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ABSTRAK
Salah satu domain penerapan patient-centered-cared yang dapat dilakukan adalah dengan mendengarkan
pendapat pasien tentang asuhan keperawatan yang diharapkan serta memotivasi pasien untuk selalu terlibat
aktif dalam proses perawatan. Metode pelibatan pasien: feedback pasien dan edukasi Speak-up merupakan
cara yang dapat diterapkan di rumah sakit. Studi ini bertujuan menerapkan pengembangan metode pelibatan
pasien: feedback pasien dan edukasi speak-up. Metode yang digunakan adalah pilot-study terhadap 57
perawat dengan menggunakan lembar observasi proses feedback pasien dan edukasi Speak-up yang terdiri
dari 17 item. Tahapan dimulai dengan identifikasi masalah, analisis fishbone, implementasi dan evaluasi.
Implementasi berupa pembuatan panduan, standar prosedur operasional, formulir, dan video role-play. Hasil
studi menunjukan bahwa metode pelibatan pasien: feedback pasien dan edukasi speak-up dilakukan dengan
capaian 69,42%. Keberhasilan proses pelibatan pasien dipengaruhi adanya keinginan organisasi dan staf
untuk mendengarkan pasien, kesiapan untuk berubah, sumber daya yang mendukung, serta dukungan
perawat, perawat manajer dan manajemen. Studi ini dapat menjadi dasar penerapan metode baru mengenai
proses pelibatan pasien di rumah sakit.
Kata kunci: feedback pasien, pelibatan pasien, speak-up
ABSTRACT
One of patient-centered-cared domaind can be done by listen to the patients voices about the services
provided and motivate patients to actively involved in the treatment process. Patient involvement methods:
patient feedback and Speak-up education are methods that can be applied in hospitals. This study aims to
implement the development of patient imvolvement methods:patient feedback and Speak-up education. The
method used was a pilot study of 57 nurses using observation sheets of the patient feedback process and
Speak-up consisting of 17 items. The study begin with problem identification, fishbone analysis,
implementation and evaluation. Implementation consisted of making guides, SPO, forms, and role-play
videos. The results of the study showed that the patient feedback method and Speak-up were performed with
an achievement of 69.42%. Conclusion: the success of the patient involvement process was influenced by
the willingness of the organization and staff to listen to the patients voice, readiness to change, supportive
resources, and support of nurses, nurse managers and management. Recommendation: this study is the
basis for the application of new methods of involving patients in the hospital.
Keywords: patient feedback, patient involvement, speak-up
Cite this as : Fauziah N, Hariyati RTS, Fatmawati U. Penerapan Metode Pelibatan Pasien melalui Feedback Pasien
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PENDAHULUAN
The Lancet Global Health Commision dalam
publikasinya tentang People’s Voice Report
menyebutkan bahwa merupakan hak setiap
pasien untuk didengarkan oleh seluruh level
penyedia layanan kesehatan (1). Begitupula
sebaliknya, merupakan suatu kewajiban

