kuesioner terlihat responden rata-rata menyatakan 

“sangat puas” dan senang dalam menerapakan komunikasi SBAR saat 

handover. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kusumaningsih dan Monica (2019) tentang hubungan komunikasi SBAR 

dengan pelaksanaan timbang terima perawat bahwa pendidikan memiliki 

pengaruh yang cukup besar dalam menciptakan kinerja yang baik. 

Adapun 3 responden yang menerapkan komunikasi SBAR saat handover 

secara efektif tetapi tidak puas dalam bekerja disebabkan karena kondisi 

kerjayang kurang mendukung atau kondisi kerja rapuh (lingkungan sekitar 

panas dan berisik). Hal ini dapat terlihat dari pengisian kuesioner dimana 

ketiga responden menyatakan “tidak puas” dengan kondisi lingkungan 

kerjanya saat ini. Pada rumah sakit Labuang Baji sebagian besar bangunan 

rumah sakit yang sedang menjalani renovasi sehingga mengganggu 

beberapa kegiatan keperawatan yang dilakukan oleh perawat. Selain itu, 

ketidakpuasan kerja juga timbul karena fasilitas yang kurang mendukung 

misal adanya rasa tidak nyaman pada perawat yang bertugas di bangunan 
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yang lama yang memiliki temperatur dan pencahayaan ruangan kurang baik. 

serta kebosanan terhadap pekerjaan. 

Menurut penelitian Karimah (2017) menyatakan bahwa kondisi kerja 

yang tidak menunjang dalam pelaksanaan pekerjaan tentunya akan 

berdampak pada rasa ketidakpuasan kerja yang dirasakan perawat. Oleh 

karena itu, pihak rumah sakit diharapkan berupaya untuk menciptakan 

kondisi kerja yang dapat memenuhi kebutuhan fisik sebagai upaya dalam 

meningkatkan semangat kerja perawat yang dapat dilakukan dengan cara 

membuat suasana tempat bekerja yang lebih nyaman, aman dan tenang, 

menyediakan fasilitas penunjang yang dapat mendukung pelaksanaan 

pekerjaan, melengkapi peralatan medis maupun non medis yang dibutuhkan 

oleh perawat dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan serta mengganti 

peralatan yang dianggap telah usang atau tidak layak pakai yang nantinya 

akan membutuhkan biaya yang cukup besar dalam melakukan perbaikan. 

Menurut teori yang dikemukakan oleh Badeni (2013), Lingkungan kerja 

merupakan kenyamanan tempat kerja dan ketersediaan berbagai sarana yang 

dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan. Kenyamanan dapat berkaitan 

dengan penerangan yang cukup, ventilasi yang memberikan kesegaran, 

kebersihan tempat kerja, dan aspek-aspek yang lainnya dapat menjadi 

sumber kepuasan kerja karena hal-hal tersebut dapat memudahkan dalam 

pelaksanaan tugas juga menjadi penghargaan yang bersifat non materi bagi 

seseorang. 

Sementara penerapan komunikasi SBAR secara kurang efektif tetapi 
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tetap merasa puas dengan hasil kerjanya sebanyak 2 responden (5,7 %) hal 

tersebut disebabkan karena gaji yang tinggi. Responden berpendapat bahwa 

walaupun mereka tidak melakukan pekerjaan sesuai standar termasuk 

penerapan komunikasi SBAR, perawat tetap akan puas dengan hasilnya 

karena tidak akan berpengaruh terhadap gaji yang akan diterima nantinya 

karena tetap pada jumlah standar gaji yang ditetapkan. Hal tersebut dapat 

terlihat dari master tabel yang menyatakan bahwa responden sangat puas 

dengan gaji yang diterima selama bekerja. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karimah 

(2017) yang didapatkan bahwaresponden yang menerima besaran gaji dan 

tunjangan yang sesuai dengan standar dan tanggung jawab perawat dapat 

menghasilkan kepuasan kerja perawat terhadap gaji di rumah sakit tersebut. 

