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ABSTRAK 

 

Malikhatun Niswah an-NOOR                                                                                              

Efektivitas Metode Diskusi Kelompok Terhadap Motivasi Kinerja Petugas Kebersihan 

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang,                                                                              
xvi + 127 halaman + 13 tabel + 6 gambar + 13 lampiran 

 Salah satu upaya penyehatan lingkungan Rumah Sakit adalah dengan menyediakan 

tenaga yang mengelola kebersihan lingkungan Rumah Sakit. Petugas kebersihan gedung D 

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang mempunyai beban kerja yang cukup tinggi dari 

yang seharusnya. Hal ini terlihat dari jumlah petugas yang dirasa masih kurang dan 

pengunjung Rumah Sakit lebih banyak di gedung D. olehkarena itu penting untuk 

memperhatikan pengelolaan sumber daya manusia terutama motivasi kinerja petugas 

kebersihan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apakah diskusi kelompok 

efektif terhadap kinerja petugas kebersihan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. 

Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui apakah diskusi kelompok efektif terhadap 

motivasi kinerja petugas kebersihan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Populasi penelitian ini adalah petugas 

kebersihan. Teknik pengambilan sampel adalah cluster / area random sampling dan didapat 

jumlah sampel 20 partisipan. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan instrumen kuesioner, dan menggunakan ceklis kebersihan. Analisis data 

dilakukan dengan dianalisa secara deskripkif.  

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah diskusi kelompok efektif terhadap kinerja 

petugas kebersihan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Terlihat dari hasil 

kuesioner yang dinyatakan 20 orang (100%) termotivasi, dan hasil ceklis kebersihan gedung 

D sesudah dilakukan diskusi kelompok dinyatakan mengalami hasil peningkatan yang tinggi. 

 Saran yang diberikan ini yaitu (1) bagi Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang adalah melakukan penyesuaian rasio kebutuhan petugas kebersihan dengan jumlah 

pengunjung Rumah Sakit, menciptakan suasana kerja yang akrab dan terbuka yang dapat 

dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan wisata bersama. (2) bagi petugas kebersihan 

adalah selalu meningkatkan kinerja, motivasi, keterampilan, dan kemampuan dalam 

pelaksanaan tugasnya, menciptakan komunikasi yang baik antar patner kerja atau antar shift.      

(3) bagi peneliti lain adalah penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengembangkan 

faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kinerja petugas kebersihan,faktor-faktor yang 

dapat memotivasi petugas kebersihan dalam bekerja. 

Kata Kunci : Kinerja, Motivasi, Diskusi Kelompok.                                                      

Kepustakaan : 30 ( 2000 – 2010)

ii 



3 
 

 

Public Health Departement                                                                                                                            

Sport Science Faculty                                                                                                                                

Semarang State University                                                                                                                      

September 2011 

 

ABSTRACT 

 

Malikhatun Niswah an-NOOR. 

“Efective Method Discusion Group Towards Motivation Work Cleaning Service in 

hospital Islam Sultan Agung Semarang. 

Xvi + 127 pages + 13 tables + 6 figures + 13 appendices 

 

 Fault one efforts dented scope hospital is with readying power manage cleaning scop 

hospital. Cleaning service building D Hospital Islam Sultan Agung Semarang had high 

enough workload. It was looked from the amount cleaning service were felt still less and 

guest Hospital many more in building D. so it’s absolutely important for giving attention of 

human motivation work cleaning service. The problem that must be studied in the research  is 

about discussion group efective towards motivasion work cleaning service in Hospital Islam 

Sultan Agung Semarang. The aim of this research is to know about discussion group efective 

towards cleaning service in Hospital Islam Sultan Agung Semarang. 

 The kind of this research was kualitative research. Population within this research 

was cleaning service. Sampel collection technique is cluser / area random sampling and 

gained 20 participant of sampel. Data taking technique in research was withing instrument 

kuesioner, and withing check list cleaning. Data analisis in with analisis diskriptive. 

 The conclusion from the research is the discussion group efective toward motivsion 

work cleaning service in Hospital Islam Sultan Agung Semarang. Looked from kuesioner 

which 20 participant (100%) motivasion, and yield check list cleaning building D before 

discussion group yield wich high layering. 

 Suggestion raised is (1) the Director of Hospital Islam Sultan agung Semarang is be 

adjust rasio cleaning service with total guest Hospital, create admission and intimate work 

condition. (2) the cleaning service is they should increase their work, motivasion, skill, and 

ability in diseasetask, to create komunication which good patnert work or shift. (3) the 

following research is this research could be developed with another factors which relation 

with work cleaning service, factors which be motivasion cleaning service deep working. 

 

Key words : work, motivasion, discussion group                                                                                      

References : 30 (2000 – 2010)
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 

Salah satu tujuan Negara Indonesia seperti tercantum dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 alinea keempat adalah “Memajukan Kesejahteraan Umum”. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, dilakukan pembangunan di segala bidang. Salah satu 

diantaranya pembangunan di bidang kesehatan yang tercantum dalam GBHN dan 

dijabarkan dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) (SKSPM, 2003: 8). 

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk tercapai kemampuan hidup sehat bagi setiap 

penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pelayanan Rumah 

Sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan 

umumnya, karena Rumah Sakit merupakan institusi pelayan kesehatan terhadap 

individu, pasien, keluarga dan masyarakat. 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MenKes/SK/X/2004 tentang 

persyaratan kesehatan lingkungan Rumah Sakit menyebutkan bahwa Rumah Sakit 

sebagai sarana pelayanan kesehatan merupakan tempat berkumpul serta 

memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Salah 

satu upaya penyehatan lingkungan Rumah Sakit adalah dengan menyedikan tenaga 

yang mengelola kebersihan lingkungan  Rumah Sakit. 

Dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2004, Rumah 

Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat 
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inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Dinas Kesehatan Provinsi jawa tenggah, 2009: 

4). 

Kondisi Rumah Sakit yang  melibatkan banyak orang didalamnya baik itu 

tenaga medis dan non medis, pasien, keluarga atau penunggu pasien, pengunjung 

Rumah Sakit dapat menghasilkan limbah. Limbah kerap menjadi masalah. 

Pembuangan limbah tidak pada tempatnya sering dikeluhkan sebagai salah satu 

sumber masalah lingkungan, karena sering menimbulkan bau yang tidak sedap, juga 

dapat mengotori lingkungan. Limbah Rumah Sakit dinilai berpotensi menimbulkan 

pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lebih mengkhawatirkan dibandingkan 

limbah rumah tangga. 

Rumah Sakit berfungsi mempercepat penyembuhan dan pemulihan penderita. 

Apabila penyelenggaraan tidak dilakukan secara optimal, maka akan dapat 

menimbulkan dampak negatif yang salah satunya adalah terjadinya penularan 

penyakit, pada petugas Rumah Sakit, pasien, atau pengunjung, serta tercemarnya 

lingkungan disekitar Rumah Sakit. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mutlak perlu 

diciptakan kondisi lingkungan agar tidak terjadi penularan penyakit, gangguan 

kesehatan dan pencemaran lingkungan. Untuk itu perlu upaya penanganan untuk 

mengelola kebersihan Rumah Sakit. 

Timbunan limbah merupakan salah satu sumber penyakit, untuk itu 

diperlukan pengelolaan limbah yang baik. kegiatan pengelolaan limbah 

membutuhkan petugas pengumpul limbah yang berdedikasi terhadap pekerjaannya. 
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Terkelolanya limbah dengan baik akan mengurangi atau menurunkan angka 

penularan penyakit yang bersumber dari Rumah Sakit. Hal ini mengingat banyaknya 

jumlah limbah yang dihasilkan ± 1569 kg setiap bulannya, jika tidak dilakukan 

pengolahan dengan baik akan menimbulkan bau yang tidak sedap, menimbulkan 

penyakit. Keadaan limbah tersebut erat kaitannya dengan kebersihan dan penampilan 

suatu Rumah Sakit. Oleh karena itu kesehatan lingkungan suatu Rumah Sakit 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mutu pelayanan Rumah Sakit, serta 

akan menunjang proses penyembuhan dan penyembuhan infeksi, sehingga apa yang 

mejadi tujuan masyarakat datang ke Rumah Sakit akan dapat tercapai. 

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang didirikan pada tanggal 17 

Agustus 1971 dan merupakan Rumah Sakit tipe C (Rumah Sakit tipe madya). Rumah 

Sakit yang terletak di jl. Raya Kaligawe km. 4 dan berdekatan dengan pusat 

pertumbuhan industri (LIK dan Terboyo Industri Park). Menyediakan ruang rawat 

inap 60 ruang, penunjang medis 6 ruang, kantor 14 ruang, poliklinik 19 ruang, kamar 

jenazah 1 kamar, dll. Dan mempunyai karyawan 378 orang. Pengelolaan masalah 

kebersihan termasuk penanganan limbah Rumah Sakit Isalm Sultan Agung Semarang 

dilakukan  oleh pihak kedua yaitu bagian sanitasi lingkungan dan dilaksanakan oleh 

petugas kebersihan dengan jumlah 140 karyawan. 

