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ABSTRAK 

 
Nikmatul Fitri, 2007. Hubungan antara Motivasi Kerja dengan Kinerja 

Perawat di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Tugurejo Semarang. Skripsi Jurusan Ilmu Kesehatan 
Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing : I. Dra. ER. Rustiana, M.Si, II. Arum 
Siwiendrayanti, S.KM. 

Kata Kunci : Motivasi Kerja, Kinerja Perawat 
 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah adakah hubungan 
antara motivasi kerja dengan kinerja perawat di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) Tugurejo Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja perawat di Instalasi 
Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugurejo Semarang. 

Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan pendekatan 
cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat yang 
bertugas di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugurejo 
Semarang yang berjumlah 119 orang. Sampel yang diambil sejumlah 37 orang, 
diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Data penelitian ini diperoleh 
dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap 
responden. Data sekunder diperoleh dengan cara melihat dasil laporan atau 
evaluasi tahunan di RSUD Tugurejo Semarang. Data yang diperoleh dalam 
penelitian ini diolah dengn menggunakan statistik Rank Spearman. 

Hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar responden memiliki 
motivasi kerja tinggi yaitu 86,5 % dan sedang 13,5 %. Hasil kinerja menunjukkan 
bahwa 70,3 % responden memiliki kinerja yang tinggi dan sebanyak 29,7 % 
responden memiliki kinerja sedang. Dari uji statistik didapatkan p value untuk 
hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja perawat sebesar 
0,001 dengan koefisien korelasi sebesar 0,523 yang berarti ada hubungan yang 
cukup kuat. 

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan ada hubungan yang 
signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja perawat di Instalasi Rawat Inap 
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugurejo Semarang. Berdasarkan hasil 
penelitian saran yang diajukan adalah 1) Hendaknya pimpinan dapat 
mempertahankan motivasi kepada perawat, agar perawat selalu memiliki kinerja 
yang tinggi  yaitu dengan memberikan insentif atau bonus kepada perawat yang 
bekerja lembur atau memiliki kinerja yang bagus. 2)  Diharapkan perawat selalu 
memiliki motivasi kerja yang  tinggi. 3)  Diharapkan perawat dapat 
mempertahankan kinerja dalam melaksanakan tugas – tugasnya. 4) Perlu 
penelitian lebih lanjut mengenai faktor – faktor lain, selain berhubungan dengan 
motivasi kerja dan kinerja perawat di Instalasi rawat inap. Misalnya tentang mutu 
pelayanan pasien.  
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ABSTRACT 
 

  
Nikmatul Fitri, 2007.  The Correlation between Work Motivations with Nurse 

Performance at Installation of Taking Care Region Public 
Hospital Tugurejo Semarang. Final Project of Publich Health 
Science Program Study, Sport Science Faculty, Semarang State 
University. Advisors : I.  Dra. E.R. Rustiana, M.Si., II. Arum 
Siwiendrayati, S.KM. 

Key Word : Work Motivation, Nurse Performance 
 

The problems investigated in this research is the correlation between work 
motivations with nurse performance at Installation of Taking Care Region Public 
Hospital Tugurejo Semarang. The aim of this research is to know the correlation 
between work motivations with nurse performance at Installation of Taking Care 
Region Public Hospital Tugurejo Semarang. 
 The kind of this research is explanatory research with cross sectional 
approach. Population in this research is all of nurses worked at Installation of 
Taking Care Region Public Hospital Tugurejo Semarang totaled 119 persons. 
Samples taken totaled 37 persons. It got used purposive sampling technique. 
Instruments used in this research are questioner. Data of the research obtained  
from primery data and secondary data. Interviw with respondens used to gets 
primary data and see the result of report or annual evaluation at Region Public 
Hospital Tugurejo Semarang for obtain the secondary data. Data got in this 
research proceed with Rank Spearman statistic.  
 The result of this research got that some of respondents had high work 
motivation i.e. 86.5 % and medium 13.5 %. The result of working showed that 
70.3 % respondents have high performance and 29.7 % respondents have medium 
performance. From statistic test got p value for significance correlation between 
work motivation with nurse performance as big as 0.001 by coefficient correlation 
as big as 0.523 meant there are correlation enough strong.  
 The result of the research and discussion can concluded that there are 
significance correlation between work motivations with nurse performance at 
Installation of Taking Care Region Public Hospital Tugurejo Semarang. Based on 
the result of the research, suggestions submitted are 1).  The leader can to defend 
work motivation to the nurse have always high performance that is by giving 
intentive to the nurse worked well. 2). Hoped the nurse always have high work 
motivation. 3). Hoped the nurse can defend their performance in working their 
job. 4). It’s also important to make a deeper research with the other factors, 
besides correlation with motivation and performance at Installation of Taking 
Care. For example about quality of patient services. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menuju “Indonesia Sehat 2010” merupakan visi dari Departemen 

Kesehatan dalam melaksanakan pembangunan kesehatan. Upaya menuju Indonesia 

Sehat 2010, pengembangan pelayanan kesehatan di Indonesia mulai beralih dan 

berorientasi kepada paradigma sehat. Ini berarti seluruh kegiatan pelayanan kuratif 

dan rehabilitatif harus mempunyai daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan 

kesehatan dan pencegahan penyakit bagi orang sehat (Tjandra Yoga Aditama dan Tri 

Hastuti, 2002:1). 

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya kesehatan yang 

petugasnya harus bekerja secara terpadu dan berkesinambungan guna mencapai hasil 

yang optimal (Soeaidy, 1993:28). 

Rumah sakit sebagai salah satu bentuk organisasi pelayanan kesehatan yang 

memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif mencakup aspek promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif bagi seluruh lapisan masyarakat, seringkali 

mengalami permasalahan yang menyangkut  ketidakpuasan masyarakat terhadap 

mutu pelayanan Rumah Sakit yang dianggap kurang memadahi atau memuaskan 

(Azrul Azwar, 1996:83). 

Salah satu tantangan terbesar dalam pelayanan di rumah sakit adalah 

terpenuhinya harapan masyarakat akan mutu Rumah Sakit. Pelayanan keperawatan 
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sebagai salah satu bentuk pelayanan profesional, merupakan bagian integral yang 

tidak dapat dipisahkan dari upaya pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Hal ini  

yakni sebagai salah satu faktor penentu baik buruknya mutu dan citra Rumah Sakit 

(Dep Kes RI, 1997:81). 

Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan tidak bisa lepas dari upaya 

peningkatan mutu keperawatan. Oleh sebab itu perawat sebagai tim pelayanan 

kesehatan yang terbesar dituntut untuk meningkatan mutu pelayanan keperawatan 

(Pusat Pengembangan Pelayanan Kesehatan FK UGM, 1998:47). 

Mutu rumah sakit ditinjau dari sisi keperawatan meliputi aspek jumlah dan 

kemampuan tenaga profesional, motivasi kerja, dana, sarana, perlengkapan 

penunjang, manajemen rumah sakit yang perlu disempurnakan dan disesuaikan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Kan Wil Dep Kes RI, 

1985:56). Tingkah laku yang mempengaruhi tenaga kerja untuk kepentingan 

produktivitas dan efisiensi perlu mendapat perhatian, seperti keterangan yang 

menggambarkan jumlah hari kerja yang hilang karena sakit, kecelakaan industri, 

kepuasan kerja, motivasi kerja dari tenaga kerja mempengaruhi kontribusi kapasitas 

dari tenaga kerja. Motivasi penting karena diharapkan dengan motivasi setiap tenaga 

kerja mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja tinggi 

(Hasibuan.MSP, 2002:135). 

Motivasi kerja adalah besar kecilnya usaha yang diberikan seseorang untuk 

melakukan tugas pekerjaannya. Hasil dari usaha ini tampak dalam bentuk penampilan 

kerja seseorang yang merupakan hasil interaksi atau fungsinya motivasi serta 
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kemampuan dan persepsi pada diri seseorang. Dasar teori diatas menunjukkan bahwa 

setiap organisasi harus mempertahankan motivasi kerja dari tenaga kerjanya, karena 

motivasi kerja berpengaruh pada penampilan kerja (J. Ravianto, 1985:159). 

Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang termasuk rumah sakit tipe 

B non pendidikan yang dahulunya adalah Rumah Sakit khusus kusta. Sesuai dengan 

SK Nomor 1810/Menkes-Kesos/SK/XII/2000 tentang perubahan Rumah Sakit Umum 

Tugurejo Semarang, maka ditetapkannya Rumah Sakit Kusta Tugurejo Semarang 

menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo. Adanya perubahan itu maka jenis 

layanan yang diberikan juga berubah sehingga akan berpengaruh pada perawat yang 

melaksanakan tugas di Rumah Sakit. Perubahan tersebut juga berpengaruh pada 

kinerja dari perawat yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas layanan kesehatan 

yang diberikan. 