sebuah penyedia layanan kesehatan untuk
mendengarkan suara (voice) pasiennya (1,2).
Suara tersebut merupakan sebuah feedback
pasien yang berharga sebagai sumber
informasi penting untuk proses peningkatan
kualitas asuhan di rumah sakit (1,3).
Feedback pasien sebenarnya merupakan
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kumpulan pandangan dan pendapat pasien
mengenai kebutuhan, keinginan, dan harapan
terhadap asuhan keperawatan yang diberikan
(1,4). Proses mendengarkan feedback pasien
dinilai dapat membangun hubungan baik
yang diperlukan untuk menigkatkan hasil
perawatan pada pasien, loyalitas dan
kepuasan pasien (1,5). Proses ini juga dapat
membantu melihat gambaran secara langsung
tentang aspek mana yang perlu ditingkatkan
(6). Feedback pasien juga membantu perawat
manajer untuk mengidentifikasi masalah,
memonitor kinerja, dan menggunakan
sumber tersebut untuk peningkatan asuhan
keperawatan (1,7).
Pentingnya menerapkan metode pelibatan
pasien dengan mendengarkan feedback
pasien, juga merupakan sebagai upaya
peningkatan patient-centered-cared yang
sudah mulai diterapkan di beberapa negara
didunia seperti Eropa, Canada, USA,
Netherland dan Denmark (7–11). Faktanya
sebuah studi yang dilakukan oleh Riskiyah,
Hariyanti,
&
Juhariah
(2017),
mengungkapkan bahwa pelaksanaan patientcentered-care di Indonesia masih belum
optimal. WHO (2010), mengungkapkan
bahwa dengan cara melibatkan pasien dalam
asuhan, penurunan kualitas pelayanan,
adverse event, medical errors, dan near
misses incident dapat dicegah (13–15).
Hal lain yang tak kalah penting dilakukan
oleh penyedia layanan kesehatan adalah
memotivasi pasien agar terlibat aktif dalam
proses perawatan. Sejalan dengan standar
MKE 11 pada SNARS 2018 yang
mengungkapkan
bahwa
staf
harus
mendorong pasien dan keluarga untuk
bertanya dan mengemukakan pendapat agar
dapat sebagai peserta aktif. Salah satu upaya
yang dapat dilakukan menurut inisiatif dari
The Joint Commission (2015), adalah dengan
melakukan edukasi Speak-Up. Mengedukasi
pasien untuk melakukan Speak-up dapat
meningkatkan pengetahuannya mengenai
proses
perawatan
sehingga
dapat
meningkatkan patient-safety (17).
The Joint Commision mengemukakan bahwa
kejadian medical errors 80% diantaranya
diakibatkan oleh komunikasi yang tidak baik.
Speak-up yang dilakukan oleh perawat
sebagai upaya komunikasi untuk melibatkan

pasien dalam proses perawatan dinilai dapat
menurunkan angka kejadian medical errors
(18). Perawat harus senantiasa mendorong
pasien untuk melakukan speak-up agar dapat
meningkatkan kualitas asuhan keperawatan
yang diberikan (19). Rainey, Ehrich,
Mackintosh, & Sandall (2013), juga
mengungkapkan dengan melakukan speakup, pasien dan keluarga akan dapat
berkontribusi aktif dalam upaya peningkatan
keselamatan pasien.
Studi pendahuluan yang dilakukan di RSUD
X mengungkapkan data bahwa, dalam
pelaksanaan handover, proses melibatkan
pasien dan keluarga untuk mengemukakan
pendapat masih sebesar 49,54%. Proses
komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh
perawat pada proses handover juga hanya
mencapai angka sebesar 39,35%. Hasil
observasi mendapatkan fakta bahwa, pada
pendokumentasian S sebagai data subjektif
pasien di CPPT seringkali tidak ditulis
dengan lengkap atau hanya dikosongkan
dengan menggunakan tanda strip “ – “. Pada
observasi sejumlah 105 status pasien di
empat ruang rawat inap di RSUD X, data
subjektif yang ditulis lengkap di CPPT hanya
sebesar 78,73%. Data survei kepuasan pasien
di ruang rawat inap pada Oktober 2019 di
RSUD X mencapai angka 85,3%.
Dari hasil wawancara dengan Kabid
Keperawatan RSUD X, disampaikan bahwa
komunikasi antar perawat dan pasien saat ini
masih menjadi perhatian besar bidang
keperawatan. Respon pasien sebagai sebuah
output dari asuhan keperawatan menurutnya
adalah merupakan hal yang harus
diperhatikan oleh perawat. Berdasarkan
uraian tersebut, peneliti tertarik untuk
melakukan pilot study mengenai penerapan
pelibatan pasien: feedback pasien dan
edukasi speak-up di RSUD X.
METODE

Studi ini menggunakan metode Pilot -Study
dengan sampel sejumlah 57 perawat. Studi
ini dilakukan dengan pendekatan PDSA
(Plan-Do-Study-Action). Identifikasi data
awal dilakukan dengan pengkajian, observasi
dan wawancara. Observasi dilakukan pada
proses handover dengan menggunakan
lembar observasi yang terdiri dari 16 item.
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Data
yang
ditemukan
dianalisis
menggunakan diagram fish-bone, kemudian
dilakukan penetapan prioritas masalah.
Selanjutnya dilakukan penyusunan Plan-ofAction
(POA)
dengan
menggunakan
pendekatan fungsi manajemen POSAC.