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang menyediakan rawat inap yang 

melayani pasien dengan berbagai macam penyakit, baik menular maupun tidak 

menular. Limbah Rumah Sakit dapat menyebabkan penyakit pada pasien yang 
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dirawat di sana, maka potensi bahaya berupa penularan penyakit antar pasien 

sangatlah besar. Dengan demikian perlu diadakan progam penanganan limbah yang 

baik. Hasil wawancara dengan kepala sanitasi lingkungan Ibu Emi, menyatakan 

bahwa kinerja petugas kebersihan masih kurang. Hal tersebut dikarenakan semangat 

kerja petugas kebersihan dalam melaksanakan tugasnya masih naik turun. Dapat 

dilihat dari hasil kerja petugas kebersihanya tidak selalu bersih,  pada 4 bulan awal 

semangat kerja petugas kebersihan bagus, namun pada bulan ke 5 sampai bulan ke 8 

semangat kerja petugas kebersihan menurun. Dengan demikian petugas kebersihan 

perlu diberi motivasi agar semangat kerja tetap stabil dan semakin baik. 

Promosi kesehatan juga merupakan suatu proses yang mempunyai masukan 

(input) dan keluaran (output). Suatu proses promosi kesehatan yang menuju 

tercapainya tujuan pendidikan, yakni perubahan perilaku, dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Faktor tersebut disamping faktor masukannya sendiri juga faktor metode, 

faktor materi atau pesannya, pendidikan atau petugas yang melakukannya, dan alat-

alat bantu atau alat peraga pendidikan yang dipakai (Soekidjo Notoatmodjo, 2007: 

56) 

Dari keadaan tersebut, peneliti mencoba melakukan intervensi (penyuluhan) 

yaitu salah satunya dengan menggunakan metode diskusi kelompok. Diskusi 

kelompok  adalah suatu proses menyampaikan penyuluhan dengan komunikasi secara 

lisan kepada dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan saling 
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berhadapan muka mengenai tujuan atau sasaran yang sudah tertentu melalui cara 

tukar-menukar informasi, penyuluhan dengan metode diskusi kelompok ini 

diharapkan dapat memotivasi petugas kebersihan agar kinerjanya lebih baik. 

Sehingga kegiatan kebersihan dapat terlaksana sesuai dengan target. 

Berdasarkan alasan tersebut, peneliti terdorong untuk mengukur efektifitas 

metode diskusi kelompok sebagai motivasi kinerja petugas kebersihan di Rumah 

Sakit Islam Sultan Agung Semarang.  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah apakah diskusi kelompok efektif terhadap motivasi kinerja petugas kebersihan 

di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu 

sebagai berikut : 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui keefektivitasan metode diskusi kelompok terhadap motivasi 

kinerja petugas kebersihan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 
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1. Mengetahui bagaimana gambaran diskusi kelompok petugas kebersihan di 

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Mengetahui bagaiman gambaran kinerja petugas kebersihan di rumah 

Sakit Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Mengetahui keefektivitasan metode diskusi kelompok terhadap motivasi 

kinerja petugas kebersihan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Rumah Sakit  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam rangka 

menentukan kebutuhan dan langkah-langkah yang berkaitan dengan upaya 

memotivasi perubahan perilaku petugas kebersihan. 

1.4.2 Bagi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat menambah wacana ilmu kesehatan masyarakat 

dalam memotivasi perubahan perilaku petugas kebersihan. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti, 

menambah pengalaman dalam mengkaji suatu permasalahn secara ilmiah dengan 

dasar teori yang pernah diperoleh dalam proses pendidikan. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Table 1.1 Keaslian Penelitian 

 

No 

 

Judul 

Penelitian 

 

Nama 

Peneliti 

 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

 

Rancangan 

Penelitian 

 

Variabel 

Penelitian 

 

Hasil 

Penelitian 

1 Hubungan 

antara 

Motivasi 

Kerja 

dengan 

Kinerja 

Perawat di 

Instalasi 

Rawat Inap 

(IRI) 

RSUD 

Unggaran 

Tahun 

2008 

Wina 

Rustiani 

2008 

RSUD 

Ungaran 

Penelitian 

analitik 

dengan 

pendekatan 

cross 

sectional 

Variabel 

bebas: 

motivasi 

kerja 

 

Variabel 

terikat: 

Kinerja 

perawat 

Ada 

hubungan 

yang sangat 

bermakna 

antara 

motivasi 

kerja 

dengan 

kinerja 

perawat p 

value 

(0,007), 

(p<0,05) 

2 Efektivitas 

Penyuluha

n dengan 

Metode 

Diskusi 

Kelompok 

Terhadap 

Motivasi 

Berpartisip

asi ibu 

Balita Pada 

Kegiatan 

Posyandu 

di Desa 

Karangdo

wo 

Kecamatan 

Weleri 

Kabupaten 

Enis 

Kusuma 

dewi 

2009 

Karangdo

wo Kec. 

Weleri 

Kab. 

Kendal 

Eksperimen 

/ percobaan 

(eksperime

nt research) 

Variabel 

bebas: 

penyuluha

n dengan 

metode 

diskusi 

kelompok 

 

Variabel 

terikat: 

motivasi 

ibu balita 

pada 

kegiatan 

posyandu 

Penyuluhan 

dengan 

metode 

diskusi 

kelompok 

efektif 

meningkatk

an motivasi 

berpartipasi 

ibu balita 

pada 

kegiatan 

posyandu 

di desa 

Karangdow

o Kec. 

Weleri 

Kab. 

Kendal 
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Kendal 

Tahun 

2009 

tahun 2009 

 

Yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah: 

Table 1.2 Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Wina Rustiani Enis Kusuma 

Dewi 

Malikhatun Niswah 

A. 

1 Judul Hubungan antara 

Motivasi Kerja 

dengan Kinerja 

Perawat di 

Instalasi Rawat 

Inap (IRI) RSUD 

Unggaran Tahun 

2008  

Efektivitas 

Penyuluhan 

dengan Metode 

Diskusi Kelompok 

terhadap Motivasi 

Berpartisipasi Ibu 

Balita pada 

Kegiatan 

Posyandu di Desa 

Karangdowo Kec. 

Weleri Kab. 

Kendal Tahun 

2009 

Efektivitas Metode 

Diskusi Kelompok 

terhadap Motivasi 

Kinerja Petugas 

Kebersihan di Rumah 

Sakit Islam Sultan 

Agung Semarng 

2 Waktu 

dan 

tempat 

Tahun 2008, di 

RSUD Unggaran 

Tahun 2009, di 

Karangdowo Kec. 

Weleri Kab. 

Kendal 

Tahun 2011, di 

Rumah Sakit Islam 

Sultan Agung 

Semarang 

3 Variabel  Variabel bebas: 

Motivasi kerja 

 Variabel terikat: 

Kinerja perawat 

Varibel bebas: 

Penyuluhan 

dengan metode 

diskusi kelompok 

Varibel terikat: 

Motivasi ibu balita 

pada kegiatan 

posyandu 

 Variabel bebas: 

Metode diskusi 

kelompok 

 Variabel terikat: 

Motivasi kinerja 

petugas kebersihan 
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1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini akan dilakukan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2011 

1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

Lingkup materi penelitian ini meliputi beberapa bidang ilmu kesehatan 

masyarakat, khususnya bidang promosi kesehatan, motivasi kerja dan kinerja.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Kinerja 

2.1.1.1  Pengertian Kinerja 

 Kinerja adalah kesuksesan seseorang didalam melaksanakan suatu pekerjaan 

atau hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan 

yang bersangkutan. Performasi kerja adalah sesuatu hasil yang dicapai seseorang 

menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan atau dengan kata 

lain sesuatu yang berhubungan dengan apa yang dihasilkan seseorang dari tingkah 

laku kerjanya. Orang yang tingkat kinerjanya tinggi disebut orang yang produktif, 

sebaliknya orang yang tingkat kinerjanya rendah atau tidak mencapai standar 

dikatakan tidak produktif atau perfomansinya rendah (Moh. As’ad, 2004:48). 

2.1.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

 Beberapa ahli telah mengemukakan faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kinerja. Ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi perilaku dan prestasi kerja 

atau kinerja yaitu variabel individu, variabel organisasi dan variabel psikologis. 