Menurut teori yang dikemukakan oleh Mansyur (2008)Gaji selain 

berfungsi memenuhi kebutuhan pokok bagi setiap pegawai, juga 

dimaksudkan untuk menjadi daya dorong bagi pegawai agar meningkatkan 

kinerjanya. Dalam mengembangkan dan menerapkan suatu sistem insentif 

tertentu, pihak manajemen rumah sakit menghadapi kondisi dan tuntutan 

tertentu yang tidak hanya bersifat internal seperti kemampuan rumah sakit 

membayar insentif yang wajar dan adil, akan tetapi sering pula bersifat 

eksternal seperti peraturan perundang-undangan, kondisi perekonomian, 

tuntutan memanfaatkan teknologi dan lain sebagainya 

Adapun 8 responden (22,9 %)  yang menerapkan komunikasi SBAR saat 

 

handover secara kurang efektif dan tidak puas dalam bekerja disebabkan 



55 
 

 

 

 

 

 

karena kurangnya pengetahuan dalam penerapan komunikasi SBAR saat 

handover. Hal tersebut dapat dilihat dari pengisian kuesioner yang 

menunjukkan bahwa semua responden dinyatakan tidak pernah mengikuti 

pelatihan pada saat handover.Selain itu kurangnya pengetahuan responden 

tentang SBAR dapat dilihat berdasarkan hasil observasi yang telah 

dilakukan yang didapatkan bahwa dalam menerapkan komunikasi SBAR, 

responden hanya berfokus pada hal-hal inti saja misalnya penyampaian 

kondisi umum pasien, latar belakang dan diagnosa keperawatan yang 

ditegakkan sedangkanpenyampaian resiko jatuh, status nutrisi, informasi 

klinik lain yang mendukung, status eliminasi, riwayat alergi dan hasil 

penilaian abnormal pasien sering diabaikan dan dianggap tidak penting. 

Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai hal termasuk penggetahuan. Peneliti 

berasumsi bahwa salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan perawat 

yaitu dengan mengikuti pelatihan. Akan tetapi dari 35 responden tidak ada 

perawat yang pernah mengikuti pelatihan SBAR. Berdasarkan pernyataan 

tersebut pengetahuan perawat perlu ditingkatkan dengan cara atasan 

memberikan pelatihan kepada perawat untuk meningkatkan kemampuan 

perawat dalam melaksanakan komunikasi SBAR agar dapat mengurangi 

kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien sehingga tercapai  

kepuasan kerja yang optimal. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmah 

(2018) tentang optimalisasi keselamatan pasien melalui komunikasi SBAR 

saat handoverbahwa terdapat peningkatan yang bermakna sebelum dann 
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sesudah pelatihan pada keterampilan klinik dalam keselamatan pasien. 

 

Menurut teori yang diungkapkan oleh Cahyono (2008) menyatakan 

bahwa dampak kegiatan kognitif yang diperoleh seseorang melalui pelatihan 

adalah berupa proses pengambilan keputusan yang semakin baik sehingga 

seseorang terhindar untuk melakukan kesalahan. 

C. Implikasi Keperawatan 

 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat implikasi yang dapat digunakan 

untuk peningkatan dalam bidang keperawatan yaitu perawat seharusnya lebih 

meningkatkan penerapan komunikasi SBAR saat handover agar dapat 

menghasilkan kepuasan kerja yang optimal. Penelitian ini juga dapat digunakan 

untuk melakukan studi tentang kebutuhan tersebut sehingga hasilnya dapat 

dipublikasikan guna menambah wawasan bagi teman sejawat. 

