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ABSTRACT
The general consent contains the rules
and regulations of the hospital and the rights
and obligations of the patient. The process of
implementation of general consent of inpatient
at Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Hospital is
implemented during the registration process.
When the patient or patient’s family is asked
about general consent, all reply does not know
even though they have signed a general consent.
The purpose of this study is to measuring the
relations of individual characteristics with the
level of understanding of a patient or patient’s
family for General Consent in Dr. Soeradji
Tirtonegoro Klaten Hospital.The research
method was an analytic survey with quantitative
approach and cross sectional design. Data
collection techniques included questionnaires as
well as documentation studies. Samples were
taken from as many as 88 respondents.Results
of 88 respondents, characteristics of the patient
or the patient’s family dominated the age of 1840 years (59%), gender dominated with 54%
male respondents, high school educated (51%),
work (76%), and older patients (59%) . The level
of subjective understanding in the category of
understanding reached 59% and at the level of
objective understanding was as much as 40%
of patients or families of patients in the category
are well understood. Based on statistical test
results, the result of p-value < α = 0,05 on
education, that is at subjective understanding
level (0.039) and at the objective understanding
level (0.043). This research suggests that there
is a correlation between the level of education
and the level of understanding of patient or
patient’s family to the general consent. Therefore
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a higher level of education suggests a higher
level of understanding general consent from a
patient or the family.
Keywords: level of understanding, patient
characteristics, general consent

ABSTRAK
Persetujuan umum berisi tentang tata
tertib dan peraturan rumah sakit serta hak
dan kewajiban pasien. Proses pelaksanaan
persetujuan umum rawat inap di RSUP Dr.
Soeradji Tirtonegoro Klaten dilaksanakan pada
saat proses pendaftaran pasien rawat inap.
Ketika pasien atau keluarga pasien ditanya
mengenai persetujuan umum, semua menjawab
tidak mengetahui padahal mereka telah
menandatangani persetujuan umum. Tujuan
penelitian ini adalah mengukur hubungan
karakteristik individu dengan tingkat pemahaman
pasien atau keluarga pasien terkait Persetujuan
Umum di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
Jenis penelitian adalah survei analitik dengan
pendekatan kuantitatif dan rancangan cross
sectional. Teknik pengumpulan data dengan
kuesioner dan studi dokumentasi.Sampel
diambil sebanyak 88 responden.Hasil dari 88
responden, karakteristik pasien atau keluarga
pasien didominasi umur 18 – 40 tahun (60%),
jenis kelamin laki-laki 54%, berpendidikan
SMA (51%), bekerja (76%), dan pasien lama
(59%). Tingkat pemahaman subyektif pada
kategori paham mencapai 59% dan pada tingkat
pemahaman obyektif sebanyak 40% pasien atau
keluarga pasien pada kategori sangat paham.
Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan hasil
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p-value< α = 0,05 pada pendidikan, yaitu pada
tingkat pemahaman subyektif (0.039) dan
pada tingkat pemahaman obyektif (0.043).
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
terdapat hubungan antara pendidikan dan
tingkat pemahaman pasien atau keluarga
pasien terhadap persetujuan umum.Hal ini
berarti semakin tinggi tingkat pendidikan pasien
atau keluarga pasien maka semakin tinggi pula
tingkat pemahamannya.
Kata Kunci: tingkat pemahaman, karakteristik
pasien, persetujuan umum