Motivasi kerja perawat dapat dilihat dari data di bagian kepegawaian yaitu 

daftar presensi kerja yang sering datang terlambat, tidak mengikuti apel pagi, laporan 

status pasien yang tidak lengkap, dan adanya keterlambatan dalam pengembalian 

catatan status klinis pasien. Kinerja perawat juga dipengaruhi oleh faktor organisasi 

rumah sakit yang menyangkut tanggung jawab dan pengawasan kerja, presensi, 

rencana atau jadwal kerja serta adanya faktor-faktor sosial, sehingga pasien merasa 

tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti 

tentang hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja perawat di Instalasi rawat inap 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugurejo Semarang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang dulunya yaitu rumah sakit 

khusus kusta. Sesuai dengan SK Nomor 1810/Menkes-Kesos/SK/XII/2000, Rumah 

Sakit Kusta Tugurejo Semarang berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah 

Tugurejo Semarang. Adanya perubahan tersebut maka layanan yang diberikan juga 

berubah sehingga akan berpengaruh pada perawat yang melaksanakan tugas di rumah 

sakit. Perubahan itu juga berpengaruh pada kinerja perawat yang pada akhirnya 

berpengaruh juga pada kualitas layanan kesehatan yang diberikan.  

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah ”Adakah 

hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja perawat di Instalasi Rawat Inap 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugurejo Semarang ?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja perawat di 

Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugurejo 

Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Mengetahui gambaran umum perawat yang bertugas di Instalasi Rawat 

Inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugurejo Semarang. 

1.3.2.2 Mengetahui gambaran motivasi kerja perawat yang bertugas di Instalasi 

Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugurejo Semarang. 
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1.3.2.3 Mengetahui gambaran kinerja perawat yang bertugas di Instalasi Rawat 

Inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugurejo Semarang. 

 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian 

1.4.1 Bagi Rumah Sakit 

Memberikan masukan dan sumber informasi bagi pengelola Rumah Sakit 

sebagai dasar strategi dalam peningkatan motivasi kerja perawat di Instalasi 

Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugurejo Semarang. 

1.4.2 Bagi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Menambah bahan pustaka dalam pengembangan ilmu dan pendidikan. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

Meningkatkan pengetahuan dan mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh 

di bangku kuliah terhadap permasalahan kesehatan yang ada di tempat 

kerja. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1 

Keaslian Penelitian 

No Judul 
Penelitian 

Nama 
Peneliti 

Tahun dan 
Tempat 

Penelitian 

Rancangan 
Penelitian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Hubungan 
antara 
motivasi 
kerja dengan 
kinerja 
tenaga 
rekam medis 
di RSUD 
Ungaran 

Suhartanti Tahun 
2005 
Di RSUD 
Ungaran 

Explanatory 
Survei 
dengan 
pendekatan 
Cross 
sectional 

Variabel 
Bebas : 
Motivasi 
tenaga rekam 
medis 
 
Variabel 
Terikat : 
Kinerja 
tenaga rekam 
medis 

Ada hubungan yang 
bermakna antara 
motivasi kerja dengan 
kinerja tenaga rekam 
medis di RSUD 
Ungaran dengan p 
value = 0,034 dan α = 
0,05. Koefisien korelasi 
sebesar 0,501. Uji 
statistik yang digunakan 
korelasi Rank 
Spearman 

2 Faktor-
faktor yang 
berhubungan 
dengan 
kinerja 
perawat 
dalam 
pemberian 
pelayanan di 
ruang rawat 
inap RSJ 
Pekanbaru 
tahun 2004 

Nasrul 
Syah 

Tahun 
2004 
Di RSJ 
Pekanbaru 

Explanatory 
survey 
dengan 
pendekatan 
Cross 
sectional 

Variabel 
Bebas : Umur 
Pendidikan 
Status 
kepegawaian 
Masa kerja 
Peralatan 
medis 
Motivasi 
Kompensasi 
Supervisi 
Iklim kerja 
 
Variabel 
terikat : 
Kinerja 
perawat 
dalam 
pemberian 
pelayanan 

1. ada hubungan antara 
umur dengan kinerja 
perawat dalam 
pemberian pelayanan 
(p = 0,029) 

2. ada hubungan antara 
pendidikan  dengan 
kinerja perawat 
dalam pemberian 
pelayanan (p = 0,001) 

3. ada hubungan antara 
status kepegawaian 
dengan kinerja 
perawat dalam 
pemberian pelayanan 
(p = 0,001) 

4. ada hubungan antara 
masa kerja dengan 
kinerja perawat 
dalam pemberian 
pelayanan (p = 0,005) 
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5. ada hubungan antara 
peralatan medis 
dengan kinerja 
perawat dalam 
pemberian pelayanan 
(p = 0,963) 

6. ada hubungan antara 
motivasi dengan 
kinerja perawat 
dalam pemberian 
pelayanan (p = 0,001) 

7. ada hubungan antara 
kompensasi dengan 
kinerja perawat 
dalam pemberian 
pelayanan (p = 0,040) 

8. tidak ada hubungan 
antara supervisi 
dengan kinerja 
perawat dalam 
pemberian pelayanan 
(p = 0,407) 

9. ada hubungan antara 
iklim kerja dengan 
kinerja perawat 
dalam pemberian 
pelayanan (p = 0,035) 

Uji statistik yang 
digunakan Chi Square 
dan Rank spearman 

3 Hubungan 
motivasi 
kerja 
perawat 
dengan mutu 
pelayanan 
pasien rawat 
inap di 
RSUD RAA 
Soewondo 
Pati 

M. Ishak Tahun 
1996 
Di RSUD 
RAA 
Soewondo 
Pati 

Explanatory 
survey 
dengan 
pendekatan 
Cross 
sectional 

Variabel 
Bebas : 
Motivasi 
kerja perawat 
 
Variabel 
Terikat : 
Mutu 
pelayanan 

Ada hubungan yang 
sangat bermakna antara 
motivasi kerja perawat 
dengan mutu pelayanan 
pasien rawat inap di 
RSUD RAA Soewondo 
Pati dengan p > 0,05. 
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Tabel 2 

Matrik Perbedaan Penelitian 

No Beda Nikmatul Fitri Suhartanti Nasrul Syah M. Ishak 

1 Judul Hubungan 
antara motivasi 
kerja dengan 
kinerja perawat 
di instalasi rawat 
inap RSUD 
Tugurejo 
Semarang 

Hubungan 
antara motivasi 
kerja dengan 
kinerja tenaga 
rekam medis di 
RSUD Ungaran 

Faktor-faktor 
yang 
berhubungan 
dengan kinerja 
perawat dalam 
pemberian 
pelayanan di 
ruang rawat inap 
RSJ Pekanbaru 
tahun 2004 

Hubungan motivasi 
kerja perawat 
dengan mutu 
pelayanan pasien 
rawat inap di 
RSUD RAA 
Soewondo Pati 

2 Tahun 
dan 
tempat  

2006 
RSUD Tugurejo 
Semarang 

2005 
RSUD Ungaran 

2004 
RSJ Pekanbaru 

1996 
RSUD RAA 
Soewondo Pati 

3 Variabel Variabel bebas : 
Motivasi kerja 
perawat 
 
Variabel terikat :
Kinerja perawat 

Variabel Bebas : 
Motivasi tenaga 
rekam medis 
 
Variabel Terikat 
: Kinerja tenaga 
rekam medis 

Variabel Bebas : 
Umur 
Pendidikan 
Status 
kepegawaian 
Masa kerja 
Peralatan medis 
Motivasi 
Kompensasi 
Supervisi 
Iklim kerja 
 
Variabel terikat : 
Kinerja perawat 
dalam 
pemberian 
pelayanan 

Variabel Bebas : 
Motivasi kerja 
perawat 
 
Variabel Terikat : 
Mutu pelayanan 
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1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Tugurejo Semarang. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai bulan Desember 

2006. 

1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

Penelitian ini dibatasi pada masalah hubungan antara motivasi kerja dengan 

kinerja perawat di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Tugurejo Semarang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Motivasi 

2.1.1.1 Pengertian 

Motivasi adalah daya penggerak yang menjadi aktif pada saat tertentu bila 

kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau dihayati (W.S. 