D. Keterbatasan penelitian 

 

Peneliti ini menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna karena 

memiliki keterbatasan. Adapun keterbatasan yang pada saat penelitian yaitu 

instrumen yang digunakan pada peneliti ini yakni kuesioner sehingga tidak 

menutup kemungkinan terjadinya bias ataupun kesalahan dalam mengisi item 

pernyataan dan terkhusus pada data yang didapatkan saat melakukan observasi 

kinerja perawat tidak optimal dikarenakan pada sebagian ruang rawat tidak 

mengizinkan peneliti untuk langsung mengobservasi pendokumentasian asuhan 

keperawatan diruangan. Hal ini disebebkan karena ruangan tersebut dalam 

ketegori dalam ruangan infeksi dan sangat beresiko bagi peneliti. 



 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUD Labuang Baji Kota 

Makassar dapat dirumuskan sebagai berikut 

1. Penerapan komunikasi SBAR saat handover di RSUD Labuang Baji 

Makassar sebagian besar efektif sebanyak 25 responden (71,4 %) dan 

sebagian kecil kurang efektif sebanyak 10 responden (28,6 %). 

2. Kepuasan kerja perawat pelaksana di RSUD Labuang Baji Makassar 

sebagian besar merasa puas sebanyak 24 responden (68,6 %) dan sebagian 

kecil tidak puas sebanyak 11 responden (31,4 %). 

3. Hasil analisis yang didapatkan bahwa ada hubungan penerapan 

komunikasi SBAR saat handover dengan kepuasaan kerja perawat dengan 

p = 0.000 di RSUD Labuang Baji Makassar 

B. Saran 

 

1. Bagi RSUD Labuang Baji Makassar 

 

Diharapkan lebih meningkatkan penerapan komunikasi SBAR secara 

efektif saat handover terutama di Ruang Interna dan Bedah dengan cara 

memberikan pelatihan kepada perawat tentang komunikasi SBAR agar 

menghasilkan kepuasan kerja sehingga meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan dalam mecapai derajat kesehatan. 
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2. Bagi perawat 

 

Diharapkan semua perawat menerapkan komunikasi SBAR saat handover 

secara lengkap dan jelas dengan mengikuti standar operasional prosedur 

yang ada. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 

Disarankan untuk peneliti selanjutnya agar meneliti variabel lain yang 

belum diteliti seperti faktor finansial (sistem penggajian dan jaminan 

sosial), faktor psikologis (Stress kerja) dan faktor sosial (interaksi rekan 

kerja dan atasan) dengan sampel yang lebih banyak atau dengan metode 

penelitian yang berbeda. 
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LAMPIRAN 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

D II 

 

 

 

 

 
Kode Responden: 

Petunjuk Pengisian: 

LEMBAR KUESIONER 

KOMUNIKASI SBAR 

 

1. Beri tanda silang () pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling benar. 

 

2. Bacalah petunjuk pengisian dengan baik sebelum menjawab pernyataan. 

 

3. Jawablah pernyataan dibawah ini dengan baik dan benar 

 

4. Pengisian kuesioner ini tidak akan berpengaruh negatif terhadap saudara/i 

 

5. Atas kesediaan dan kerelaan untuk mengisi kuesioner ini diucapkan terima 

kasih 

A. Data umum 

 

1.  Nama Responden : ........................................................ 

 

2.  Tanggal pengisian : ........................................................ 

 

3.   Unit / ruangan : ........................................................ 

 

4.  Usia ...................................................................................... Tahun 

5.  Jenis Kelamin : ....................................................... 
 

6. Pendidikan Terakhir : Keperawatan 

SI Keperawatan / Ners 

7.  Masa Kerja : ............................................................. 
 

8. Pernah mengikuti pelatihan komunikasi SBAR: Ya 

Tidak 



 

 

 

B. Kuesioner Komunikasi SBAR 

Keterangan: 

1. Selalu (SL) : Dikerjakan terus menerus, tidak pernah tidak dikerjakan. 

2. Sering (SR) : Dikerjakan terus menerus, pernah tidak dikerjakan. 

3. Kadang-kadang (KK): Sekali-kali dilakukan. 

4. Tidak pernah (TP) : Sama sekali tidak pernah dilakukan. 
 

No Pernyataan SL SR KK TP 

1 Situasion 
Ketika handover perawat menyebutkan : 

    

 a. Pada saat handover saya menyampaikan 
nama pasien 

    

b. Pada saat handover saya menyampaikan 
umur pasien 

    

c. Pada saat handover saya menyampaikan 
tanggal masuk pasien 

    

d. Pada saat handover saya menyampaikan 
hari rawatan pasien 

    

e. Pada saat handover saya menyampaikan 
diagnosa medis pasien. 