PENDAHULUAN
Rumah Sakit adalah institusi pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,
dan gawat darurat (UU Nomor 44 tahun 2009
tentang Rumah Sakit).Rumah sakit mempunyai
hak dan kewajiban agar upaya pelayanan medis
yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.
Salah satu kewajiban rumah sakit dalam UU
Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
yaitu memberikan informasi yang benar, jelas
dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.
Jika rumah sakit melanggar kewajiban tersebut
dapat dikenakan sanksi administratif sesuai
Undang-Undang.
Penyampaian informasi mengenai hak
dan kewajiban pasien sesuai Standar Akreditasi
Rumah Sakit (2011)dapat dilakukan pada waktu
pasien didaftar pertama kali sebagai pasien
rawat inap atau rawat jalan.Selanjutnya pada
standar akreditasi rumah sakit, dilanjutkan
dengan dilaksanakannya persetujuan umum
(General Consent).
Menurut Bloom dalam Notoadmodjo
(2003), proses dalam penyampaian informasi
sampai dapat dipahami oleh seseorang
tergantung pada pemikiran intelektualnya. Untuk
menangkap rangsangan atau stimulus dari
orang lain sangat dipengaruhi oleh karakteristik
dari orang yang bersangkutan. Selain itu hasil
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penelitian Sulistyowati (2015)juga menyebutkan
bahwa kendala dalam penyampaian informasi
kepada pasien atau keluarga pasien disebabkan
karena tingkat pendidikan pasien, usia pasien,
dan status sosial pasien yang berbeda-beda.
Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik
seseorang mempengaruhi tingkat pemahaman
atas informasi yang diterimanya.
Proses pelaksanaan persetujuan umum
rawat inap di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro
Klaten dilaksanakan pada saat proses
pendaftaran pasien rawat inap. Ketika pasien
atau keluarga pasien yang telah selesai
melakukan pendaftaran ditanya mengenai
persetujuan umum, semua menjawab tidak
mengetahui padahal telah menandatangani
persetujuan umum.
Berdasarkan latar belakang tersebut,
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai “Hubungan Karakteristik Individu
dengan tingkat pemahaman pasien atau
keluarga pasien terkait Persetujuan Umum di
RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten”.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengidentifikasi karakteristik pasien atau
keluarga pasien yang mendapatkan Persetujuan
Umum di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten,
mengukur tingkat pemahaman subyektif dan
obyektif pasien atau keluarga pasien terkait
Persetujuan Umum di RSUP Dr. Soeradji
Tirtonegoro Klaten, dan menganalisis hubungan
karakteristik pasien atau keluarga pasien
dengan tingkat pemahaman subyektif dan
obyektif pasien atau keluarga pasien terkait
Persetujuan Umum di RSUP Dr. Soeradji
Tirtonegoro Klaten.

METODE
Jenis penelitian ini survei analitik dengan
pendekatan kuantitatif dan rancangan crosssectional.Sampel yang digunakan sebesar 88
pasien atau keluarga pasien yang mendaftar
di tempat pendaftaran pasien rawat inap
RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.Teknik
pengumpulan data menggunakan kuesioner
dan studi dokumentasi.Teknik analisis data
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menggunakan uji statistik Spearman Rank
Correlation dan Chi-square.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden
Karakteristik responden dalam penelitian
ini meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan,
pekerjaan, dan jenis pasien. Penjabaran
masing-masing karakteristik responden dari
hasil kuesioner yang telah dibagikan kepada 88
responden di bagian TURP (Tata Usaha Rawat
Pasien) RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Karakteristik Pasien atau Keluarga
Pasien yang Melakukan Persetujuan Umum
Karakteristik
Responden

Jumlah

Persentase

48 responden (55%), lebih dari 50 persen
berpendidikan menengah (51%), sebagian
besar pasien atau keluarga pasien bekerja yaitu
sebanyak 67 responden (76%), dan lebih dari
50 persen responden merupakan pasien lama
(59%).
Pembagian umur dalam penelitian ini
diambil dari Hurlock (2001), yaitudibagi menjadi
3 kategori, dewasa muda (18 – 40 tahun),
dewasa madya (41 – 60 tahun), dan dewasa
lanjut (>61 tahun). Pengambilan responden
pada penelitian ini hampir seimbang antara
jumlah kelamin laki-laki dan perempuan.
Pendidikan dalam penelitian ini dibagi menjadi
3 kategori sesuai dengan pembagian tingkat
pendidikan menurut UU RI Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sisdiknas, yaitu :
1.