Variabel individu mencakup sub variabel kemampuan dan keetrampilan (fisik dan 

mental), latar belakang (keluarga, tingkat sosial, pengalaman) serta demografis 

(umur, asal usul, jenis kelamin). Variabel organisasi meliputi subvariabel sumber 

daya, kepemimpinan, imbalan dan desain pekerjaan. Variabel psikologis terdiri dari 

10 
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subvariabel motivasi, persepsi, sikap, kepribadian dan belajar (Muchlas M., 1999:24). 

Berikut ini adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja : 

2.1.1.2.1 Faktor Individu 

1.  Umur 

 Hubungan kinerja dengan umur sangat kaitannya, alasannya adalah adanya 

keyakinan yang meluas bahwa kinerja merosot dengan meningkatnya usia. Pada 

karyawan yang berumur tua juga dianggap kurang luwes dan menolak teknologi baru. 

Namun dilain pihak ada sejumlah kualitas positif yang ada pada karyawan yang lebih 

tua, meliputi pengalaman, pertimbangan, etika kerja yang kuat, dan komitmen 

terhadap mutu (Stephen P. Robbins, 2001:46). 

2. Jenis Kelamin 

 Tidak ada perbedaan yang konsisten antara pria dan wanita dalam 

kemampuan memecahkan masalah, keterampilan analisis, dorongan kompetitif, 

sosiabilitas, atau kemampuan belajar. Namun studi-studi psikologi telah menemukan 

bahwa wanita lebih bersedia untuk mematuhi wewenang, dan pria lebih agresif dan 

lebih besar kemungkinannya dari pada wanita dalam memiliki pengharapan untuk 

sukses (Stephen P. Robbins, 2001:46). 

 Masih terdapat debat soal perbedaan pria dan wanita mengenai prestasi dalam 

pekerjaan, absensasi, dan tingkat pergantian. Tidak ada data pendukung yang 
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menyatakan bahwa pria atau wanita adalah pekerjaan yang lebih baik. Hanya dalam 

bidang absensi perbedaan sering ditemukan. Wanita mempunyai tingkat absensi yang 

lebih tinggi (Gibson, 1996:130). 

3. Masa Kerja 

 Masa kerja ternyata berhubungan secara negatif dengan keluar masuknya 

karyawan dan kemangkiran, namun memiliki hubungan yang positif terhadap 

produktivitas kerja (Stephen P. Robbin, 2001:49). Masa kerja yang lama akan 

cenderung membuat seorang karyawan merasa betah dalam suatu organisasi, hal ini 

disebabkan diantaranya karena telah beradapsi dengan lingkungannya yang cukup 

lama sehingga seseorang karyawan akan merasa nyaman dengan pekerjaannya 

(Robert Kreitner dan Agelo Kinicki, 2003:275).  

4. Tingkat Pendidikan 

 Dengan bertambahnya tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan maka akan 

meningkat pula kemampuan dan keterampilan seseorang. Banyak penelitian 

menemukan hubungan yang negatif antara tingkat pendidikan dengan kinerja. Hal 

tersebut lebih disebabkan karena perbedaan harapan pekerja yang berpendidikan 

tinggi cenderung berpengharapan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi 

(Gitosudarmo, 2000:18). 

5. Status Perkawinan 

 Seorang tenaga kerja yang menikah lebih sedikit absensinya, mengalami 

pergantian yang lebih rendah dan lebih puas dengan pekerjaan mereka dari pada 
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rekan sekerjanya yang masih bujangan. Perkawinan memaksakan peningkatan 

tanggung jawab yang dapat membuat suatu pekerjaan yang tetap menjadi lebih 

berharga dan penting (P. Robbins, 2001:5). 

6. Ras atau Suku Bangsa  

 Pada studi flaugher, Campbell dan pike menunjukkan bahwa supervisor yang 

mengadakan penilaian kinerja bagi orang kulit hitam dan kulit putih ternyata, orang 

yang berkulit hitam memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-

rekan yang berkulit putih (Gomes, F. C., 2003:45). 

2.1.1.2.2 Faktor Psikologis 

1. Motivasi 

 Motivasi merupakan energi yang mendorong seseorang untuk bangkit 

menjalankan tugas pekerjaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan 

motivasi kerja adalah kondisi yang mempengaruhi, membangkitkan, menggerakkan 

dan memelihara perilaku seseorang untuk melaksanakan pekerjaan mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan (Suyanto, 2008:56). Motivasi kerja seseorang sangat 

berpengaruh terhadap kinerja yang dapat dicapai dalam pekerjaannya karena 

dorongan kerja yang timbul pada diri seseoraang akan membuat orang tersebut 

terdorong untuk berperilaku dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Suyanto, 

2008:66). 

 Menurut teori expectancy oleh Vroom dalam Moh As’ad (2004:60) 

menyatakan bahwa seseorang karyawan mempunyai harapan yang besar dapat 

berprestasi tinggi dan jika ia menduga bahwa dengan tercapainya prestasi yang tinggi 
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ia akan merasakan akibat-akibat yang ia harapkan, maka ia akan mempunyai motivasi 

yang tinggi untuk bekerja. Sebaliknya jika karyawan merasa yakin bahwa ia tidak 

akan dapat mencapai prestasi kerja sesuai yang diharapkan, maka ia akan kurang 

motivasinya untuk bekerja.  

2.1.1.2.3 Faktor Organisasi  

1. Kepemimpinan 

 Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi 

prestasi kerja organisasi karena kepemimpinan merupakan aktifitas yang utama agar 

tujuan organisasi tercapai. Kepemimpinan adalah suatu kegiatan mempengaruhi 

orang lain untuk bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan 

(Wursanto, 2005:196). Menurut sulvian dan decker (1989) dalam Suyanto (2008:96) 

bahwa kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam 

mempengaruhi orang lain, untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai 

dengan kemampuan.  

2. Kompensasi 

 Faktor yang penting untuk meningkatkan prestasi kerja adalah pemberian 

konpensasi. Konpensasi adalah apa yang dapat diberikan oleh organisasi atau 

perusahaan bagi individu. Tujuan organisasi tidak akan tercapai jika masing-masing 

individu tidak memberi kinerjanya yang terbaik bagi perusahaan. Begitu juga 

individu tidak akan memberikan kinerja terbaiknya jika perusahaan tidak memberikan 

konpensasi yang layak dan adil (Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, 

2006:217). 
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3. Rekan Kerja   

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja adalah faktor sosial, yang 

merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial baik antara sesama 

tenaga kerja ataupun dengan atasannya, maupun sesama pegawai yang berbeda jenis 

pekerjaannya (Moh. As’ad, 2004:47). 

2.1.2 Rumah Sakit 

2.1.2.1 Pengertian Rumah Sakit 

 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat 

inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2009: 

4). 

 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan 

karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan 

kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus 

tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh 

masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2009: 1). 

Rumah Sakit adalah institusi atau fasilitas yang menyediakan pelayanan 

pasien rawat, ditambah dengan beberapa penjelasan lain. American Hospital 

Association di tahun 1978 menyatakan bahwa Rumah Sakit adalah suatu institusi 

yanng fungsi utamanya memberikan pelayanan kepada pasien diagnostik dan 

terapeutik untuk berbagai penyakit dan rumusan masalah kesehatan, baik yang 
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bersifat bedah maupun non bedah (Tjandra Yoga Aditama, 2002: 5). Rumah Sakit 

sebagai salah satu subsistem pelayanan kesehatan menyelenggarakan dua jenis 

pelayanan untuk masyarakat yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi 

(Djoko Wiyono, 2000: 220). 

2.1.2.2 Jenis Rumah Sakit 

Berdasarkan kepemilikannya, Rumah Sakit dibagi menjadi tiga (Djoko 

Wiyono, 2000: 221) yaitu: 

1) Rumah Sakit Pemerintah 

Rumah Sakit Pemerintah adalah Rumah Sakit milik pemerintah dan dapat 

dibagi menjadi tiga yaitu Rumah Sakit Pusat, Rumah Sakit Provinsi dan Rumah Sakit 

Kabupaten, misalnya RSUD.  

2) Rumah sakit BUMN / ABRI 

Rumah Sakit BUMN/ABRI adalah Rumah Sakit milik BUMN/ABRI misal 

RS Pertamina . 

3) Rumah Sakit Swasta 

Rumah Sakit swasta adalah Rumah Sakit yang menggunakan dan investasi 

dari luar negeri (PMDN) dan sumber luar negeri (PMA). 