Winkel,1996:27). Menur/.ut Siti Partini Suardiman (1998:96) motivasi adalah 

dorongan dari dalam yang digambarkan sebagai harapan, keinginan dan 

sebagainya yang bersifat menggiatkan atau menggerakkan individu. Tanpa 

motivasi tidak akan ada tujuan suatu tingkah laku yang terorganisasi. 

Maslow dalam Siagian, SP (2003:287) percaya bahwa tingkah laku 

manusia dibangkitkan dan diarahkan oleh kebutuhan-kebutuhan tertentu seperti 

kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa cinta, penghargaan, dan aktualisasi diri, 

mengetahui dan mengerti, dan kebutuhan estetik. Kebutuhan-kebutuhan inilah 

menurut Maslow yang mampu memotivasi tingkah laku individu. 

Dalam uraian tersebut di atas terkandung maksud bahwa motivasi adalah 

dorongan atau kekuatan yang berasal dari dalam atau luar individu yang 

mempengaruhi individu untuk bertindak, berbuat atau bertingkah laku untuk 

mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah bekerja. 

 



 

 

11 

2.1.1.2 Macam Motivasi 

1) Motivasi Primer dan Motivasi Sekunder 

1.1 Motivasi Primer 

Motivasi primer dilatarbelakangi oleh kejadian organ tubuh manusia 

(Alex Sobur, 2003:294). Termasuk dalam golongan ini adalah haus, lapar, 

istirahat, bernafas. Motivasi primer bersifat tidak dipelajari, dan tidak ada 

pengalaman yang mendahuluinya. Misalnya anak yang baru saja dilahirkan, dia 

merasa haus kemudian menangis. Keadaan haus itu sebelumnya belum pernah 

dipelajari dan tidak ada pengalaman bagi bayi. Sehingga hal tersebut membuat 

bayi menangis. 

1.2 Motivasi Sekunder 

Motivasi sekunder bersifat tergantung pada pengalaman seseorang dan 

tidak tergantung pada proses fisiologis tubuh manusia. Misalnya motivasi takut 

(Alex Sobur, 2003:295). Bayi yang baru saja dilahirkan tidak memiliki motivasi 

sekunder, karena belum memiliki pengalaman apapun. Makin bertambah usia 

seseorang, makin bertambah pula hal-hal yang dipelajari, berarti makin banyak 

dia mempunyai motivasi sekunder.   

2) Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik 

2.1 Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri individu 

sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu (Syaiful Bahri Djamarah, 
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2002:115). Tujuannya adalah karyawan dalam hal ini perawat termotivasi sendiri 

untuk bekerja lebih giat. 

2.2 Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena 

adanya perangsang dari luar (Syaiful Bahri Djumarah, 2002:117). 

 

2.1.1.3 Teori Teori Motivasi 

1) Teori Abrahan H. Maslow 

Maslow berpendapat bahwa tindakan atau tingkah laku manusia pada 

suatu saat ditentukan oleh kebutuhan yang paling mendesak. Jika pada suatu saat 

kebutuhan primer terpenuhi, maka orang akan memenuhi kebutuhan pada tingkat 

yang lebih tinggi. Hirarki kebutuhan menurut Abraham H. Maslow adalah : 

1.1 Kebutuhan fisiologis 

Perwujudan paling nyata dari kebutuhan fisiologis adalah adanya kebutuhan 

pokok manusia yaitu pangan, sandang dan perumahan. 

1.2 Kebutuhan akan keamanan 

Kebutuhan keamanan harus dilihat dalam arti luas, tidak hanya dalam arti 

keamanan fisik, akan tetapi juga keamanan psikologis dan perlakuan adil 

dalam pekerjaan atau jabatan seseorang serta jaminan keselamatan kerja.  

1.3 Kebutuhan sosial 

Perwujudan kebutuhan sosial antara lain adanya pengakuan akan 

keberadaan seseorang, peghargaan atas harkat dan martabat sebagai 
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manusia. 

1.4 Kebutuhan penghargaan 

Kebutuhan penghargaan yaitu kebutuhan akan harga diri, harkat dan 

martabat, status kedudukan, prestasi, hingga orang selalu ingin lebih baik 

dari orang lain. 

1.5 Kebutuhan aktualisasi diri 

Tampak pada keinginan untuk mengembangkan diri dan memberikan 

sumbangsih yang lebih bagi kepentingan organisasi melalui kemampuan 

kerja yang semakin meningkat (Siagian, SP. 2003:287). 

 

2) Teori Frederich Herzberg 

Frederich Herzberg mengemukakan suatu rangkaian kondisi yang 

pertama yaitu faktor motivator dan rangkaian kondisi yang kedua yaitu faktor 

hygiene dapat mempengaruhi kepuasan kerja seseorang dalam pekerjaannya. 

Faktor-faktor yang berperan sebagai motivator terhadap pegawai yakni 

yang mampu memuaskan dan mendorong orang untuk bekerja lebih baik, terdiri 

dari : 

1) Achievement (keberhasilan pelaksanaan atau kinerja) 

2) Recognition (pengakuan atau penghargaan) 

3) The work it self (pekerjaan itu sendiri) 

4) Responsibilitas (tanggung jawab) 

5) Advancement (pengembangan) 
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Faktor hygiene yang dapat menimbulkan rasa tidak puas kepada 

pegawai menurut Herzeberg antara lain : 

1) Company policy and administration (kebijaksanaan dan administrasi) 

2) Technical supervisor (supervisi) 

3) Interpersonal Supervision (hubungan antar pribadi) 

4) Working condition (kondisi kerja) 

5) Wages (gaji atau upah) (Susilo Martoyo, 2000:167). 

 

2.1.1.4 Unsur Penggerak Motivasi 

Motivasi tenaga kerja akan ditentukan oleh perangsangnya. Perangsang 

yang dimaksud merupakan mesin penggerak motivasi tenaga kerja, sehingga 

menimbulkan pengaruh perilaku individu tenaga kerja yang bersangkutan. 

Siswanto Sastrohadiwiryo (2003:268) mengemukakan unsur-unsur 

penggerak motivasi antara lain kinerja, penghargaan, tantangan, tanggung jawab, 

pengembangan, keterlibatan, dan kesempatan. 

1) Kinerja (Performance) 

Seseorang yang memiliki keinginan untuk berkinerja sebagai suatu kebutuhan 

atau needs dapat mendorongnya untuk mencapai sasaran. 

 

2) Penghargaan (Recognition) 

Penghargaan atau pengakuan atas suatu kinerja yang relatif dicapai seseorang 

akan merupakan perangsang yang kuat. Pengakuan atas suatu kinerja, akan 
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memberikan kepuasan batin yang lebih tinggi daripada penghargaan dalam 

bentuk materi atau hadiah. Penghargaan atau pengakuan dalam bentuk 

piagam penghargaan atau medali, dapat menjadikan perangsang yang lebih 

kuat dibandingkan dengan hadiah berupa barang, bonus atau uang.  

3) Tantangan (Challenge) 

Adanya tantangan yang dihadapi, merupakan perangsang kuat bagi manusia 

untuk mengatasinya, Suatu sasaran yang tidak menantang atau dengan mudah 

dapat dicapai biasanya tidak mampu menjadi perangsang. Bahkan cenderung 

menjadi kegiatan rutin. Tantangan demi tantangan biasanya akan 

menumbuhkan kegairahan untuk mengatasinya. 

4) Tanggung jawab (Responsibility) 

Adanya rasa takut memiliki akan menimbulkan motivasi untuk turut merasa 

tanggung jawab. Dalam dal ini peningkatan mutu terpadu, berhasil 

memberikan tekanan pada tenaga kerja, bahkan setiap tenaga keja dalam 

tahapan proses produksi sebagai mata rantai dalam suatu sistem akan sangat 

ditentukan oleh tanggung jawab tanggung jawab subsistem (mata rantai) 

dalam proses produksi. 

5) Pengembangan (Development) 

Pengembangan kemampuan seseorang, baik dari pengalaman kerja atau 

kesempatan untuk maju, dapat merupakan perangsang kuat bagi tenaga kerja 

untuk bekerja lebih giat atau lebih bergairah. Apalagi jika pengembangan 

perusahaan selalu dikaitkan dengan kinerja atau produktivitas tenaga kerja. 
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6) Keterlibatan (Involvement) 

Rasa ikut terlibat dalam suatu proses pengambilan keputusan atau bentuknya, 

dapat pula ”kotak saran” dari tenaga kerja, yang dijadikan masukan untuk 

manajemen perusahaan, merupakan perangsang yang cukup kuat untuk 

tenaga kerja. 