Pendidikan Dasar yaitu jenjang pendidikan
SD sederajat dan SMP sederajat

2.

Pendidikan Menengah yaitu jenjang
pendidikan SMA sederajat

3.

Pendidikan Tinggi yaitu jenjang pendidikan
setelah menengah (Perguruan Tinggi).

Umur
1. 18 – 40 tahun

53

60%

2. 41 – 60 tahun

35

40%

0

0%

88

100%

1. Laki-laki

48

55%

2. Perempuan

40

45%

Jumlah

88

100%

1. Dasar

27

31%

2. Menengah

44

51%

3. Tinggi

17

19%

88

100%

1. Tidak Bekerja

21

24%

2. Bekerja

67

76%

88

100%

1. Pasien Baru

36

41%

2. Pasien Lama

52

59%

85

100%

3. > 60 tahun
Jumlah
Jenis Kelamin

Pendidikan

Jumlah
Pekerjaan

Jumlah
Jenis Pasien

Jumlah

Berdasar tabel 1 di atas, distribusi frekuensi
karakteristik pasien atau keluarga pasien yaitu
lebih dari 50 persen berumur 18 – 40 tahun
(60%), didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak
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Karakteristik pekerjaan dalam penelitian ini
dibagi menjadi 2, yaitu tidak bekerja dan bekerja.
Jenis pasien dalam penelitian ini dibagi menjadi
pasien baru dan pasien lama (Budi, 2011).
Pasien baru merupakan pasien yang belum
pernah dirawat inap sebelumnya di RSUP Dr.
Soeradji Tirtonegoro Klaten.Sedangkan pasien
lama merupakan pasien yang sudah pernah
dirawat inap sebelumnya di RSUP Dr. Soeradji
Tirtonegoro Klaten.
Tingkat Pemahaman Subyektif dan
Obyektif Pasien atau Keluarga Pasien Terkait
Persetujuan Umum
Tabel 2. Tingkat Pemahaman Pasien atau
Keluarga Pasien terhadap Persetujuan
Umum
Tingkat Pemahaman

Jumlah

Persentase

Subyektif
1. Tidak Paham

0

0%

2. Kurang Paham

8

9%

3. Cukup Paham

23

26%

4. Paham

52

59%
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Tingkat Pemahaman

Jumlah

5. Sangat Paham

Persentase

Karakteristik
Pasien atau
Keluarga Pasien

5

6%

88

100%

1. Kurang Paham

7

8%

2. Cukup Paham

18

20%

Jenis Kelamin

3. Paham

28

32%

4. Sangat Paham

35

40%

1. Laki-laki

88

100%

Jumlah
Obyektif

Jumlah

Tingkat pemahaman dalam penelitian ini
dibagi menjadi dua yaitu tingkat pemahaman
subyektif dan tingkat pemahaman obyektif.
Tingkat pemahaman subyektif merupakan
tingkat pemahaman menurut ukuran perasaan
pasien atau keluarga pasien sendiri (Pratomo,
2009), sedangkan tingkat pemahaman obyektif
adalah tingkat pemahaman berdasarkan
kemampuan pasien atau keluarga pasien dalam
menjawab pertanyaan seputar persetujuan
umum rawat inap Sehingga untuk mengetehaui
tingkat pemahaman pasien atau keluarga pasien
dapat diuji dari dua sisi, yaitu sisi pemahaman
yang dirasakan oleh responden dan dari sisi
pemhaman yang diukur melalui pertanyaan
terkait persetujuan umum.
Hubungan Karakteristik Pasien atau
Keluarga Pasien dengan Tingkat Pemahaman
Subyektif dan Obyektif Pasien atau Keluarga
Pasien terkait Persetujuan Umum
Tabel 3. Karakteristik Pasien dengan Tingkat
Pemahaman Subyektif Pasien atau Keluarga
Pasien terhadap Persetujuan Umum
Karakteristik
Pasien atau
Keluarga Pasien