Berdasarkan pelayanannya, Rumah Sakit dibagi menjadi tiga yaitu (Djoko 

Wiyono, 2000 : 221): 

1) Rumah Sakit Umum 
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Menurut Keputusan Menteri  No. 134 Menkes/SK/IV/78 tahun 1978 tentang 

susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum di Indonesia disebutkan dalam 

pasal 1 dan 2: Rumah Sakit umum adalah organisasi di Lingkungan Departemen 

Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dirjen 

pelayanan Medik dan bertugas melaksanakan pelayanan kesehatan (caring) dan 

penyembuhan (curing) penderita serta pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa 

(rehabilitation).  

2) Rumah Sakit Jiwa 

Rumah Sakit jiwa adalah Rumah Sakit yang menghususkan diri dalam 

perawatan gangguan mental yang serius. 

3) Rumah Sakit Khusus 

Rumah Sakit khusus adalah Rumah Sakit yang pelayanannya sangat khusus 

seperti mata, rehabilitasi, paru, kusta, jantung, kanker dan sebagainya. 

Berdasarkan  kelasnya, Rumah Sakit dibagi menjadi tiga yaitu (Djoko 

Wiyono, 2000: 221) : 

1) Rumah Sakit Kelas A 

Rumah Sakit Kelas A adalah Rumah Sakit yang mampu menyediakan 

pelayanan spesialistik yang luas termasuk subspesialistik. 

2) Rumah Sakit Kelas B 

Rumah Sakit Kelas B adalah Rumah Sakit yang mampu menyediakan 

pelayanan spesialistik dan subspesialitik terdaftar.  
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3) Rumah Sakit Kelas C 

Rumah Sakit Kelas C adalah Rumah Sakit yang mampu menyediakan 

pelayanan spesialistik terdaftar, minimal empat pelayanan spesialistik dasar seperti : 

bedah, penyakit dalam, kebidanan dan anak.  

4) Rumah Sakit Kelas D 

Rumah Sakit Kelas D adalah Rumah Sakit yang hanya mampu menyediakan 

pelayanan medis dasar.  

2.1.2.3 Fungsi Rumah Sakit 

 Fungsi dari Rumah Sakit adalah sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan pelayanan medis 

2. Menyelenggarakan pelayanan perlengkapan medis dan non medis 

3. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan 

4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 

5. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan 

6. Menyelenggarakan administrasi dan keuangan 

2.1.3 Efektivitas 

Efektivitas kerja pegawai yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan yang 

diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana 

yang telah ditentukan.  

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam 

jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan 

sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan 
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keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil 

kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya (Sondang P. 

Siagian, 2001: 24). 

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam 

jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan 

sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya (Abdurahmat, 2003: 92). 

2.1.4 Diskusi Kelompok 

2.1.4.1 Pengertian Diskusi Kelompok 

 Diskusi kelompok adalah suatu teknik untuk saling tukar-menukar pendapat 

atau ide secara tatap muka diantara anggota atau peserta dalam kelompok atau peserta 

dalam kelompok atau anggota yang terdiri dari 5 sampai 20 orang (Pedoman 

Penyuluhan Kesehatan Bagi Petugas Seri I). 

2.1.4.2 Tujuan Diskusi Kelompok 

 Tujuan dari diskusi kelompok ini adalah untuk : 

1. Orang dapat mengeluarkan uneg-unegnya dalam diskusi kelompok yang ada 

dalam pikirannya. 

2.    Mereka dapat berbicara tentang masalahnya. 

3. Mereka dapat meminta pertolongan dan saran dari anggota yang lain. 

4. Kelompok memberikan dukungan dan dorongan bagi orang yang mencoba 

memecahkan masalah dan mengubah perilakunya. Dukungan kelompok penting 

dalam membantu orang mengambil keputusan (Suprijanto, 2007 : 97). 
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2.1.4.3 Jenis-Jenis Diskusi 

1. Whole Group 

Merupakan satu kelompok diskusi. Whole group yang ideal apabila jumlah 

anggota tidak lebih dari 15 orang. 

2.  Buzz Group 

Satu kelompok besar dibagi menjadi beberapa kelompk kecil, terdiri dari 5 – 6 

orang. Tempat diatur agar peserta dapat berhadapan muka dan bertukar pikiran 

dengan mudah. 

3. Panel 

Suatu kelompok kecil, biasanya 3 – 6 orang, mendiskusikan satu objek tertentu, 

duduk dalam suatu susunan semi melingkar, dipimpin oleh seorang moderator. 

4. Syndicate Group 

Suatu kelompok dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, terdiri dari 3 – 6 orang. 

Masing-masing kelompok kecil melaksanakan tugas tertentu. 

5. Brain Storming Group 

Kelompok menyumbangkan ide-ide Baru tanpa dinilai segera. Setiap anggota 

kelompok mengeluarkan pendapatnya. 

6. Simposium 

Beberapa orang membahas tetang berbagai aspek dari suatu subjek tertentu, dan 

membacakan di muka simposium secara singkat ( 5 – 20 menit). Kemudian diikuti 

dengan sanggahan dan pertanyaan dari penyanggahan pendengar.  

7. Informal Debate 
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Peserta dibagi menjadi dua tim yang agak sama besarnya, dan mendiskusikan 

subjek yang cocok untuk diperdebatkan tanpa memperhatikan peraturan perbedaan 

formal.  

8. Colloquium 

Seseorang atau beberapa orang menjadi sumber, menjawab pertanyaan dari 

audience. 

9. Fish Bowl 

Beberapa orang peserta dipimpin oleh seorang ketua mengadakan suatu diskusi 

untuk mengambil suatu keputusan (JJ. Hasibuan, 2008 : 20). 

2.1.4.4 Kelebihan Diskusi Kelompok 

 Kelebihan dari penyuluhan dengan menggunakan metode diskusi  kelompok 

adalah : 

1. Memberikan keuntungan untuk mengemukakan pendapat  

2. Merupakan pendekatan yang demokratis 

3. Mendorong rasa kesatuan dan mengembangkan kerja sama 

4. Memperluas pandangan dalam pengambilan keputusan 

5. Menghayati kepemimpinan bersama 

6. Mengembangkan kepemimpinan (Irchm Machfoedz, 2008 : 55). 

2.1.5.5 kelemahan Diskusi Kelompok 

 Kelemahan dari penyuluhan dengan menggunakan metode diskusi kelompok 

adalah : 

1. Tidak dapat dipakai dalam kelompok besar 
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2. Peserta mendapat informasi yang terbatas 

3. Diskusi mudah berlarut-larut 

4. Membutuhkan kepemimpinan yang terampil 

5. Kemampuan peserta untuk berpikir ilmiah 

6. Mungkin didominasi orang-orang yang suka bicara 

7. Biasanya orang yang menghendaki pendekatan yang lebih formal (Ircham 

Machfoedz, 2008 : 59). 

2.1.4.6 langkah-langkah Penggunaan Metode Diskusi Kelompok 

 Agar semua anggota kelompok bisa bebas bepartisipasi dalam diskusi maka 

formasi duduk para peserta diatur sedemikian rupa sehingga mereka dapat berhadap-

hadapan atau saling memandang satu sama lain, misalnya dalam bentuk lingkaran 

atau segi empat. Pemimpin diskusi juga duduk diantara peserta sehingga tidak 

menimbulkan kesan ada yang lebih tinggi. Dengan kata lain mereka harus merasa 

berada dalam taraf yang sama, sehingga tiap anggota kelompok mempunyai 

kebebasan / keterbukaan untuk mengeluarkan pendapat (Soekidjo Notoatmodjo, 2007 

: 59). 

a.  Persiapan Diskusi Kelompok 

1. Menentukan maksud, tujuan dan masalah dikusi 

2. Membentuk anggota kelompok 

3. Menunjuk seorang moderator sebagai pemimpin diskusi dan seorang sekertaris 

sebagai notulen 

b. Pelaksanan Diskusi Kelompok 
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1. Diskusi dipimpin oleh moderator yang telah ditunjuk 

2. Perkenalan anggota diskusi 

3. Setiap peserta berhak menyampaikan pendapatnya dengan sistematikanya diatur 

oleh moderator 

4. Pendapat dan hasil keputusan dicatat oleh moderator 

5. Hasil akhir berupa suatu keputusan berdasarkan kesepakatan yang hasilnya 

disampaikan oleh moderator 

6. Keputusan 

Diskusi ditutup moderator dengan penekanan pada hasil. 

c.  Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan diskusi kelompok 

1. Membina hubungan 

Bantulah orang dalam kelompok untuk saling mengenal. Bila mereka dari desa 

atau lingkungan yang sama, mereka mungkin sudah saling mengenal. Tetapi 

jangan mengira bahwa mereka sudah saling mengenal dengan baik. Berilah setiap 

orang kesempatan memperkenalkan dirinya masing-masing. Orang akan lebih 

senang bertukar pikiran dalam kelompok apabila sudah saling mengenal. 