Rasa terlibat akan menumbuhkan rasa ikut bertanggung jawab, rasa dihargai 

yang merupakan ”tantangan” yang harus dijawab, melalui peran serta 

berkinerja untuk pengembangan usaha dan pengembangan pribadi. 

Adanya rasa keterlibatan bukan saja menciptakan rasa memiliki (sense of 

belonging) dan rasa tanggung jawab (sense of responsibility), tetapi juga 

menimbulkan mawas diri untuk bekerja lebih baik dan menghasilkan produk 

yang lebih bermutu. 

7) Kesempatan (opportunity) 

Kesempatan untuk maju dalam jenjang karir yang terbuka, dari tingkat bawah 

sampai tingkat manajemen puncak merupakan perangsang yang cukup kuat 

bagi tenaga kerja. Bekerja tanpa harapan atau kesempatan untuk meraih 

kemajuan atau perbaikan nasib tidak akan merupakan perangsang untuk 

berkinerja atau bekerja produktif. 

Motivasi moral atau gairah bekerja seseorang akan meningkat, jika 

kepada mereka diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk membuktikan 

kemampuannya (Hasibuan, 2002:149). 

 



 

 

17 

2.1.1.5 Tujuan Motivasi 

Hasibuan (2002:146) menerangkan tujuan motivasi antara lain : 

1) Meningkatkan moral dan kepuasan karyawan 

2) Meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

3) Mempertahankan kestabilan karyawan 

4) Meningkatkan kedisiplinan karyawan 

5) Mengefektifkan pengadaan karyawan 

6) Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik 

7) Meningkatkan loyalitas, kreatifitas dan partisipasi karyawan 

8) Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan 

9) Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya 

10) Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku  

 

2.1.1.6 Ciri Ciri Motivasi 

Menurut Joko Raharjo (2002:4) ada beberapa ciri motivasi pada diri 

setiap orang yaitu : 

1) Tekun dalam menghadapi tugas 

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak mudah putus asa) dan tidak lekas puas 

dengan hasil yang telah dicapainya 

3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang dewasa 

4) Lebih senang bekerja sendiri 

5) Dapat mempertahankan pendapat (bila sudah yakin akan sesuatu) 
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6) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu 

7) Senang mencari solusi dan memecahkan masalah 

Apabila seseorang memiliki ciri-ciri seperti di atas, berarti seseorang itu 

selalu memiliki motivasi yang cukup kuat. Dalam upaya pencapaian kinerja, 

perawat harus mampu mempertahankan pendapatnya, bila ia telah yakin dan 

dipandangnya cukup rasional. Bahkan lebih lanjut perawat harus juga peka dan 

responsif terhadap masalah yang dihadapi. 

 

2.1.1.7 Pengukuran Motivasi Kerja 

 Teknik pengukuran motivasi kerja salah satu caranya adalah dengan 

menggunakan teori pengharapan (expectation theory). Teori pengharapan 

mengemukakan bahwa adalah bermanfaat untuk mengukur sikap para individu 

guna membuat diagnosis permasalahan motivasi. 

Pengukuran dilakukan dengan melalui daftar pertanyaan. Pengukuran 

semacam ini dapat membantu manajemen tenaga kerja mengerti mengapa tenaga 

kerja terdorong untuk bekerja atau tidak, apa yang merupakan kekuatan motivasi 

di berbagai bagian dalam perusahaan atau instansi, dan seberapa jauh berbagai 

cara pengubahan dapat efektif dalam memotivasikan kinerja para tenaga kerja 

(Siswanto Sastrohadiwiryo, 2003:275). 
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2.1.2 Kinerja 

2.1.2.1 Pengertian 

Kinerja adalah sebagai suatu catatan keluaran hasil dari fungsi jabatan 

kerja atau seluruh aktifitas kerjanya (Hani T. Handoko, 2000:130). Berry dan 

Houtson mengatakan bahwa kinerja merupakan kombinasi antara kemampuan 

dan usaha untuk menghasilkan kinerja yang baik, seseorang harus memiliki 

kemampuan, kemauan usaha, serta setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak 

mengalami hambatan yang berat bagi lingkungannya. Dengan demikian akan 

dapat dipenuhi berbagai macam kiat yang bermakna dalam menghasilkan kinerja 

yang baik (Berry dan Houtson, 1993:217). 

Menurut Siagian (1997:113) kinerja dapat dilihat dari tiga aspek yaitu : 

1) Kemampuan memainkan peran 

2) Ketangguhan menyelenggarakan berbagai fungsinya 

3) Keterampilan dalam menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal 

Hasibuan (1996:139) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi kerja suatu 

proses melalui suatu organisasi. Prestasi kerja karyawan dapat dinilai dengan : 

motivasi, kepuasan kerja, tingkat stress, kondisi fisik pekerjaan, aspek ekonomi, 

teknis dan perilaku karyawan. Kemampuan karyawan menurut Djunaidi dalam 
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Marini NK (1999) meliputi : 

1) Kemampuan teknis, mencakup pengertian tentang suatu aktivitas khusus dan 

kecakapan di dalamnya, terutama yang menyangkut metode, proses, prosedur 

dan teknik. 

2) Kemampuan manajerial mencakup perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, pemonitoringan, pengendalian dan penilaian. 

3) Kemampuan kemanusiaan, berkaitan dengan kemampuan berhubungan 

dengan orang lain.  

 

2.1.2.2 Faktor faktor yang mempengaruhi kinerja atau penampilan kerja   

Menurut Letham (1981:234) rendahnya penampilan kerja individu 

dalam organisasi disebabkan oleh rendahnya kemampuan dan ketrampilan kerja, 

kurang motivasi, lemahnya instruksi serta kurangnya dukungan pelayanan dalam 

pelaksanaan organisasi. Kopelmen (1986:193) mengemukakan bahwa ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain: 

1) Karakteristik organisasi meliputi imbalan, penetapan tujuan, seleksi, latihan 

dan pengembangan, kepemimpinan, dan struktur organisasi. 
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2) Karakteristik pekerjaan meliputi penilaian, umpan balik prestasi, desain 

pekerjaan, dan jadwal kerja. 

3) Karakteristik individu atau interpersonal meliputi pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, motivasi, nilai-nilai, dan sikap. 

 

2.1.2.3 Kegunaan Penilaian Kinerja 

1) Kegunaan penilaian kinerja dari pihak manajemen antara lain : 

1.1 Pengembangan manajemen 

1.2 Penilaian prestasi kerja karyawan 

1.3 Memperbaiki penampilan kerja 

1.4 Kompensasi 

1.5 Identifikasi karyawan berprestasi 

1.6 Umpan balik 

1.7 Perencanaan 

1.8 Komunikasi 

2) Kegunaan penilaian kinerja dari pihak karyawan antara lain : 

1.1 Umpan balik penampilan 

1.2 Administrasi kompensasi 

1.3 Keputusan promosi 

1.4 Identifikasi pengembangan manajemen 
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1.5 Perencanaan 

1.6 Sebagai validasi proses seleksi (Tjandra Yoga Aditama, 2002:53). 

 

2.1.2.4 Penilaian Kinerja 

1) Metode Rangking 

Membandingkan penampilan kerja beberapa orang yang melakukan tugas  

yang sama atau hampir sama. 

2) Graphic Rating 

Penampilan dinilai dengan skala tertentu, misalnya 1 sampai 5 dimana angka 

1 sangat buruk dan angka 5 sangat baik (Tjandra Yoga Aditama, 2002:51). 

 

2.1.3 Hubungan antara Motivasi dengan Kinerja 

Beberapa teori yang mengemukakan hubungan motivasi dengan kinerja 

(As’ad M, 1989:71). 

2.1.3.1 Goal Theory 

Teori ini dikemukakan oleh Locke atas dasar teori Lewins, Locke berpendapat 

bahwa tingkah laku manusia banyak didasarkan untuk mencapai tujuan. Menurut 

teori ini bahwa performance kerja itu adalah fungsi dari motivasi untuk 
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berproduksi dengan level tertentu. Motivasinya ditentukan oleh needs 

(kebutuhan).  

2.1.3.2 Expectancy Theory (teori attribusi) 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Heider. Performance adalah hasil 

interaksi antara  motivasi dengan ability (kemampuan dasar), dengan demikian 

orang yang motivasinya tinggi tetapi memiliki ability yang rendah akan 

menghasilkan performance yang rendah. Demikian pula sebaliknya orang dengan 

ability yang tinggi, tetapi memiliki motivasi yang rendah, akan menghasilkan 

performance yang rendah pula. 