Tingkat
Pemahaman
Subyektif
KP
P
n (%) n (%)

p-value

Umur (tahun)
1. 18 – 40
2. 41 – 60

19
(22)
12
(14)

34
(39)
23
(26)
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0,882

2. Perempuan

Tingkat
Pemahaman
Subyektif
KP
P
n (%) n (%)

p-value

15
(17)
16
(18)

33
(38)
24
(27)

0,392

13
(15)
15
(17)
3
(3)

14
(16)
29
(33)
14
(16)

0,039

7
(8)
24
(27)

14
(16)
43
(49)

0,835

14
(16)
17
(19)

22
(25)
35
(40)

0,549

Pendidikan
1. Dasar
2. Menengah
3. Tinggi
Pekerjaan
1. Tidak Bekerja
2. Bekerja
Jenis Pasien
1. Pasien Baru
2. Pasien Lama

Tabel 4. Karakteristik Pasien dengan Tingkat
Pemahaman Obyektif Pasien atau Keluarga
Pasien terhadap Persetujuan Umum
Karakteristik Pasien
atau Keluarga
Pasien

Tingkat
Pemahaman
Obyektif
KP
n (%)

P
n (%)

p-value

Umur (tahun)
1.

18 – 40

13
(15)

40
(45)

2.

41 – 60

12
(14)

23
(26)

0,326

Jenis Kelamin
1.

Laki-laki

15
(17)

33
(38)

2.

Perempuan

10
(11)

30
(34)

0,517
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Karakteristik Pasien
atau Keluarga
Pasien

Tingkat
Pemahaman
Obyektif
KP
n (%)

P
n (%)

pemahaman seseorang terhadap persetujuan
tindakan medik.
p-value

Pendidikan
1.

Dasar

10
(11)

17
(19)

2.

Menengah

14
(16)

30
(34)

3.

Tinggi

1
(1)

16
(18)

Tidak Bekerja

5
(6)

16
(18)

Bekerja

20
(23)

47
(53)

0,043

Pekerjaan
1.
2.

0,592

Jenis Pasien
1.

Pasien Baru

12
(14)

24
(27)

2.

Pasien Lama

13
(15)

39
(44)