2. Mendorong yang lain 

Kita harus mendorong orang dalam kelompok untuk berbicara, dan kita sendiri 

jangan terlalu banyak bicara. Mulailah dengan pengetahuan umum. 

3. Mulailah dengan pengetahuan umum 

Kelompok diskusi dapat bertemu beberapa kali. Karena itu tidak perlu meminta 

orang untuk segera membicarakan masalah dan kesulitannya secara langsung. 
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Apakah yang mereka miliki sehubungan dengan masalah, penyakit dan kecemasan 

yang mereka hadapi. Anggota kelompok akan mulai bertanya karena ingin 

menambah pengetahuan mereka. 

4. Ajukan pertanyaan untuk mendorong sambung rasa 

Selanjutnya ketika diskusi sudah berjalan kita dapat mengajukan pertanyaan 

berikut :  

1. Pernahkan anda meminta pertolongan atas masalah anda? 

Siapa yang anda mintai pertolongan? 

2. Adakah diantara anda yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas? 

3. Maukah anda urun pengalaman tentang cara anda mengatasi kesulitan itu? . 

Beberapa orang akan memberikan pengalamannya. Jangan menjawab sendiri 

apa yang diungkapkan semua itu. pertama, tanyakan apakah diantara mereka 

ada yang mempunyai usul atau gagasan. 

5. Mendorong peran serta 

Perhatikan dengan cermat bila ada anggota berdiam diri saja. Kita dapat berpaling 

kepadanya dan bertanya dengan ramah : maukah anda memberikan pandanga anda 

tentang gagasan itu?. Apabila mereka tidak juga mau berbicara setelah beberapa 

kali kita memberikan giliran, janganlah memaksa mereka berbicara, tunggulah 

sampai akhir pertemuan, lalu bicaralah dengan mereka secara pribadi. Cobalah 

selidiki alasan mereka tidak mau bicara. Setelah anda mengetahui alasannya, 

barangkali anda dapat memperbaiki suasana pertemuan pada pertemuan 

berikutnya.  
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Tentu ada berbicara terlalu banyak sekali lagi kita harus ramah. Kita dapat 

menyela dan dapat berkata : “itu gagasan yang baik. Marilah kita dengarkan 

bagaimana anggota yang lain”. Bila ini tidak berhasil, temuilah orang itu setelah 

pertemuan. Jelaskan perlunya setiap orang mendapat kesempatan untuk berbicara. 

6. Waktu 

Waktu yang diperlukan untuk diskusi tergantung pada berapa waktu yang dipunyai 

anggota. Orang-orang mempunyai pekerjaan, keluarga dan tanggung jawab yang 

lain. Mintalah pada anggota untuk menentukan hari dan minggu yang luang bagi 

mereka. 1 sampai 2 jam mungkin adalah waktu yang lama untuk berdiskusi. 

Walaupun orang tidak mempunyai kesibukan, mereka akan lelah dan jenuh bila 

diskusi terlalu lama. 

7. Mencetak keputusan 

Sebelum pertemuan diakhiri, tanyakan kepada anggota apakah mereka senang 

dengan kemajuan kelompok itu. Apakah mereka belajar sesuatu? Apakah mereka 

berpendapat bahwa kelompok perlu dilanjutkan? Apakah ada pengubahan yang 

perlu dilakukan dalam waktu, tempat atau judul diskusi?. 

2.1.4.7 Pemilihan Metode Diskusi Kelompok untuk Memotivasi Kinerja Petugas    

Kebersihan  

 Promosi kesehatan pada hakikatnya adalah suatu kegiatan atau usaha 

menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok atau individu. Dengan 

demikian pesan tersebut maka diharapkan masyarakat, kelompok, atau individu dapat 

memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik. Pengetahuan tersebut 
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akhirnya diharapkan dapat berpengaruh terhadap perilaku. Dengan kata lain, adanya 

promosi tersebut diharapkan dapat membawa akibat terhadap perubahan perilaku 

sasaran. Demikian juga dengan alat bantu pendidikan, untuk sasaran kelompok maka 

digunakan metode diskusi kelompok. 

Pengetahuan orang banyak diperoleh melalui partisipasinya dalam diskusi di 

rumah, sekolah, kantor, laboratorium, atau jalan. Diskusi biasanya terjadi secara 

spontan saat beberapa orang saling kenal bertemu. Makin banyak orang yang 

bergabing, makin berkurang spontanitas diskusi tersebut.  

  Diskusi kelompok digunakan untuk meningkatkan motivasi kinerja petugas 

kebersihan karena dalam diskusi memberikan kesempatan kepada setiap peserta 

untuk menyampaikan pendapatnya, dan mendorong setiap individu untuk befikir dan 

mengambil keputusan. Mendorong berpartisipasi peserta untuk untuk aktif secara 

fisik dan mental dalam diskusi, membuat peserta lebih toleran dan berwawasan luas. 

2.1.5 Motivasi 

2.1.5.1 Pengertian Motivasi 

1. Motivasi adalah suatu dorongan dari dalam diri seseorang yang menyebabkan 

orang tersebut melakukan kegiatan-kegitan tertentu guna mencapai suatu tujuan. 

Motivasi tidak dapat diamati, yang dapat diamati adalah kegiatan / mungkin alasan-

alasan tindakan tersebut (Soekidjo Notoatmodjo, 2003: 144). 

2. Motivasi adalah kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri 

seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai 

suatu tujuan (Djali, 2008: 101). 
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3. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar / tidak 

sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2005: 756). 

4. Motivasi adalah suatu proses di dalam individu. Pengetahuan tentang proses ini 

membantu kita untuk menerangkan tingkah laku yang kita amati dan meramalkan 

tingkah laku-tingkah laku lain dari orang itu (Wasty Soemanto, 2006: 203). 

5.  Motivasi adalah rangsangan dari luar dalam bentuk benda atau bukan benda yang 

dapat menumbuhkan dorongan pada orang untuk memiliki, menikmati, menguasai 

atau mencapai benda / bukan benda tersebut  (Moenir, 2006: 136). 

 Motivasi berasal dari kta latin “ movere “ yang berarti dorongan atau daya 

penggerak. Moh. As’ad (2004:45) mengemukakan bahwa motif merupakan driving 

force yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku dan di dalam perbuatannya 

memiliki tujuan tertentu. 

 Wexly dan Yulk (2005:98) mendevinisikan motivasi sebagai proses dimana 

perilaku diberikan energy dan diarahkan. Hani T. Handoko (2001:98) mengemukakan 

bahwa motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan dan 

memelihara perilaku manusia. Suyanto (2008:66) menyatakan bahwa motivasi kerja 

adalah dorongan dan keinginan sehingga staf melakukan suatu kegiatan atau 

pekerjaan dengan baik demi mencapai tujuan yang diinginkan. 

 George R. Terry (2003:130) menyatakan bahwa motivasi kerja adalah sesuatu 

yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Manusia memiliki motivasi yang 

berbeda, tergantung dari banyak faktor seperti kepribadian, ambisi, pendidikan dan 
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usia. Dalam menentukan teknik dan sistem motivasi yang diperlukan guna 

meningkatkan kegairahan kerja dalam organisasi perlu memahami karakteristik 

personal anggota organisasi seperti umur, jenis kelamin, jenis pendidikan yang telah 

ditempuh, status perkawinan, masa kerja, dan jumlah tanggungang (Sondang P 

Siagian, 2004:55) 

2.1.5.2 Pembagian Motivasi 

 Motivasi dapat dibagi berdasarkan pandangan dari para ahli, antara lain 

sebagai berikut : 

 Menurut Woodwortdan Marquis (dalam Bimo Walgito, 2003: 233), 

membedakan motivasi berdasarkan : 

1. Motivasi berdasarkan kebutuhan hidup dibagi menjadi 3 macam, yaitu : 

a. Motivasi kebutuhan organis seperti minum, bernafas, makan, seksual, 

bekerja, dan beristirahat. 

b. Motivasi darurat yang mencakup dorongan-dorongan menyelamatkan diri, 

berusaha, dan dorongan untuk membalas. 

c. Motivasi obyektif yang meliputi kebutuhan untuk eksplorasi, melakukan 

manipulasi dan sebagainya. 

2. Motivasi berdasarkan atas terbentuknya dibagi menjadi 2 macam, yaitu : 

a. Motivasi pembawaan yang bibawa sejak lahir tanpa dipelajari, misalnya 

dorongan untuk makan, minum, beristirahat, dorongan seksual dan 

sebagainya. 
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b. Motivasi yang dipelajari yaitu motivasi-motivasi yang timbul karena 

dipelajari seperti dorongan untuk belajar sesuatu, dorongan untuk 

mengejar kedudukan dan sebagainya. 