Motivasi kerja seseorang sangat berpengaruh terhadap kinerja yang dapat dicapai 

dalam pekerjaannya. Perilaku seorang tenaga kerja dapat berubah karena 

perubahan yang dialaminya secara pribadi. Hubungan antara motivasi dengan 

kinerja tidak selalu tetap, tetapi akan mengalami perubahan sesuai dengan situasi 

dan kondisi setempat (Siswanto Sastrohadiwiryo, 2003:273). 
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2.2 Kerangka Teori 

 

Gambar 1 

Kerangka Teori 

Sumber : 

Modifikasi teori Herzberg (Susilo Maryoto,2000:167), Djunadi (Marini NK, 1999), 

dan Kopelman, 1986. 

Karakteristik 
Organisasi 

1. imbalan 
2. penerapan tujuan 
3. seleksi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konsep 

 

Gambar 2 

Kerangka Konsep 

Variabel Bebas 
Motivasi Kerja Perawat 

Faktor Motivator 
• prestasi dan 

penghargaan 
• kondisi pekerjaan 
• promosi 
• tanggung jawab 
• pengembangan 

diri 
Faktor Hygiene 
• kebijaksanaan dan 

administrasi 
• supervisi 
• hubungan kerja 
• penghasilan 
• status 
• kondisi 

lingkungan kerja 

Variabel Terikat 
Kinerja perawat 
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manajerial 
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Variabel Pengganggu
• Pendidikan 
• Masa kerja 
• Usia 
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3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada hubungan antara motivasi kerja 

dengan kinerja perawat di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Tugurejo Semarang. 

 

3.3 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

3.3.1 Motivasi Kerja 

Motivasi kerja adalah dorongan atau kekuatan yang berasal dari dalam 

atau luar individu yang mempengaruhi individu untuk bertindak, berbuat atau 

bertingkah laku untuk mencapai tujuan yaitu bekerja. 

Variabel motivasi kerja dalam penelitian ini diukur menggunakan 

kuesioner berdasar beberapa indikator dari motivasi kerja yaitu : prestasi dan 

penghargaan, kondisi pekerjaan, promosi, tanggung jawab, pengembangan diri, 

hubungan kerja, kondisi lingkungan kerja, penghasilan, dan supervisi. 

Kategori motivasi kerja : 

1. Motivasi rendah jika skor ≤ X – SD  

2. Motivasi sedang jika skor > X – SD sampai < X = SD  

3. Motivasi tinggi jika skor ≥ X + SD  

(Agus Irianto,2004:45).  

Skala data ordinal 
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3.3.2 Kinerja Perawat 

Kinerja adalah hasil yang dicapai dalam menjalankan tugasnya meliputi : 

3.3.2.1 Kemampuan Teknis 

Kemampuan perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan secara 

optimal yang meliputi keterampilan perawat dalam memberikan asuhan 

keperawatan di Instalasi rawat inap RSUD Tugurejo Semarang. 

3.3.2.2 Kemampuan Manajerial 

Kemampuan perawat dalam membagi tugas dan perannya dalam menangani 

pasien, ketaatan terhadap prosedur dan kebijaksanaan, tanggung jawab dan 

kepemimpinan di Instalasi Rawat Inap RSUD Tugurejo Semarang. 

3.3.2.3 Kemampuan Interpersonal 

Kemampuan perawat dalam berhubungan dengan orang lain baik antara 

perawat, tenaga medis lain, pasien dan keluarganya di Instalasi Rawat Inap 

RSUD Tugurejo Semarang. 

Kinerja perawat diukur menggunakan koesioner dengan kategori : 

1. Kinerja rendah jika skor ≤ X – SD  

2. Kinerja sedang jika skor > X – SD sampai < X = SD  

3. Kinerja tinggi jika skor ≥ X + SD 

Skala data ordinal 
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3.4 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian explanatory reseach 

yang menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat melalui 

pengujian hipotesis (Soekidjo Notoatmodjo, 2002:26). Penelitian ini 

menggunakan metode survei dengan pendekatan cross sectional study yaitu 

variabel motivasi kerja perawat dan variabel kinerja perawat diamati atau diteliti 

pada saat yang sama. 

 

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.5.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perawat yang bertugas di 

Instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugurejo Semarang 

yang berjumlah 119 perawat. 

 

3.5.2 Sampel 

Besar sampel dalam penelitian ini menggunakan Nomogram Harry King. 

Rumus Nomogram Harry King  : 

NxPn =   

Keterangan : 

n   =  Besar sampel 

P = Presentase besar sampel didapat dari Nomogram Harry King 

(Lampiran 14) 
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N  =  Jumlah populasi 

Dari populasi 119 perawat dan dengan tingkat kepercayaan 10 % 

didapatkan P = 0,31 (dari Nomogram Harry King) didapat besar sampel 

n = 0,31 x 119 

   = 36,89 (dibulatkan menjadi 37)  

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah 

purposive sampling yaitu dengan melihat kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 

2002:61).  

Pertimbangan atau ketentuan tersebut berdasar kriteria inklusi dan 

eksklusi. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian pada 

populasi target dan populasi terjangkau (Sudigdo Sastroasmoro dan Sofyan 

Ismail, 1995:22) antara lain : 

1. Pendidikan : perawat yang bekerja di Instalasi rawat inap RSUD Tugurejo 

Semarang dan memperoleh ijazah terakhir D-III Keperawatan 

2. Masa kerja : perawat yang telah bekerja di Instalasi rawat inap RSUD Tugurejo 

Semarang selama   1 – 3 tahun 

3. Usia : perawat yang bekerja di Instalasi rawat inap RSUD Tugurejo Semarang 

dan berusia antara 24 sampai 28 tahun. 

Kriteria eksklusi adalah sebagian subjek yang memenuhi kriteria inklusi 

tetapi harus dikeluarkan dari anggota sampel karena berbagai sebab yaitu : 

1.  Subjek yang menolak berpartisipasi 

2. Subjek mau menjadi sampel tetapi pada kenyataannya tidak bisa datang     
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untuk mengikuti penelitian. 

Setelah dilakukan penyaringan dengan kriteria - kriteria tersebut 

didapatkan sampel dalam penelitian ini sebanyak 37 perawat yang bertugas di 

Instalasi rawat inap RSUD Tugurejo Semarang. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat yang digunakan pada waktu penelitian. Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden 

(Suharsimi Arikunto, 2002:146). 

Kuesioner penelitian ini ada dua jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan positif 

(favorable) dan pertanyaan negatif (unfavorable). Pertanyaan favorable adalah 

pertanyaan yang mendukung gagasan atau ide, sedang pertanyaan unfavorable 

adalah pertanyaan yang tidak mendukung gagasan atau ide. 

Kuesioner untuk variabel motivasi kerja, indikatornya meliputi : prestasi 

dan penghargaan, kondisi pekerjaan, hubungan kerja, kondisi lingkungan kerja, 

penghasilan, supervisi, promosi, tanggung jawab, dan pengembangan diri, dimana 

jumlah pertanyaan ada 18 yang terdiri dari 12 pertanyaan positif yaitu nomor 1, 3, 

5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 dan 6 pertanyaan negatif yaitu nomor 2, 4, 8, 9, 

12, 16. Selanjutnya dalam setiap butir pertanyaan disediakan empat alternatif 

jawaban yaitu : sangat setuju diberi nilai 4, setuju nilai 3, kurang setuju nilai 2, 

dan tidak setuju nilai 1 untuk pertanyaan positif dan sebaliknya untuk pertanyaan 
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negatif. 

Kuesioner untuk variabel kinerja indikatornya meliputi : kemampuan 

teknis, kemampuan manajerial dan kemampuan interpersonal. Terdapat 20 

pertanyaan yang terdiri dari 15 pertanyaan positif yaitu nomor 19, 20, 21, 24, 26, 

27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38  dan 5 pertanyaan negatif yaitu nomor 22, 

23, 25, 30, 37. Selanjutnya dalam setiap butir pertanyaan disediakan empat 

alternatif jawaban yaitu : selalu diberi nilai 4, sering nilai 3, kadang – kadang 

nilai 2, dan tidak pernah nilai 1 untuk pertanyaan positif dan sebaliknya untuk 

pertanyaan negatif. 