0,394

Berdasar tabel 3 dan tabel 4 dapat
dilihat bahwa nilai dengan p-value < α =0,05
pada karakteristik pendidikan yang berarti
ada hubungan antara pendidikan pasien atau
keluarga pasien dengan tingkat pemahaman
subyektif maupun obyektif pasien atau keluarga
pasien terkait persetujuan umum. Sedangkan
pada karakteristik umur, jenis kelamin,
pekerjaan, dan jenis pasien tidak mempunyai
hubungan dengan tingkat pemahaman pasien
atau keluarga pasien terkait persetujuan umum.
Secara umum, semakin bertambahnya umur
seseorang semakin banyak pengalaman dan
informasi yang didapatkan.Hal ini memungkinkan
seseorang lebih luas pengetahuannya dan lebih
mudah untuk menangkap informasi. Tetapi
ketika orang mulai memasuki usia lanjut,
akan mengalami kemunduran fisik maupun
psikologis. Sehingga, umur belum tentu
mempengaruhi pemahaman seseorang. Hal
ini sesuai dengan hasil penelitian Sapril (2011),
yaitu semakin bertambahnya umur seseorang,
akan semakin bertambah pengalamannya.
Akan tetapi, dengan bertambahnya umur, tidak
langsung diikuti dengan semakin meningkatnya
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Tingkat pemahaman erat kaitannya dengan
kecerdasan, semakin cepat seseorang dalam
menangkap informasi maka akan semakin
mudah memahami informasi tersebut. Menurut
Salahodjaev dan Azam (2015), kecerdasan
antara laki-laki dan perempuan sama atau ada
hubungan yang negatif antara kecerdasan dan
jenis kelamin. Sehingga hal ini mengarahkan
bahwa tidak ada pula perbedaan tingkat
pemahaman antara laki-laki dan perempuan
asal kualitas pemberian informasi sama dari
petugas.
Tingkat pendidikan erat kaitannya dengan
pengetahuan, penerimaan informasi, dan pola
pikir sesorang.Semakin tinggi tingkat pendidikan
seseorang, semakin luas pengetahuannya
dan semakin mudah pula dalam menangkap
informasi. Pendidikan mempengaruhi proses
belajar, makin tinggi pendidikan seseorang
makin mudah orang tersebut untuk menerima
informasi (Notoadmodjo, 2003). Hasil penelitian
Brandberg et al (2016) menyebutkan bahwa
pengetahuan yang tinggi berhubungan dengan
pemahaman yang baik terhadap persetujuan
untuk berpartisipasi dalam percobaan klinis
kanker.Maka tingkat pendidikan mempengaruhi
tingkat pemahaman seseorang.
Orang yang bekerja secara umum akan
lebih banyak berkomunikasi dengan orang
lain sehingga berpengetahuan lebih luas
dibandingkan dengan orang yang tidak bekerja.
Tetapi orang yang tidak bekerja belum tentu tidak
mempunyai kegiatan, terkadang orang yang
tidak bekerja juga mempunyai banyak kegiatan
sosial atau yang lainnya yang menjadikan
mereka lebih banyak bertemu orang-orang
baru.Pekerjaan yang jauh dari seluk beluk
hukum, biasanya mereka hanya mengikuti
arus pendapat kelompok masyarakat atau
tokoh masyarakat saja dan tidak mempunyai
pendapat sendiri (Sapril, 2011).Sehingga dapat
disimpulkan bahwa pekerjaan tidak berpengaruh
terhadap tingkat pemahaman seseorang. Hal ini
diperkuat dengan hasil penelitian Mendri (2009)
bahwa pemahaman pasien rawat inap relatif
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sama terhadap karakteristik pekerjaan.
Pasien atau keluarga pasien yang
sebelumnya sudah pernah mendapatkan
persetujuan umum rawat inap seharusnya
lebih memahami daripada pasien atau keluarga
pasien yang baru pertama kali mendapatkan
persetujuan umum rawat inap. Karena
pengalaman meningkatkan komunikasi dan
pemahaman (Khan et al, 2017).Tetapi pada
pelaksanaan persetujuan umum rawat inap
di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten,
sebelumnya pasien atau keluarga pasien tidak
dijelaskan tentang isi persetujuan umum rawat
inap.Ketika penelitian ini dilakukan, pasien atau
keluarga pasien yang mendaftar rawat inap
baru dijelaskan tentang persetujuan umum
rawat inap.Sehingga tidak ada perbedaan
pengetahuan atau pemahaman antara pasien
atau keluarga pasien yang baru pertama kali
mendapat persetujuan umum dengan pasien
atau keluarga pasien yang sudah pernah
menerima persetujuan umum.

SIMPULAN
1.

2.

3.

Karakteristik pasien atau keluarga pasien
yaitu lebih dari 50 persen berumur 18 – 40
tahun (60%), didominasi oleh laki-laki yaitu
55%, lebih dari 50 persen berpendidikan
menengah (50%), sebagian besar pasien
atau keluarga pasien bekerja (76%), dan
lebih dari 50 persen responden merupakan
pasien lama (59%).
Tingkat pemahaman pasien atau keluarga
pasien terhadap persetujuan umum terbagi
menjadi subyektif dan obyektif. Tingkat
pemahaman subyektif pada kategori
paham mencapai 59% dan pada tingkat
pemahaman obyektif sebanyak 40%
pasien atau keluarga pasien pada kategori
sangat paham.
Terdapat hubungan antara pendidikan
dengan tingkat pemahaman subyektif
(p-value = 0,039) dan obyektif (p-value
= 0,043) pasien atau keluarga pasien
terkait persetujuan umum. Hal ini berarti
semakin tinggi tingkat pendidikan pasien
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atau keluarga pasien maka semakin tinggi
pula tingkat pemahamannya.
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