3. Motivasi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 2 macam, yaitu : 

a. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi karena adanya rangsangan dari luar. 

b. Motivasi intrinsic yaitu motivasi karena tanpa adanya rangsangan dari luar 

tetapi sudah dengan sendirinya terdorong untuk berbuat sesuatu. 

2.1.5.3 Konsep Dasar Motivasi 

 Motivasi ditentukan oleh faktor keadaan dan sikap mental manusia yang 

sedang menghadapi suatu situasi di luar dirinya yang menantang dan merangsang. 

Sesuatu yang diharapkan individu untuk dicapai pada saat tertentu di masa dating 

merupakan tujuan dan kebutuhan yang diselaraskan dengan tujuan untuk akan 

menimbulkan suatu usaha yang terwujud sebagai tingkah laku atau perbuatan, karena 

tingkah laku manusia pada umumnya tidak ditentukan oleh satu macam kebutuhan 

saja, maka tidaklah mudah untuk benar-benar secara tajam menentukan kebutuhan 

apa yang membutuhkan motivasi tertentu di belakang suatu tingkah laku. Semua 

kebutuhan yang ada pada individu  tersebut bersaing artinya kebutuhan mana yang 

paling kuat mendorong sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukannya mengarah 

pada tercapainya suatu tujuan berdasarkan kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang sudah 

tercapai dan memberi kepuasan akan menurun kekuatannya, dan secara normal tidak 

lagi memotivasi seseorang untuk mencapai tujuan tersebut secara garis besar (Hani T. 

Handoko, 2001:105). 
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2.1.5.4 Komponen-komponen Motivasi 

 Motivasi memiliki dua komponen, yaitu komponen dalam (inerr component), 

dan komponen luar (outer component). Komponen dalam adalah perubahan dalam 

diri seseorang, keadaan merasa tidak puas, dan ketegangan psikologis. Komponen 

luar adalah apa yang diinginkan seseorang, tujuan yang menjadi arah kelakuannya. 

Jadi, komponen dalam adalah kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipuaskan, sedangkan 

komponen luar adalah tujuan yang hendak dicapai (Oemar Hamalik, 2007 : 159). 

2.1.5.5 Tipe-tipe Motivasi 

 Motivasi yang mempengaruhi manusia organisasional dalam bekerja atau 

mungkin menjauhi pekerjaannya adalah : 

1. Motivasi Positif 

Motivasi positif didasarkan atas keinginan manusia untuk mencari 

keuntungan-keuntungan tertentu. Manusia bekerja didalam organisasi jika dia 

merasakan bahwa setiap upaya yang dilakukannya akan memberikan keuntungan 

tertentu, apakah besar atau kecil. Dengan demikian, motivasi positif merupakan 

proses pemberian motivasi atau usaha membangkitkan motif, dimana hal itu 

diarahkan pada usaha untuk mempengaruhi orang lain agar dia bekerja secara baik 

dan antusias dengan cara memberikan keuntungan tertentu. Jenis-jenis motivasi 

positif antara lain imbalan yang menarik, informasi tentang pekerjaan, kedudukan 

atau jabatan, perhatian atasan terhadap bawahan, kondisi kerja, rasa partisipasi, 

dianggap penting, pemberian tugas berikut tanggung jawabnya, dan pemberian 

kesempatan untuk tumbuh dan berkembang (Sudarwan Danim, 2004:17) 
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2. Motivasi Negatif 

Motivasi negatif sering dikatakan sebagai motivasi yang bersumber dari rasa 

takut. Misalnya, jika dia tidak bekerja akan timbul rasa takut dikeluarkan, takut tidak 

diberi gaji, dan takut dijauhi rekan sekerja. Motivasi negatif yang berlebihan akan 

membuat organisasi tidak mencapai tujuan. Personalia organisasi menjadi tidak 

kreatif, serba takut, dan serba terbatas geraknya (Sudarwan Danim, 2004:17)   

3. Motivasi dari Dalam (Instrinsik) 

Motivasi dari dalam timbul dari pekerja waktu dia menjalankan tugas-tugas 

atau pekerjaan dan bersumber dari dalam diri pekerja itu sendiri. Dengan demikian 

berarti juga bahwa kesenangan pekerja muncul pada waktu dia bekerja dan dia sendiri 

menyenangi pekerjaannya itu. Motivasi muncul dari dalam diri individu, karena 

memang individu itu mempunyai kesadaran untuk berbuat (Sudarwan Danim, 

2004:18). 

4. Motivasi dari Luar (Ekstrinsik) 

Motivasi dari luar adalah motivasi yang muncul sebagai akibat adanya 

pengaruh yang ada di luar pekerjaan dan dari luar diri pekerja itu sendiri. Motivasi 

dari luar biasanya dikaitkan dengan imbalan, kesehatan, kesempatan cuti, program 

rekreasi perusahaan, dan lain-lain. Pada konteks ini manusia organisasional 

ditempatkan sebagai subjek yang dapat didorong oleh faktor luar. Manusia bekerja, 

karena semata-mata didorong oleh adanya sesuatu yang ingin dicapai dan dapat pula 

bersumber dari faktor-faktor diluar subjek (Sudarwan Danim, 2004:18). 
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2.1.5.6 Prinsip-prinsip Motivasi 

 Prinsip-prinsip ini disusun atas dasar penelitian yang seksama dalam rangka 

mendorong motivasi yang mengandung pandangan demokratis dalam rangka 

menciptakan self motivation dan self discipline. Kenneth H. Hover, (Oemar Hamalik, 

2007 : 163) mengemukakan prinsip-prinsip motivasi sebagai berikut : 

1. Pemahaman yang jelas terhadap tujuan-tujuan akan merangsang motivasi 

Apabila seseorang telah menyadari tujuan yang hendak dicapainya maka 

perbuatanya kearah itu akan lebih besar daya dorongannya.  

2. Pujian lebih efektif dari pada hukuman 

Hukuman bersifat menghentikan sesuatu perbuatan, sedangkan pujian bersifat 

menghargai apa yang telah dilakukan. Karena itu pujian lebih besar nilainya 

bagi motivasi. 

3. Motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif dari pada motivasi 

yang dipaksakan dari luar. 

Sebabnya ialah karena kepuasan yang diperolaeh oleh individu itu sesuai 

dengan ukuran yang ada dalam diri individu itu sendiri. 

4. Terhadap jawaban (perbuatan) yang serasi (sesuai dengan keinginan) perlu 

dilakukan usaha pemantauan (reinforcement). 

Apabila sesuatu perbuatan mencapai tujuan maka terhadap perbuatan itu perlu 

segera diulang kembali, sehingga hasilnya lebih mantap. 
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5. Motivasi itu mudah menjalar atau tersebar terhadap orang lain. 

Seorang petugas penyuluhan kesehatan yang berniat tinggi dan antusias 

menghasilkan motivasi masyarakat atau individu yang juga berniat tinggi dan 

antusias pula, demikian pula individu yang antusias akan mendorong motivasi 

individu-individu lainnya.  

2.1.5.7 Teori-Teori Motivasi 

 Teori motivasi bermaksud untuk menentukan apa yang memotivasi orang-

orang untuk bekerja. Berikut ini akan dibahas beberapa teori motivasi. 

1. Teori Hierarki Kebutuhan dari Maslow 

Maslow mendasarkan konsep hierarki kebutuhan dari dua prinsip. pertama, 

kebutuhan-kebutuhan manusia dapat disusun dalam suatu hierarki dari kebutuhan 

terendah  sampai yang tertinggi. Kedua, suatu kebutuhan yang telah terpuaskan 

berhenti menjadi motivator utama dari perilaku (T. Hani Handok, 2001:256) 

Maslow (1954) mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan manusia menjadi 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial atau berkelompok, 

kebutuhan penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri. Maslow mengemukakan 

bahwa kebutuhan-kebutuhan ini berlaku bagi setiap manusia dan disusun menurut 

hierarki kepentingannya. Pada suatu saat hanya kebutuhan yang belum terpenuhi  

yang mengendalikan perilaku seseorang. Setelah kebutuhan ini banyak terpenuhi, 

maka kebutuhan tersebut akan turun derajat kepentingannya. Dengan demikian, 

fisiologis yang banyak harus dipenuhi sebelum kebutuhan keamanan akan memiliki 

pengaruh yang kuat terhadap perilaku. Kebutuhan keamanan yang harus banyak 
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dipuaskan sebelum berkelompok akan menjadi penting dan seterusnya. Kebutuhan 

terakhir yang muncul adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan suatu 

kebutuhan untuk tumbuh yang tidak pernah terpuaskan sepenuhnya jika seseorang 

berhasil memenuhinya dalam suatu cara, maka ia akan berusaha untuk mencari jalan 

lain dalam pengembangannya serta pengekspresian dirinya. 