harapan, dan masukan pasien unntuk
peningkatan
pelayanan
dan
asuhan
keperawatan (4,6,22,23). Proses edukasi
Speak-up dilakukan oleh perawat untuk
memotivasi pasien dan keluarga agar terlibat
aktif dalam proses perawatan (16).

Fungsi
perencanaan,
pengorganisasian,
ketenagaan, pengarahan, dan pengendalian
dilakukan pada proses pelibatan pasien
dengan metode feedback pasien dan edukasi
speak-up. Kemudian dilakukan evaluasi
proses menggunakan lembar observasi
sejulmah 17 item., serta evaluasi output
dokumentasi sejumlah 3 item. Hasil evaluasi
ini dapat dijadikan rekomendasi dan rencana
tindak lanjut bagi pelaksanaan feedback
pasien dan edukasi Speak-up di Rumah Sakit
X. Studi ini merupakan sebuah proyek
inovasi yang sudah memiliki ijin dari RSUD
X dengan nomor surat Nomor: 1.142/1776.4.

Pengkajian data awal dilakukan dengan
mengobservasi
proses
serta
output.
Dikarenakan belum adanya penerapan proses
pelibatan pasien:feedback pasien, maka data
awal diambil dari observasi proses handover.
Observasi dilakukan menggunakan lembar
observasi proses handover yang terdiri dari
16 item, hasilnya dapat terlihat pada gambar
1.1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode pelibatan pasien: feedback pasien
dilakukan secara terintegrasi dengan proses
handover di ruangan tepatnya saat bedsidehandover (21). Proses ini merupakan proses
untuk menggali perasaan, pengalaman,

Gambar 1. menunjukan hasil observasi 214
proses handover pada poin mengenai
melibatkan pasien: mempersilahkan pasien
mengemukakan pendapat hanya mencapai
angka 49,54%. Komunikasi terapeutik yang
dilakukan pada handover hanya mencapai
angka 39,35%. Dikarenakan proses feedback
pasien dan edukasi speak-up belum
diterapkan maka hasil observasi proses
adalah nol persen (0%).
Data pengkajian awal selanjutnya dilihat dari
observasi output dokumentasi. Observasi
dilakukan pada data subjektif yang
merupakan data keluhan pasien yang

Data Observasi Proses Handover (n=214)

59,26%
49,54%
39,35%

9,72%
Memperkenalkan Perawat

Identifikasi

Melibatkan Pasien:

Komunikasi

Pasien

Mempersilahkan Mengemukakan

Efektif

Pendapat

Gambar 1. Gambaran pelaksanaan handover di RS X (n=214)
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Pendokumentasian Data Subjektif, Feedback Pasien, dan
Speak Up (n=105)
78,73

Data Subjektif (S) Keluhan
Pasien pada CPPT

0

0

Data Feedback sebagai
bagian (S) pada CPPT

Data Speak-Up pada Lembar
Edukasi Terintegrasi

Gambar 2 Gambaran pendokumentasian data subjektif, feedback pasien dan Speak-up (n=105)