 

3.7 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.7.1 Validitas Instrumen 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu dapat 

mengukur apa yang ingin diukur. Demikian halnya bila kita menggunakan 

kuesioner. Kuesioner tersebut harus dapat mengukur apa yang ingin diukur. Cara 

yang banyak digunakan untuk mengetahui validitas alat pengukur adalah dengan 

cara mengkorelasikan skor yang diperoleh dari masing – masing pertanyaan atau 

pertanyaan dan skor total. Uji validitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji 

product moment dari pearson. Dinyatakan valid, jika korelasi tiap butir 

pertanyaan memikiki nilai positif dari nilai rxy > r tabel (Sugiyono, 2002:212). 

 

Berdasarkan hasil uji validitas kuesioner penelitian untuk variabel 
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motivasi kerja pada lampiran ditunjukkan dari 18 butir pertanyaan yang 

diujicobakan ternyata 18 butir valid karena memiliki nilai rxy > r tabel = 1,00 

pada α = 5 % dngan N = 20. Selanjutnya butir pertanyaan yang valid tersebut 

diurutkan kembali dan dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian.  

Berdasarkan hasil uji validitas kuesioner penelitian untuk variabel kinerja 

pada lampiran ditunjukkan dari 20 butir pertanyaan yang diujicobakan ternyata 20 

butir valid karena memiliki nilai rxy > r tabel = 1,00 pada α =5 % dengan N = 20.  

Selanjutnya butir pertanyaan yang valid tersebut diurutkan kembali dan 

dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian.  

 

3.7.2 Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan (Suharsimi 

Arikunto, 2002: 170). Uji reliabilitas menunjukkan sejauhmana instrumen yang 

digunakan mempunyai ketepatan pengukuran untuk digunakan berulang kali 

(konsisten), untuk mengetahui reliabel tidaknya suatu instrumen, hasil uji coba 

ditabulasi dalam tabel analisis data dicari tiap item. Kemudian dijumlahkan 

menjadi varian total. Dinyatakan variabel jika r alpha positif dan r alpha > r tabel 

(Singgih Santoso, 2000:280). 

 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas untuk variabel motivasi kerja didapatkan 

r alpha = 0,889 > r tabel = 0,444 pada α = 5 % dengan N = 20, dengan demikian 
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kuesioner tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk pengumpulan data. 

Variabel kinerja didapatkan r alpha = 0,933 > r tabel = 0,444 pada α = 5 % 

dengan N = 20, dengan demikian kuesioner tersebut reliabel dan dapat digunakan 

sebagai alat pengumpul data. 

 

3.8 Teknik Pengambilan Data 

Pengambilan data yang tepat sangat penting karena menentukan baik 

buruknya suatu penelitian. Pengambilan data merupakan usaha untuk 

memperoleh keterangan yang benar-benar nyata dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung 

maupun tidak langsung (Suharsimi Arikunto, 2002:145). 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada 

responden yaitu perawat yang bertugas di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Tugurejo Semarang dengan tujuan untuk mengetahui 

motivasi kerja dan kinerja perawat. 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
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melihat hasil laporan atau evaluasi tahunan di Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Tugurejo Semarang. 

 

3.9 Pengolahan Data 

3.9.1 Editing 

Bertujuan untuk meneliti kembali jawaban yang telah ada. Editing 

dilakukan di lapangan, bila ada kekurangan dapat segera dilengkapi. 

3.9.2 Coding 

Langkah ini memberikan kode terhadap jawaban supaya proses pengolahan 

lebih mudah. 

3.9.3 Penetapan Skor (penilaian) 

Penilaian data dengan memberikan skor dilakukan untuk pertantyaan yang 

menyangkut motivasi kerja dan kinerja. 

3.9.4 Entry Data 

Entry data adalah memasukan data yang telah diperoleh kedalam komputer. 

3.9.5 Tabulating 

Tabulating adalah menstabulasikan data kebentuk tabel dan dilakukan 

perhitungan. 

 

3.10 Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis mengunakan : 
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3.10.1 Analisis Univariat 

Digunakan untuk memperoleh gambaran distribusi frekuensi dan persentase 

dari karakteristik subjek penelitian dan motivasi kerja serta kinerja perawat 

dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.  

 

3.10.2 Analisis Bivariat 

Menggunakan Uji statistik Rank Spearman dengan bantuan SPSS 11.0 for 

windows. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 95 % dengan nilai 

kemaknaan 5 %. 

Rumus Rank Spearman : 

( )1
6

1 2

2

−
−= ∑

nn
D

rs
 

Keterangan : 

rs = Koefisien korelasi spearman 

D = Selisih antara X dan Y 

n = Jumlah pasangan rank (Agus Irianto, 2004:144). 

 

Kriteria hubungan berdasarkan nilai p – value (probabilitas) yang dihasilkan 

dibandingkan dengan nilai kemaknaan yang dipilih, dengan kriteria sebagai 

berikut : 

1. Jika p – value > 0,05 maka Ho diterima 

2. jika p – value < 0,05 maka Ho ditolak (Singgih Santoso, 2000:236). 
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Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat maka digunakan koeisien kontigensi (Singgih Santoso, 

2000:239). Kriteria dengan menggunakan koefisien korelasi yaitu sebagai 

berikut : 

1. 0,00 – 0,199 = tingkat hubungan sangat rendah 

2. 0,20 – 0,399 = tingkat hubungan rendah 

3. 0,40 – 0,599 = tingkat hubungan sedang / cukup kuat 

4. 0,60 – 0,799 = tingkat hubungan kuat 

5. 0,80 – 1,000 = tingkat hubungan sangat kuat (Sugiyono, 2004:216). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Data 

Hasil penelitian ini merupakan hasil kajian tentang hubungan antara motivasi 

kerja dengan kinerja perawat di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Tugurejo Semarang. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 37 

perawat yang bertugas di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Tugurejo Semarang. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan 

responden sekaligus pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder 

diperoleh dari arsip dan profil Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugurejo 

Semarang. Pengambilan data penelitian dilaksanakan pada bulan November sampai 

Desember 2006. Setelah data terkumpul dilanjutkan perhitungan dengan analisis 

univariat untuk menggambarkan variabel motivasi kerja dan kinerja perawat, dan 

analisis bivariat yaitu dengan uji Rank Spearman untuk menguji hipotesis yang 

menyatakan ada hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja perawat di Instalasi 

Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugurejo Semarang. 

 

4.1.1 Karakteristik Responden 

4.1.1.1 Jenis Kelamin Responden 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 37 responden, maka diperoleh 

data tentang jenis kelamin responden pada tabel berikut : 
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               Tabel 3 
Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin 

 
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 
1 Laki-laki 13 35,1 
2 Perempuan 24 64,9 

Jumlah  37 100 
Sumber : Data primer tahun 2006 

Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa distribusi responden berdasarkan jenis 

kelamin, menunjukkan responden perempuan lebih banyak jumlahnya yaitu 64,9 

% (24 orang) dibanding laki-laki yaitu 35,1 % (13 orang). 

Adapun keadaan jenis kelamin responden dapat digambarkan dalam 

diagram batang sebagai berikut : 
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                  Gambar 3 
                   Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin 

 
 

4.1.1.2 Umur Responden 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 37 responden maka didapatkan 

data tentang umur responden pada tabel di bawah ini : 
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                Tabel 4 
Distribusi responden berdasarkan umur 

 
No Umur Jumlah Persentase (%) 
1 24 tahun 4 10,8 
2 25 tahun 10 27,0 
3 26 tahun 12 32,4 
4 27 tahun 9 24,3 
5 28 tahun 2 5,4 

Jumlah   37 100 
Sumber : Data primer tahun 2006 

Berdasarkan tabel. 4 terlihat bahwa umur responden dalam penelitian ini 

berkisar antara 24 sampai 28 tahun. Didominasi oleh umur 26 tahun yaitu 

sebanyak 32,4 % (12 orang).   

Adapun keadaan umur responden dapat digambarkan dalam diagram 

batang sebagai berikut : 
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                  Gambar 4 
                   Distribusi responden berdasarkan umur 
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4.1.1.3 Masa Kerja Responden 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 37 responden maka didapatkan 

data tentang masa kerja responden pada tabel di bawah ini : 

Tabel 5 
Distribusi responden berdasarkan masa kerja 

 
No Masa Kerja (Tahun) Jumlah Persentase (%) 
1 < 2 7 18,9 
2 2-3 30 81,1 

Jumlah  37 100 
Sumber : Data primer tahun 2006 

Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa masa kerja responden dalam penelitian 

ini didominasi oleh responden yang memiliki masa kerja 2 – 3 tahun yaitu 

sebanyak 81,1 % (30 orang). 