2. Teori Motivasi Dua Faktor 

Teori ini dinamakan teori dua faktor karena dalam teori ini dikembangkan dua 

faktor motivasi bagi para pegawai. Faktor yang pertama dinamakan faktor yang 

membuat pegawai tidak puas (dissatisfiers factor) dan factor yang kedua dinamakan 

faktor yang membuat pegawai merasa puas (satisfiers factor) (Wursanto, 2005:305). 

Faktor pemuas terdiri dari prestasi, penghargaan, pekerjaan kreatif dan 

menantang, tanggung jawab serta kemajuan dalam meningkatkan faktor-faktor 

pemelihara terdiri dari kebijaksanaan dan administrasi perusahaan, kualitas 

pengendali teknik, kondisi kerja, hubungan kerja, status pekerjaan, keamanan kerja, 

kehidupan pribadi dan penggajian. Jadi secara ringkas penemuan penting dari 

penelitian Herzberg  dan kawan-kawan dala T. Hani Handoko (2001:260) bahwa 

manajer perlu memahami faktor-faktor apa yang dapat digunakan untuk memotivasi 

karyawan. Faktor-faktor pemelihara sebagai faktor negatif yang ekstrinsik dapat 

mengurangi dan menghilangkan ketidakpuasan kerja dan menghindarkan masalah, 

tetapi tidak dapat digunakan untuk memotivasi bawahan. Hanya faktor-faktor 

positiflah “motivator” yang instrinsik dapat memotivasi para karyawan dan 

melakukan keinginan para manajer. 
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3. Teori Prestasi dari Mc Clelland 

Teori ini berpendapat bahwa karyawan mempunyai cadangan energi potensial. 

Bagainama energi ini dilepaskan dan digunakan tergantung pada kekuatan dorongan 

motivasi seseorang dan situasi serta peluang yang tersedia. Energi ini akan 

dimanfaatkan oleh karyawan karena didorong oleh kekuatan motif dan kebutuhan 

dasar yang terlibat (Malayu S.P. Hasibuan, 2003:112). 

Dalam konsepnya mengenai motivasi dalam diri individu terdapat tiga 

kebutuhan pokok yang mendorong tingkah lakunya. Konsep motivasi ini lebih 

dikenal dengan “Social Motives Theory” adapun kebutuhan yang dimaksud adalah : 

1. Kebutuhan akan prestasi 

Merupakan kebutuhan untuk mencapai sukses, yang diukur berdasarkan 

standar kesempurnaan dalam diri seseorang, dalam mengarahkan tingkah 

laku pada usaha untuk mencapai prestasi tertentu. 

2. Kebutuhan akan Afiliasi 

Merupakan kebutuhan akan kehangatan dan pertolongan dalam 

hubunganya dengan orang lain. Kebutuhan ini mengarahkan tingkah laku 

untuk mengadakan hubungan secara akrab dengan orang lain. 

3. Kebutuhan akan kekuatan  

Kebutuhan untuk menguasai dan mempengaruhi  terhadap orang lain. 

Kebutuhan ini menyebabkan orang yang bersangkutan tidak atau kurang 

mempedulikan perasaan orang lain. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada 

kehidupan sehari-hari ketiga kebutuhan tersebut di atas akan selalu 
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muncul pada tingkah laku individu, hanya saja kekuatannya tidak sama 

antara kebutuhan-kebutuhan itu pada diri seseorang (Moh. As’ad, 

2004:53). 

4. Teori Harapan (Expectancy Theory) 

Teori harapan (expectancy theory) disebut juga teori pengutaman 

pengharapan dari Victor Vroom. Di dalam lingkungan kerja, setiap pegawai selalu 

mempunyai harapan. Harapan adalah suatu istilah yang berkenaan dengan 

kemungkinan bahwa perilaku tertentu  akan menghasilkan sesuatu pula. Perolehan 

dapat dalam bentuk uang atau materi maupun dalam bentuk non materi (Wursanto, 

2005:306). 

Kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan 

pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal-balik antara apa yang ia inginkan dan 

butuhkan dari hasil pekerjaan itu. Berapa besar ia yakin perushaan akan memberikan  

pemuasan bagi keinginannya sebagai imbalan atas usaha yang dilakukannya itu 

(Malayu S. P. Hasibuan, 2003:116).  

5. Teori Keadilan (Equity Theory) 

Teori ini mengemukakan bahwa akan selalu cenderung membandingkan 

antara masukan-masukan yang mereka berikan pada pekerjaannya dalam bentuk 

pendidikan, pengalaman, latihan dan usaha, dengan hasil-hasil (pengharapan-

pengharapan) yang mereka terima, seperti juga mereka membandingkan balas jasa 

yang diterima karyawan lain dengan yang diterima dirinya untuk pekerjaannya yang 

sama (T. Hani Handoko, 2000:267). 
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6. Teori Pengukuhan (Reinforcement Theory) 

Teori ini didasarkan atas hubungan sebab dan akibat dari perilaku dengan 

pemberian konpensasi. Misalnya promosi tergantung dari prestasi yang selalu dapat 

dipertahankan. Teori pengukuhan ini terdiri dari dua jenis, yaitu: pengukuhan positif 

(positive rreinforcement), yaitu bertambahnya frekuensi perilaku, terjadi jika 

pengukuhan positif diterapkan secara bersyarat. Pengukuhan negatif (negative 

reinforcement) yaitu bertambahnya frekuensi perilaku, terjadi jika pengukuhan positif 

dihilangkan secara bersyarat jadi prinsip pengukuhan selalu berhubungan dengan 

bertambahnya frekuensi dan tanggapan apabila diikuti oleh suatu stimulus yang 

bersyarat. Demikian juga “prinsip hukuman (punishment) selalu berhubungan dengan 

berkurangnya frekuensi tanggapan, apabila tanggapan (respons) itu diikuti oleh 

rangsangan yang bersyarat (Malayu S. P. hasibuan, 2003: 125). 

2.1.6.8 Unsur Penggerak Motivasi 

 Motivasi tenaga kerja akan ditentukan oleh perangsangannya. Perangsang 

yang dimaksud merupakan mesin penggerak motivasi tenaga kerja, sehingga 

menimbulkan pengaruh perilaku individu tenaga kerja yang bersangkutan. Unsur-

unsur penggerak motivasi diantaranya adalah (Siswanto Sastrohadiwiryo, 2003:269) : 

1. Penghargaan (Recognition) 

Pengakuan penghargaan, atau recognition atas suatu kinerja yang telah 

dicapai seseorang akan merupakan perangsang yang kuat. Pengakuan atas suatu 

kinerja akan memberikan kepuasan batin yang lebih tinggi dari pada penghargaan 

dalam bentuk materi atau hadiah. Penghargaan atau pengakuan dalam bentuk piagam 
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penghargaan atau medali, dapat menjadikan perangsang yang lebih kuat 

dibandingkan dengan hadiah berupa barang atau bonus atau uang.  

2. 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 perangang, bahkan cenderung menjadi  

kegitan rutin. Tantangan demi tantangan biasanya akan menumbuhkan kegairahan 

untuk mengatasinya. 

3. Tanggung Jawab (Responsibility) 

Adanya rasa memiliki akan menimbulkan motivasi untuk turut bertanggung 

jawab. 

4. 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. Apabila jika pengembangan perusahaan selalu 

dikaitkan dengan kinerja atau produktivitas kerja. 

5. Keterlibatan (Involvement) 

Rasa ikut terlibat atau involved dalam suatu proses pengambilan keputusan 

atau bentuknya, dapat pula “kotak saran” dari tenaga keja, yang dijadikan masukan 

untuk manajemen perusahaan, merupaka perangsang yang cukup kuat. Adanya rasa 

keterlibatan bukan saja menciptakan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab, tetapi 



39 
 

 
 

juga menimbulkan mawas diri untuk bekerja lebih baik, menghasilkan produk yang 

lebih bermutu. 

6. Kesempatan (Opportunity) 

Kesempatan untuk maju dalam bentuk jenjang karier 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. 

2.1.5.9 Strategi untuk Meningkatkan Motivasi 

 Salah satu cara untuk meningkatkan motivasi adalah manata kembali 

penugasan yang ada dengan memodifikasi setiap tugas keperawatan agar dapat 

meningkatkan tanggung jawab, otonomi dan pengembangan sikap professional, 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Job rotation 

2. Job enlargement 

3. Job enrichment 

Selanjutnya, agar motivasi dapat terus ada, maka perlu cara lain seperti 

menciptakan iklim kerja. Adapun cara menciptakannya sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi sumber stress 

2. Melakukan tindakan pencegahan atau mengurangi stress 

3. Menciptakan suasana kerja yang akrab dan terbuka 
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4. Komunikasi yang efektif baik secara verbal maupun non verbal secara 

horizontal. 