biasanya dituliskan pada CPPT sebagai data
subjektif (S). Observasi juga dilakukan pada
data feedback yang merupakan pendapat
pasien terhadap pelayanan keperawatan yang
dituliskan sebagai bagian dari data subjektif
(S) dalam CPPT. Observasi lainnya
dilakukan pada lembar edukasi terintegrasi
untuk melihat bukti pelaksanaan edukasi
speak-up pada pasien dan keluarga. Data
observasi pendokumentasi pada ketiga item
tersebut dapat dilihat pada gambar 1.2.
Gambar 2. menunjukan hasil observasi data
subjektif (S) keluhan pasien yang dituliskan
oleh perawat pada lembar CPPT hanya
mencapai angka 78,73%. Artinya belum
semua perawat menuliskan keluhan pasien
pada data subjektif di CPPT dengan lengkap.
Masih ada perawat yang mengosongkan data
subjektif dengan hanya menuliskan tanda
strip “-“ pada CPPT. Dikarenakan belum
diterapkannya proses feedback
pasien
maka data feedback yang dituliskan dalam
CPPT sebagai bagian dari data subjektif (S)
belum dilaksanakan oleh perawat. Data
edukasi speak-up pun belum dilakukan pada
lembar edukasi terintegrasi, sehingga data
dokumentasi feedback dan speak-up masih
0%. Seluruh data yang diperoleh kemudian
dilakukan analisis menggunakan diagram
fish- bone. Hasil analisis diagram fish-bone
dapat dilihat pada gambar 1.3.
Pada diagram 3 dapat dilihat bahwa
pelaksanaan pelibatan pasien belum optimal
dilaksanakan. Pada Man dapat dilihat
kualifikasi perawat mayoritas berpendidikan

D3 dan belum seluruhnya mendapatkan
pelatihan
komunikasi
efektif.
Survei
kepuasan
pasien
terhadap
asuhan
keperawatan di rawat inap masih belum
mencapai target (90%). Pada Material dapat
dilihat belum adanya panduan, standar
prosedur operasional, dan formulir yang
disediakan untuk proses pelibatan pasien.
Pada Method ditemukan data bahwa
komunikasi efektif dan proses melibatkan
pasien untuk mengemukakan pendapat saat
handover masih belum optimal.
Proses pendokumentasian data subjektif pada
CPPT juga dinilai belum optimal. Belum
jelasnya metode pelibatan pasien dan
pendokumentasiannya di ruangan juga
menjadi
kendala
tersendiri.
Pada
Information dapat dilihat belum tersedianya
informasi yang jelas mengenai metode
pelibatan di rumah sakit. Berdasarkan
analisis dalam diagram fish-bone tersebut
maka
dilakukan
rencana
tindakan
menggunakan konsep PSCA (Plan-Do-StudyAction) dengan kerangka fungsi manajemen
POSAC
(Planning-Organizing-StaffingActuating-Controling).
Implementasi
Implementasi yang dilakukan pada studi ini
dilakukan mengikuti kerangka kerja fungsi
manajemen
POSAC
yaitu
planning,
organizating and staffing, actuating, dan
controling. Uraian implementasi dimulai
dengan perencanaan yaitu pengembangan
panduan, standar prosedur operasional dan
formulir dan penyusunan skenario role-play.
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Gambar 3. Diagram fish-bone pelaksanaan pelibatan pasien di RSUD X

Setelah itu pengorganisasian dilakukan
dengan melakukan konsultasi draft panduan,
standar prosedur operasional, formulir, dan
skenario role-play dengan metode hiring
expert. Kemudian Pengarahan dilakukan
dengan sosialisasi draft panduan, standar
prosedur operasional , formulir, serta video
role-play serta melakukan pendampingan
pelaksanaan proses. Tahap pengendalian
dilakukan dengan melakukan evaluasi proses
dan output.
Evaluasi dilakukan untuk melihat hasil dari
proses dan output penerapan pelibatan
pasien: feedback pasien dan edukasi Speakup. Gambaran evaluasi proses yang
dilakukan pada empat ruangan, hasilnya
dapat dilihat pada gambar 4.
Pada gambar 4. dapat dilihat bahwa evaluasi
terhadap 57 proses menghasilkan capaian
yang cukup signifikan. Capaian tertinggi
proses pelibatan pasien ini mencapai 78,07%
disalah satu ruangan. Capaian total
keseluruhan data evaluasi proses pelibatan
pasien: feedback pasien dan edukasi speak-up
yang dilaksanakan adalah sebesar 69,42%.
Evaluasi proses ini dilakukan menggunakan
lembar observasi pelibatan pasien: feedback
pasien dan edukasi speak-up yang terdiri dari