Adapun keadaan masa kerja responden dapat digambarkan dalam diagram 

batang sebagai berikut : 
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               Gambar 5 
             Distribusi responden berdasarkan masa kerja 
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4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis Univariat 

4.2.1.1 Motivasi Kerja Responden 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 37 responden diketahui bahwa 

sebanyak 86,5 % (32 orang) responden memiliki motivasi kerja tinggi dan 

sebanyak 13,5 % (5 orang ) responden memiliki motivasi kerja sedang. 

Tabel 6 
Distribusi responden berdasarkan motivasi kerja 

 
No Kriteria Jumlah Persentase (%) 
1 Tinggi 32 86,5 
2 Sedang 5 13,5 
3 Rendah 0 0,0 

Jumlah   37 100 
Sumber : Data primer tahun 2006 

Adapun keadaan motivasi kerja responden dapat digambarkan dalam 

diagram batang sebagai berikut : 
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      Gambar 6 
                   Distribusi responden berdasarkan motivasi kerja 
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4.2.1.2 Kinerja Responden 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 37 responden diketahui bahwa 

sebanyak 70,3 % (26 orang ) responden memiliki kinerja yang tinggi dan 

sebanyak 29,7 % (11 orang) memiliki kinerja sedang. 

Tabel 7 
Distribusi responden berdasarkan kinerja 

 
No Kriteria Jumlah Persentase (%) 
1 Tinggi 26 70,3 
2 Sedang 11 29,7 
3 Rendah 0 0,0 

Jumlah   37 100 
Sumber : Data primer tahun 2006 

Adapun keadaan tersebut dapat digambarkan dalam diagram batang 

sebagai berikut : 
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                    Gambar 7 
                   Distribusi responden berdasarkan kinerja 
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4.2.2 Analisis Bivariat 

Hasil dari uji korelasi Rank Spearman dengan taraf signifikansi α = 0,05 

diperoleh p value 0,001 (lampiran 12) sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja perawat di 

Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugurejo Semarang 

dengan koefisien korelasi sebesar 0,523 yang berarti ada hubungan yang cukup 

kuat. 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Motivasi Kerja 

Motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat 

dalam bekerja atau dengan kata lain pendorong semangat kerja (Susilo Martoyo, 

2000:165).  

Pengukuran motivasi kerja meliputi beberapa indikator yaitu prestasi / 

penghargaan, kondisi pekerjaan, hubungan kerja, penghasilan, supervisi, promosi, 

tanggung jawab dan pengembangan diri (J. Winardi, 2002:88). Dari 37 perawat 

yang diwawancarai di Instalasi Rawat Inap RSUD Tugurejo Semarang, bahwa 

perawat mempunyai motivasi kerja tinggi sejumlah 86,5 % (32 orang). 

Tingginya motivasi kerja perawat di Instalasi rawat inap RSUD Tugurejo 

Semarang dipengaruhi oleh : (1) Adanya penghargaan yang diberikan kepada 

perawat yang berprestasi. Penghargaan di sini diberikan dalam bentuk pengakuan 

dari pimpinan atau kepala keperawatan kepada perawat yang memiliki kinerja 

bagus. Sehingga pengakuan atau pujian dari pimpinan atau kepala keperawatan 



 

 

44 

tersebut memberikan kepuasan batin bagi perawat. (2) Kondisi pekerjaan yang 

menyenangkan dirasakan oleh perawat. (3) Hubungan kerja antara teman sejawat 

dan atasan yang terjalin harmonis dan rasa kekeluargaan yang tinggi. (4) Kondisi 

lingkungan kerja yang aman dan nyaman sehingga perawat bekerja tanpa ada 

gangguan atau masalah. (5) Adanya supervisi yaitu pengawasan atau monitoring 

yang dilakukan sebulan sekali oleh kepala keperawatan kepada perawat. Adanya 

supervisi ini perawat berusaha untuk melakukan tindakan keperawatan sesuai 

dengan prosedur dan asuhan keperawatan.  (6) Adanya promosi pekerjaan bagi 

perawat yang memiliki  prestasi atau kinerja yang bagus, yaitu dalam bentuk 

kenaikan pangkat atau dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. (7) Adanya 

rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh perawat, sehingga setiap melakukan 

tindakan keperawatan mereka benar-benar penuh rasa tanggung jawab.               

(8) Adanya pengembangan diri yaitu perawat mendapatkan kesempatan untuk 

kemajuan dalam pekerjaan, seperti mengituti pelatihan, seminar - seminar dan 

menambah ilmu pendidikan dalam bidang keperawatan.   

Perawat yang memiliki motivasi kerja sedang yaitu sejumlah 13,5 %       

(5 orang). Kurangnya motivasi kerja perawat dapat dipengaruhi oleh faktor 

penghasilan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa penghasilan yang 

diperoleh kurang memotivasi mereka untuk bekerja. Karena mereka merasa 

penghasilan yang diperoleh tidak dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. 

Sehingga hal ini menimbulkan penurunan motivasi kerja perawat.  
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Penelitian Hasibuan (1999) menyebutkan bahwa yang dimaksudkan 

dengan motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan 

kerja, dimana motivasi kerja tersebut dipengaruhi oleh faktor kondisi fisik 

lingkungan kerja yang kemungkinan orang memenuhi kebutuhan tingkat atas 

yaitu penghargaan dan aktualisasi diri dari tenaga kerja. Kebutuhan ini 

dinamakan sebagai faktor motivasi, sehingga motivasi kerja merupakan perilaku 

yang didorong oleh kondisi psikis karena adanya pemenuhan kebutuhan. 

Menurut Maslow dalam Siagian, SP (2003:287) berpendapat bahwa 

tindakan atau tingkah laku manusia pada suatu saat ditentukan oleh kebutuhan 

yang paling mendesak. Jika pada suatu saat kebutuhan primer terpenuhi, maka 

orang akan memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi.  

Seseorang yang memiliki motivasi kerja tinggi akan bekerja dengan baik, 

mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan selalu 

berusaha untuk menghasilkan prestasi kerja. 

 

4.3.2 Kinerja 

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 37 perawat di Instalasi Rawat Inap 

RSUD Tugurejo Semarang, didapatkan 70,3 % (26 orang) bahwa perawat yang 

diwawancarai memiliki kinerja yang tinggi. 

Tingginya kinerja perawat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan 

perawat yang semuanya D III Keperawatan sehingga ilmu yang diperoleh sudah 

dapat dipraktekkan dalam melakukan tindaklan keperawatan dan adanya 
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pengalaman kerja karena dari hasil wawancara terhadap 37 perawat, mereka 

memiliki masa kerja lebih dari satu tahun dalam bidang keperawatan. Masa kerja 

berkaitan erat dengan pengalaman yang didapat selama menjalankan tugas, 

karena makin lama masa kerja seseorang, kecakapan akan semakin baik karena 

sudah dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaannya. Kopelmen (1986:193) 

mengemukakan bahwa kinerja seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, 

salah satunya yaitu motivasi kerja.  

Perawat yang memiliki kinerja sedang yaitu sebanyak 29,7 % (11 orang). 

Tingkat kinerja perawat sedang tersebut disebabkan karena pekerjaan asuhan 

keperawatan merupakan satu rutinitas sehari-hari, sehingga menimbulkan 

perasaan bosan dan jenuh pada diri perawat. 

 

4.3.3 Hubungan Motivasi Kerja dengan Kinerja 

Hasil penelitian yang menunjukkan  bahwa hipotesis kerja (Ha) diterima. 

Hal ini membuktikan adanya hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja 

perawat. Hal tersebut dapat dipahami karena motivasi kerja merupakan faktor 

yang penting bagi perawat untuk menjalankan tugas – tugas yang menjadi 

tanggung jawab perawat, tanpa adanya motivasi kerja, pekerjaan tidak akan dapat 

berjalan dengan baik. Apabila motivasi kerja perawat tinggi, maka perawat dapat 

bekerja secara maksimal sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik pula. 

Menurut Letham (1981) rendahnya penampilan kerja individu disebabkan 

rendahnya kemampuan dan keterampilan, kurangnya motivasi, lemahnya 

instruksi serta kurangnya dukungan pelayanan pelaksanaan organisasi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan 

sebagai berikut : 

1.  Motivasi kerja perawat di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Tugurejo Semarang termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 

86,5 %. 

2.  Kinerja perawat di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Tugurejo Semarang termasuk dalam kategori tinggi yaitu sebesar 70,3 %. 

3.  Ada hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja perawat di 

Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tugurejo 

Semarang, yaitu hubungan yang positif. 