    

f. Pada saat handover saya menyampaikan 
masalah keperawatan 

    

g. Pada saat handover saya menyampaikan 

respon pasien terkait diagnosa 
keperawatan 

    

h. Pada saat handover saya menyampaikan 
dokter penanggung jawab pasien 

    

2 Background 
Saat operan disampaikan : 

    

 a. Pada saat handover saya menyampaikan 
keluhan sebelumnya 

    

b. Pada saat handover saya menyampaikan 
intervensi yang telah dilakukan perawat 

    

c. Pada saat handover saya menyampaikan 
tanda-tanda vital pasien 

    

d. Pada saat handover saya menyampaikan 
riwayat alergi 

    

3 Asssesment 
Setiap overan dinas menyebutkan: 

    

a. Pada saat handover saya menyampaikan 
hasil pengkajian pasien terkini 

    

b. Pada saat handover saya menyampaikan 
skala nyeri pasien membaik atau 

memburuk (jika terdapat nyeri) 

    

    



 

 

 
 

 c. Pada saat handover saya menyampaikan 
tingkat kesadaran pasien 

    

d. Pada saat handover saya menyampaikan 
resiko jatuh pasien 

    

e. Pada saat handover saya menyampaikan 
status nutrisi pasien 

    

f. Pada saat handover saya menyampaikan 
status eliminasi pasien 

    

g. Pada saat handover saya menyampaikan 
hasil penilaian abnormal pasien 

    

h. Pada saat handover saya menyampaikan 
informasi klinik lain yang mendukung 

    

4 Recommendation 

Setiap overan dinas disampaikan : 

    

 a. Pada saat handover saya menyampaikan 

rekomendasi intervensi keperawatan 
yang perlu dilanjutkan 

    

 b. Pada saat handover saya menyampaikan 

rekomendasi dokter terkait tindakan yang 
perlu dilakukan 

    

 c. Pada saat handover saya menyampaikan 
hasil pemeriksaan laboratorium pasien 

    

 d. Pada saat handover saya menyampaikan 
terapi medis dan terapi keperawatan 

    

 e. Pada saat handover saya menyampaikan 
edukasi pasien atau keluarga 

    

 f. saya melakukan discharge planning pada 
pasien rencana pulang 

    



 

D II 

 

 

 

 

 
Kode Responden: 

Petunjuk Pengisian: 

LEMBAR KUESIONER 

KEPUASAN KERJA 

 

1. Beri tanda silang () pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling benar. 

 

2. Bacalah petunjuk pengisian dengan baik sebelum menjawab pernyataan. 

 

3. Jawablah pernyataan dibawah ini dengan baik dan benar 

 

4. Pengisian kuesioner ini tidak akan berpengaruh negatif terhadap saudara/i 

 

5. Atas kesediaan dan kerelaan untuk mengisi kuesioner ini diucapkan terima 

kasih 

A. Data umum 

 

1.  Nama Responden : ........................................................ 

 

2.  Tanggal pengisian : ........................................................ 

 

3.   Unit / ruangan : ........................................................ 

 

4.  Usia ...................................................................................... Tahun 

5.  Jenis Kelamin : ....................................................... 
 

6. Pendidikan Terakhir : Keperawatan 

SI Keperawatan / Ners 

7.  Masa Kerja : ............................................................. 
 

8. Pernah mengikuti pelatihan komunikasi SBAR: Ya 

Tidak 



 

 

 

B. Kuesioner Kepuasan Kerja Perawat 

Keterangan : 