17 item. Selain melakukan evaluasi terhadap
proses, studi ini juga mengevaluasi tiga item
pendokumentasian,
data
evaluasi
pendokumentasian tersebut dapat dilihat
dalam gambar 5.
Pada gambar 5, dapat dilihat bahwa setelah
satu minggu proses pendampingan, data
subjektif keluhan pasien yang dituliskan pada
CPPT mengalami peningkatan hingga 100%.
Artinya tidak
ada lagi penulisan data
subjektif menggunakan tanda strip “-“ atau
dikosongkan pada CPPT. Semua data
subjektif yang diobservasi pada hasil evaluasi
diisi dengan lengkap oleh perawat.
Pendokumentasian data feedback sebagai
bagian dari SOAP pada CPPT juga dilakukan
dengan angka capaian sebesar 42,57%. Selain
itu data speak-up yang didokumentasikan
pada lembar edukasi terintegrasi juga
dilakukan dengan capaian 74,89%. Baik
evaluasi proses maupun evaluasi output
dokumentasi
setelah
pendampingan,
mengalami
peningkatan
yang
cukup
signifikan. Data perbandingan sebelum dan
sesudah pendampingan atau uji coba
penerapan pelibatan pasien: feedback pasien
dan edukasi speak-up ada pada tabel 1.1.
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Proses Feedback Pasien & Speak Up
yang diobservasi pada sejumlah n=57
Capaian Proses Keseluruhan 69,42%

64,71

Ruang B

78,07

76,82
58,9

Ruang A

Ruang D

Ruang C

Gambar 4. Hasil evaluasi proses pelibatan pasien: feedback pasien dan speak-up (n=57)

Pada tabel 1. dapat dilihat terdapat
peningkatan yang cukup signifikan pada data
proses sebelum dan sesudah pendampingan
yakni dengan capaian sebesar 69.42%. Proses
melibatkan pasien untuk mengemukakan
pendapat yang awalnya diobservasi saat
handover hanya sebesar 49.54%, meningkat
sebesar 19.88%. Capaian yang signifikan
juga terlihat pada pendokumentasianya,
dokumentasi feedback meningkat dari 0%
hingga 42,57% sedangkan dokumentasi
Speak-up meningkat dari 0% hingga 74,89%.
Keberhasilan
pencapaian
pelaksanaan
feedback pasien dan edukasi speak-up di
RSUD X tersebut, dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor pendukung.
Sesuai dengan standar HPK 2, rumah sakit
harus menetapkan regulasi dan proses untuk
mendukung partisipasi pasien dalam proses
asuhan. Standar MKE 11 juga menyebutkan
bahwa staf harus mendorong pasien untuk
bertanya dan memberi pendapat agar dapat
sebagai perserta aktif (24). Metode pelibatan
pasien dengan cara mendengakan feedback
pasien sebagai penerapan domain patientcentered-care merupakan salah satu cara
yang dapat diaplikasikan di rumah sakit (7,9–
11). Edukasi untuk melakukan speak-up
dapat memotivasi pasien untuk lebih terlibat
aktif dalam proses perawatan (16,17). Pada
analisis fish-bone didapatkan hasil bahwa
proses melibatkan pasien untuk memberikan
pendapat pada proses handover hanya
mencapai angka 49,54%. Dari data tersebut
dapat disimpulkan bahwa proses pelibatan
pasien di RSUD X belum optimal diterapkan.
Setelah penerapan proses ini dilakukan,