 

5.2 Saran 

Berkaitan dengan hasil penelitian tentang hubungan yang antara motivasi 

kerja dengan kinerja perawat di Instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Tugurejo Semarang, maka penulis menyampaikan saran kepada : 
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5.2.1 Pimpinan Rumah Sakit 

Hendaknya pimpinan dapat mempertahankan motivasi kepada perawat, agar 

perawat selalu memiliki kinerja yang tinggi  yaitu dengan memberikan 

insentif atau bonus kepada perawat yang bekerja lembur atau memiliki kinerja 

yang bagus.  

5.2.2 Perawat 

1.  Diharapkan perawat selalu memiliki motivasi kerja yang tinggi. 

2.  Diharapkan perawat dapat mempertahankan kinerja dalam melaksanakan 

tugas – tugasnya. 

5.2.3 Peneliti Selanjutnya 

Perlu penelitian lebih lanjut mengenai faktor – faktor lain, selain berhubungan 

dengan motivasi kerja dan kinerja perawat di Instalasi Rawat Inap. Misalnya 

tentang mutu pelayanan pasien.  
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JURUSAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 
FAKULTAS  ILMU KEOLAHRAGAAN 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
Sekretariat Gedung F1 Lt.2 Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229 

 
 
 
 

Responden Yth, 

Saya Nikmatul Fitri, NIM 6450402555, mahasiswa Ilmu Kesehatan 

Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang bermaksud 

mengadakan penelitian mengenai pekerjaan sebagai perawat. Sehubungan dengan itu, 

saya mohon bantuan Anda untuk mengisi kuesioner ini sesuai keadaan yang 

sebenarnya. Kerahasiaan akan saya pegang teguh. Hasil dari kuesioner ini tidak 

mempengaruhi penilaian terhadap diri anda sebagai perawat. 

Demikian, atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya. 

 

 

 

 

Hormat Saya 

 

 Peneliti 
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KUESIONER PENELITIAN 

        

No Responden : 

 

1. PETUNJUK PENGISIAN : 

1 Identitas responden harap diisi dengan huruf cetak. 

2 Jawablah pertanyaan dengan sejujur-jujurnya. 

3 Jawablah pertanyaan dengan memberi tanda (X) pada salah satu alternatif 

jawaban yang sesuai. 

 

2. IDENTITAS RESPONDEN 

Nomor Pegawai  : 

Umur  : tahun 

Jenis Kelamin : 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

Tingkat Pendidikan : 

8) S1 Keperawatan 

9) D III keperawatan       

10) SPK 

11) Lain-lain 

Sudah berapa lama anda bekerja di RS Tugurejo Semarang ? 

a. < 1 tahun 

b. 1 – 3 tahun        

c. > 3 tahun 
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C 1 Penghargaan yang diberikan dalam bentuk jabatan di Instalasi  

Rawat Inap 

1) Sangat Setuju 

2) Setuju 

3) Kurang Setuju         

4) Tidak Setuju 

2 Penghargaan tidak mendorong saya untuk bekerja lebih rajin 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Kurang Setuju 

d. Tidak Setuju 

3 Kondisi pekerjaan yang menyenangkan, dapat memotivasi saya  

untuk bekerja 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Kurang Setuju 

d. Tidak Setuju 

4 Anda merasa bosan terhadap pekerjaan yang menjadi tugas anda 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Kurang Setuju 

d. Tidak Setuju 

5 Hubungan kerja dapat memotivasi anda untuk bekerja 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Kurang Setuju 

d. Tidak Setuju 
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6 Teman sejawat mengakui kemampuan yang anda miliki 

1) Sangat Setuju 

2) Setuju 

3) Kurang Setuju 

4) Tidak Setuju 

7 Ruang kerja anda selalu bersih 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Kurang Setuju 

d. Tidak Setuju 

8 Peralatan di tempat kerja anda tidak lengkap 

2 Sangat Setuju 

3 Setuju 

4 Kurang Setuju 

5 Tidak Setuju 

9 Penghasilan tidak memotivasi anda untuk bekerja 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Kurang Setuju 

d. Tidak Setuju 

10 Gaji yang anda terima mencukupi semua kebutuhan saya 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Kurang Setuju 

d. Tidak Setuju 
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11 Kepala keperawatan melakukan pengawasan yang berhubungan 

dengan pelaksanaan tugas 

a Sangat Setuju 

b Setuju 

c Kurang Setuju 

d Tidak Setuju 

12 Kepala keperawatan melakukan supervisi tidak secara rutin 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Kurang Setuju 

d. Tidak Setuju 

13 Promosi jabatan dapat memotivasi anda untuk bekerja 

a Sangat Setuju 

b Setuju         

c Kurang Setuju 

d Tidak Setuju 

14 Promosi jabatan dapat meningkatkan produktivitas kerja 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Kurang Setuju 

d. Tidak Setuju 

15 Dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab anda,  

akan anda kerjakan dengan sungguh-sungguh 

a Sangat Setuju 

b Setuju 

c Kurang Setuju 

d Tidak Setuju 
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16 Anda tidak akan bertanggung jawab bila melakukan kesalahan 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Kurang Setuju 

d. Tidak Setuju 

17 Anda masih perlu pendidikan tambahan baik formal maupun 

non formal dalam bidang keperawatan 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Kurang Setuju 

d. Tidak Setuju 

18 Bila ada pelatihan anda sering diikutsertakan 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Kurang Setuju 

d. Tidak Setuju 

19 Apakah Anda ....... mengukur tekanan darah pasien  

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang       

d. Tidak Pernah 

20 Apakah Anda ....... menjaga kebersihan tempat tidur pasien 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak Pernah 
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21 Apakah Anda ....... memberi obat sesuai intruksi dokter 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak Pernah 

22 Apakah Anda ....... memberikan pelayanan keperawatan tidak sesuai  

protap keperawatan 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak Pernah 

23 Apakah Anda ....... melakukan tindakan keperawatan yang diberikan,  

tidak sesuai dengan diagnosa keperawatan 

6) Selalu 

7) Sering 

8) Kadang-kadang 

9) Tidak Pernah 

24 Apakah Anda ....... memberikan tindakan kompres dingin pada pasien  

yang panas atau suhu tubuh tinggi 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak Pernah 

25 Apakah Anda ......., tidak mengawasi reaksi fisiologis seperti melakukan  

pengukuran suhu tubuh pasien 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 
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d. Tidak Pernah 

26 Apakah Anda....... mengevaluasi kembali setelah melakukan tindakan  

keperawatan yang diberikan pada pasien. 

diberikan  

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak Pernah 

27 Apakah Anda ....... mencatat tindakan keperawatan dengan format baku 

4) Selalu 

5) Sering 

6) Kadang-kadang 

7) Tidak Pernah 

28 Apakah Anda ....... membuat perencanaan perawatan bagi setiap pasien 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak Pernah 

29 Apakah Anda ....... mencantumkan nama, tanggal dan jam yang jelas setiap  

melakukan tindakan keperawatan 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak Pernah 

30 Apakah Anda ....... pencatatan tidak sesuai tindakan keperawatan yang dilakukan 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak Pernah 
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31 Apakah Anda ....... mematuhi jadwal jaga atau shift kerja yang telah diatur 

6. Selalu 

7. Sering 

8. Kadang-kadang 

9. Tidak Pernah 

32 Apakah Anda ....... menginformasikan tindakan keperawatan yang sudah 

dilakukan  

pada perawat jaga lain saat pergantian shift 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak Pernah 

33 Apakah Anda ....... bertanggung jawab atas tindakan keperawatan yang diberikan 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak Pernah 

34 Apakah Anda ....... berkomunikasi dengan sopan pada pasien 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak Pernah 

35 Apakah Anda ....... menghargai pasien beserta keluarganya 

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak Pernah 

36 Apakah Anda ....... berkomunikasi dengan tidak menyinggung perasaan tim  

kesehatan lain 
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a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang  

d. Tidak Pernah 

37 Apakah Anda ....... bekerja sendiri dalam melakukan tindakan keperawatan 

4) Selalu 

5) Sering 

6) Kadang-kadang 

7) Tidak Pernah 

38 Apakah Anda ....... memberikan informasi pasien tentang tindakan keperawatan  

yang berkaitan dengan penyakitnya  

a. Selalu 

b. Sering 

c. Kadang-kadang 

d. Tidak Pernah 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 
Gambar 8 

Lokasi Penelitian 

 

 

 
Gambar 9 

Wawancara terhadap responden 
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Gambar 10 

Perawat sedang memeriksa pasien 
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