1. Skor 4 = Sangat Puas 

2. Skor 3 = Puas 

3. Skor 2 = Tidak Puas 

4. Skor 1 = Sangat Tidak Puas 
 

No Pernyataan SP P TP STP 

1 Saya senang menerapkan komunikasi SBAR 
saat handover 

    

2 Penerapan komunikasi SBAR saat handover 
dapat meningkatkan kerjasama antar rekan 

kerja/tim 

    

3 Saya selalu melakukan/menyampaikan kondisi 

pasien melalui komunikasi SBAR saat 

handover karena dapat meningkatkan 
keselamatan pasien 

    

4 Saya mampu menerapkan komunikasi SBAR 
saat handover karena belajar dari pengalaman 

kerja saya selama bekerja. 

    

5 Komunikasi SBAR saat handover yang saya 
lakukan dapat terlaksana dengan baik karena 

pengalaman kerja yang saya miliki. 

    

6 Saya menerima insentif yang lebih ketika 

melakukan komunikasi SBAR saat handover 
dengan efektif dan efiesien. 

    

7 Jumlah gaji yang saya terima sesuai dengan 
standar yang berlaku 

    

8 saya mendapat reward/pujian dari atasan ketika 

melakukan komunikasi SBAR saat handover 

karena kondisi pasien dijelaskan dengan 
lengkap 

    

9 Saat menerapkan komunikasi SBAR saat 

handover, atasan saya bersedia memberikan 

bimbingan bila saya tidak memahami pekerjaan 
yang ditugaskan. 

    

10 Melalui komunikasi SBAR saat handover 

atasan memberikan penilaian kerja yang baik 

karena saya menyampaikan kondisi pasien 
dengan lengkap dan jelas. 

    

11 ketika saya menerapkan komunikasi  SBAR 

saat handover tidak sesuai standar, atasan saya 

memberikan saran/masukan agar kesalahan 

tidak terulang kembali 

    



 

 

 
 

12 Rekan   kerja selalu memberikan dukungan 

dalam melakukan komunikasi SBAR saat 
handover 

    

13 Saat melakukan komunikasi SBAR saat 
handover rekan kerja memberikan masukan 

apabila saya melakukan kesalahan 

    

14 Kondisi lingkungan kerja memungkinkan saya 

untuk melakukan komunikasi SBAR saat 
handover 

    

15 Saya merasan senang dan nyaman dengan 
kondisi lingkungan kerja saat ini. 

    



 

 

 

 

 

 

Lembar Observasi Komunikasi SBAR 

No Pernyataan Ya Tidak 

1 Situation 
Ketika handover perawat menyebutkan : 

  

 a. Nama   

b. Umur   

c. Tanggal Masuk   

d. Hari rawatan dengan keluhan sebelumnya   

e. Diagnosa medis   

f. Masalah keperawatan 
g. Respon pasien 

  

h. Dokter penanggung jawab   

2 Background 
Saat handover disampaikan : 

  

 a. Keluhan sebelumnya dan keluhan utama   

b. Intervensi yang telah dilakukan perawat   

c. Tanda vital   

d. Riwayat alergi   

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

Asssesment 
Setiap handover perawat menyebutkan: 

  

a. Hasil pengkajian terkini   

b. Skala nyeri memburuk atau membaik (jika 
terdapat nyeri) 

  

c. Tingkat kesadaran   

d. Resiko jatuh   

e. Status nutrisi   

f. Status eliminasi   

g. Hasil penilaian abnormal   

h. Informasi klinik lain yang mendukung   

Recommendation 
Setiap handover disampaikan : 

  

 a. Rekomendasi intervensi keperawatan yang perlu 
dilanjutkan 

  

 b. Rekomendasi dokter terkait tindakan yang perlu 
dilakukan 

  

 c. Hasil laboratorium   

 d. Terapi medis dan keperawatan   

 e. Edukasi pasien atau keluarga   

 f. Discharge planning pada pasien yang rencana 
pulang 

  



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 