diketahui bahwa terdapat beberapa faktor
yang mempengaruhi pelaksanaan pelibatan
pasien: feedback pasien. Faktor tersebut
adalah adanya keinginann organisasi dan staf
untuk mendengarkan pasien, adanya kesiapan
organisasi dan staf untuk berubah, sumber
daya yang memadai (sdm, panduan, standar,
dan prosedur), dukungan dari perawat dan
perawat manajer serta manajemen yang baik
(1,3,25–28).
Setiap pasien mempunyai hak untuk
didengarkan
pendapatnya,
begitupula
sebaliknya sebuah organisasi pelayanan
kesehatan mempunyai kewajiban untuk
mendengarkan pasiennya (1). Penelitian yang
dilakukan Moore (2018), mengungkapkan
bahwa dalam penerapan metode pelibatan
pasien dengan mendengarkan pendapat harus
adanya keinginan dari sebuah organisasi
kesehatan untuk mendengarkan pasiennya.
Bukan hanya keinginan sebuah organisasi,
stafnya juga harus mempunyai keinginan
untuk mendengar pendapat pasien. Dalam
studi ini adanya keinginan dari perawat untuk
mendengarkan pasien dapat dilihat dari
capaian proses feedback pasien dari 0%
menjadi 69.42%.
Sebuah penelitian mengemukakan bahwa
untuk dapat melakukan pengumpulan
feedback pasien, diperlukan perawat yang
terlatih (28). Analisis fish-bone pada
penelitian ini mengungkapkan bahwa belum
semua
perawat
melakukan
pelatihan
komunikasi efektif. Namun dalam studi ini
dengan adanya pelatihan pada perawat
melalui pendampingan dan role-play untuk
melakukan
proses
pelibatan
pasien
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Pendokumentasian Data Subjektif, Feedback Pasien, dan Speak Up
(n=57)
100
74,85
42,57

Data Subjektif (S) Keluhan Pasien Data Feedback sebagai bagian (S)
pada CPPT
pada CPPT

Data Speak-Up pada Lembar
Edukasi Terintegrasi

Gambar 5. Pendokumentasian data subjektif, feedback pasien dan speak-up (n=57)

membantu meningkatkan proses tersebut
sebesar 19.88%. Adanya pelatihan dan
pendampingan
pada
perawat
dapat
meningkatkan
keterampilannya
dalam
berkomunikasi dan menggali feedback
pasien.
Masalah yang diungkapkan pada diagram
fish-bone salah satunya adalah belum
optimalnya pendokumentasian data subjektif
yang dilakukan. Pada hasil studi setelah
pendampingan,
terlihat
data
pendokumentasian respon subjektif pasien
meningkat dari 78.73% menjadi 100%.
Selain itu pendokumentasian data feedback
juga dilakukan dengan capaian dari 0%
hingga 42,57%. Hal tersebut memperlihatkan
adanya proses perubahan yang sudah
dilakukan oleh para perawat di RSUD X.
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Moore (2018), yang mengemukakan
bahwa dalam menerapkan proses feedback
pasien perlu adanya kesiapan organisasi dan
staf untuk berubah.
Perubahan tersebut sejalan dengan teori
perubahan Kurt Lewin yang mengemukakan
tiga tahap perubahan yaitu unfreezing,
movement, dan refreezing (29). Pada tahap
unfreezing sebuah organisasi akan menyadari
pentingnya sebuah perubahan. Tahap kedua
adalah movement dimana organisasi tersebut
sudah mulai bergerak melakukan perubahan.
Adanya perubahan pada proses pelibatan
pasien yang dilakukan oleh perawat RSUD
X, memperlihatkan bahwa perawat RSUD X

sudah melewati tahap unfreezing dan tahap
movement. Tahap ketiga adalah refreezing
dimana proses perubahan tersebut terjadi
secara stabil.
Hasil analisis Material pada diagram fishbone mengungkapkan belum tersedianya
dokumen pendukung pelibatan pasien di
RSUD X. Setelah adanya sistem yang
memadai seperti panduan, standar prosedur
operasional, dan formulir yang jelas dapat
mendukung pelaksanaan pelibatan pasien di
RSUD X. Hal tersebut sejalan dengan
penelitian yang dilakukan Käsbauer et al.
(2017), yang mengungkapkan bahwa salah
satu faktor yang mempengaruhi pelibatan
pasien: feedback pasien adalah sistem yang
mendukung (sdm, standar, prosedur). Dengan
sistem
yang
jelas,
prosedur
dan
pendokumentasian feedback pasien serta
Speak-up dapat dilaksanakan oleh perawat
RSUD X. Hal tesebut dapat dilihat dari
capaian pendokumentasian feedback pasien
dari 0% menjadi 42.57%, sedangkan edukasi
Speak-up dari 0% menjadi 74.89%.
Hal yang tak kalah penting yang dari semua
faktor yang mempengaruhi proses pelibatan
pasien adalah adanya dukungan dari perawat
dan perawat manajer (27). Dukungan perawat
manajer di RSUD X sudah sangat baik
dengan adanya dukungan untuk mengarahkan
seluruh tenaga keperawatan melibatkan
pasien dalam setiap asuhan keperawatan dan
secara
konstan
memonitoring
proses
pelibatan pasien di ruangan (25). Selain itu
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No

Tabel 1.. Data perbandingan sebelum dan sesudah pendampingan proses pelibatan pasien
Data yang diobservasi
Sebelum
Sesudah
Pendampingan
Pendampingan

1

Data proses feedback pasien dan speak-up

0%

69,42%

2

Data proses melibatkan pasien dalam
mengemukakan pendapat pada saat handover

49,54%

69,42%

3

Data Subjektif pada CPPT

78,73

100%

4

Data Feedback pada CPPT

0%

42,57%

5

Data Speak Up pada Lembar Edukasi
Terintegrasi

0%

74,89%

adanya manajemen yang baik dalam proses
ini bertujuan agar feedback pasien yang
dikumpulkan dapat bermanfaat untuk
meningkatkan kualitas asuhan keperawatan
(26).

KONFLIK KEPENTINGAN

Fungsi manajemen pada proses pelibatan
pasien akan sangat mendukung keberhasilan
penerapan metode ini dilapangan (26,30).
Perencanaan yang baik dimulai dengan
penyediaan panduan, spo, dan formulir
pendukung akan menjadi bahan acuan
perawat untuk menerapkan proses pelibatan
pasien
secara
berkesinambiungan.
Pengorganisasian yang dilakukan akan
memperjelas mengenai siapa, kapan, dimana,
dan bagaimana proses ini dilakukan.
Pengarahan yang dilakukan para manajer
keperawatan dengan adanya bantuan video
role-play
akan
lebih
memudahkan
memotivasi dan sosialisasi kepada seluruh
perawat di ruangan. Proses monitoring dan
evaluasi dengan menggunakan formulir
evaluasi proses pelibatan pasien sebagai
upaya pengedaliann proses ini juga harus
dilakukan secara konsisten dan berkala.

Terima kasih kepada pembimbing akademik,
pembimbing lapangan, dan semua pihak yang
telah membantu dan berkontribusi dalam
pilot study ini.

KETERBATASAN
Pilot study ini dilakukan dalam waktu 1
bulan sehingga tidak dapat dilaksanakan
diseluruh ruang rawat inap.

ETIKA PENELITIAN
Etika penelitian ini mengikuti perizinan saat
residensi.

Tidak terdapat konflik keperntingan dalam
pilot study ini.
UCAPAN TERIMAKASIH

PENUTUP
Studi ini berhasil menerapkan pilot-project
berupa
penerapan
metode
pelibatan
pasien:feedback pasien dan edukasi speak-up
dengan capaian proses dari 0% menjadi
69,42%. Data pendokumentasian feedback
pada CPPT juga dilakukan dengan capaian
0% menjadi 42.57%. Data pendokumentasian
lainnya yaitu data edukasi speak-up juga
dilakukan dengan capaian 0% menjadi
74,89%. Keberhasilan penerapan metode
pasien: feedback pasien dan edukasi speak-up
tersebut
dipengaruhi
dengan
adanya
keinginan untuk mendengarkan, kesiapan
untuk berubah, serta staf, manajemen, dan
sistem yang mendukung. Keterlibatan pasien
dalam asuhan keperawatan merupakan hal
yang harus menjadi perhatian penting
manajemen sebuah organisasi kesehatan.
Mendengarkan feedback pasien dapat
menjadi salah satu pendekatan yang
diterapkan di rumah sakit sebagai wujud
penerapan patient-centered-cared. Pilot
Study ini dapat menjadi dasar penerapan
metode baru mengenai pelibatan pasien yang
dilakukan di rumah sakit.
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