5. Mengurangi control yang berlebihan pada tugas yang telah diberikan agar dapat 

mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab staf. 

6. Memberikan reinforcement pada hasil kerja atau penampilan yang positif. 

7. Bila memungkinkan peningkatan kesejahteraan. 

8. Mengembangkan konsep kerja tim (Suyanto, 2008:69). 

2.1.5.10 Cara Memotivasi 

 Para ahli mengungkapkan tentang teknik memotiasi bawahan antara lain 

menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut (Suyanto, 2008:70) : 

1. Bersikap baik (the be good approach) dengan cara menciptakan kondisi 

kerja yang baik seperti tunjangan, gaji, dan bonus yang tinggi. 

2. Menggunakan kekerasan (the strong approach) yaitu pemimpin 

menggunkan wewenangnya untuk menekan bawahan. 

3. Perundingan implisit (implicit bargaining) melalui perundingan antara 

bawahann dan atasan terhadap hasil kerja yang dicapai sesuai dengan 

imbalan yang akan diberikan. 

4. Kompetisi (competition) diberikan kesempatn pada seseorang untuk 

melakukan pekerjaannya sebaik mungkin sesuai dengan kemampuannya. 

5. Internalisasi (internalized motivation), yaitu pertimbangan terhadap 

ketrampilan, kebebasan, perhatian dan percaya diri yang dimiliki. 
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2.1.5.11 Teknik Pengukuran Motivasi Kerja 

 Kekuatan motivasi kerja tenaga kerja untuk bekerja atau berkinerja secara 

langsung tercermin sebagai upaya seberapa jauh ia bekerja keras. Upaya ini mungkin 

menghasilkan kinerja yang baik atau sebaiknya, karena ada dua faktor yang harus 

benar jika upaya itu akan diubah menjadi kinerja. Pertama, tenaga kerja harus 

memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. 

Tanpa kemampuan dan upaya yang tinggi tidak mungkin menghasilkan kinerja yang 

baik. Kedua, persepsi tenaga kerja yang bersangkutan tentang bagaimana upayanya 

pada situasi yang sama. 

 Salah satu cara untuk mengukur motivasi tenaga kerja adalah dengan 

menggunakan teori pengharapan (Expectancy theory). Teori pengharapan 

mengemukakan bahwa adalah bermanfaat untuk mengukur sikap para individu guna 

membuat diagnosis permasalahan motivasi. Pengukuran semacam ini dapat 

membantu manajemen tenaga kerja memahami mengapa para pekerja terdorong atau 

tidak. Apa yang memotivasinya dan seberapa jauh berbagai cara pengubahan dapat 

efektif memotivasi kinerja atau prestasi (Siswanto Sastrohadiwiryo, 2003:276). 

2.1.5.12 Fungsi Motivasi 

 Guna atau fungsi dari motivasi adalah : 

a. Motif itu mendorong manusia untuk berbuat atau bertindak.motif itu berfungsi 

sebagai penggerak atau sebagai motor yang memberikan energi (kekuatan) 

kepada seseorang untuk melakukan suatu tugas. 
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b. Motif itu menentukan arah perbuatan. Yakni mengarah kea rah perwujudan 

suatu tujuan atau cita-cita. Motivasi mencegah penyelewengan dari jalan yang 

harus tempuh untuk mencapai tujuan itu. Makin jelas tujuan itu, makin jelas 

pula terbentang jalan yang harus ditempuh. 

c. Motif itu menyeleksi perbuatan kita. Artinya menentukan perbuatan-

perbuatan mana yang harus dilakukan, yang serasi, guna mencapai tujuan itu 

dengan menyampingkan perbuatan yang tak bermanfaat bagi tujuan itu. 

(Purwanto, 2007: 70). 
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2.2 Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Kerangka Teori 

Sumber : Modifikasi Suprijanto, 2007: 97, Soekidjo Notoatmodjo, 2003: 144, Moh. 

As’ad, 2004: 48 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep 

Pada penelitian ini ada dua varibel yang diteliti yaitu variabel bebas dan 

variable terikat.Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

diselidik ipengaruhnya, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi 

variable bebas, dalam penelitian ini adalah metode dikusi kelompok, sedangkan 

variabel terikatnya adalah motivasi kinerja petugas kebersihan di Rumah Sakit Islam 

Sultan Agung Semarang. 

  VariabelBebas    VariabelTerikat 

   

 

3.2 Hipotesis Penelitian 

 Menurut Suharsini Arikunto (2006:71), hipotesis penelitian adalah suatu 

jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti 

melalui data yang terkumpul. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah metode diskusi kelompok efektif 

terhadap motivasi kinerja petugas kebersihan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang. 

Motivasi kinerja 

petugas kebersihan 

Metode Diskusi 

Kelompok 
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3.3 Jenis Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yang diharapkan dapat menghasilkan data deskriptif yang nantinya disajikan 

dalam bentuk tabel serta uraian. Rancangan penelitian ini adalah exploratory research 

(penelitian penjelajahan) (Soekidjo Notoatmodjo, 2005: 26 ). 

3.4 Variabel Penelitian 

 Variabel adalah sesuatu yang bervariasi yang diteliti dalam suatu penelitian 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2005: 68). 

 Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang diteliti yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel 

bebas, dalam penelitian ini adalah metode diskusi kelompok, sedangkan variabel 

terikatnya adalah motivasi perubahan perilaku petugas kebersihan di Rumah Sakit 

Islam Sultan Agung Semarang. 

3.5 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel 

 Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel dengan cara memberikan arti atau memspesifikasikan kegiatan ataupun 

memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut 

(Soekidjo Notoatmodjo, 2005). 

 Untuk membatasi ruang lingkup atau pengertian variabel-variabel yang 

diteliti, perlu diberi definisi operasional. 
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Table 3.1 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran 

No Variabel Definisi Cara Ukur Skala 

1 Metode 

Diskusi 

Kelompok 

suatu teknik untuk 

saling tukar-

menukar pendapat 

atau ide secara tatap 

muka diantara 

anggota atau peserta 

dalam kelompok 

atau peserta dalam 

kelompok atau 

anggota yang terdiri 

dari 5 sampai 20 

orang 

Penyuluhan  Ordinal 

2 Motivasi 

kinerja 

petugas 

kebersihan 

Dorongan kerja yang 

ditujukan kepada 

petugas kebersihan 

agar hasil kerja atau 

prestasi kerja yang 

dihasilkan menjadi 

lebih baik 

Observasi dan 

wawancara 

Ordinal 

 

3.6 Populasi dan Sampel 

3.6.1 Populasi Penelitian 

 Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung 

pengukuran kuantitatif maupun kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai 

sekumpulan obyek yang lengkap dan jelas (Soekidjo Notoatmodjo, 2005: 79). 

Populasi disebut juga dengan keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti 

(Suharsimi, 2006: 130). Populasi dalam penelitian ini adalah petugas kebersihan . 
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3.6.2 Sampel Penelitian 

 Sampel penelitian adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Soekidjo Notoatmodjo, 2005: 79). 

Sampel dari penelitian ini adalah petugas kebersihan Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung Semarang. Teknik pengambila sampel dalam penelitian ini adalah cluster / 

area random sampling yaitu metode ini digunakan pada populasi yang hiterogen. 

Pada populasi tersebut terdiri dari beberapa kelompok yang di dalamnya masih 

mengandung unit populasi yang hiterogen (Gempur Santoso, 2005: 54). Sampel 

dalam penelitian ini adalah petugas kebersihan dengan kriteria: hasil kerja petugas 

kebersihan yang mengalami penurunan. Besar sampel penelitian ini adalah 20 orang.  

3.7 Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan 

data agar pekerjaannya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis, 

sehingga lebih mudah diolah (Suharsimi Arikunto, 2002: 136). Dalam proses 

pengumpulan data penelitian kualitatif, manusia berfungsi sebagai instrument utama 

penelitian. Meskipun demikian, pada pelaksanaannya peneliti dibantu oleh pedoman 

pengumpulan data misalnya, pedoman wawancara, pedoman FGD, pedoman 

observasi terbuka dan sebagainya (Saryono, 2010: 75). Adapun instrument dalam 

penelitian ini berupa wawancara, observasi dan lembar ceklis dan kuesioner. 

3.8 Teknik Pengambilan Data 
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Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

3.8.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek/subjek 

penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi (Handoko Riwidikdo, 2008: 

12). Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan menggunakan metode wawancara 

mendalam dengan panduan pertanyaan dan observasi. Wawancara mendalam 

(indepht interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 

responden (Saryono, 2010: 76). Pengambilan data primer pada penelitian ini adalah 

dengan melakukan wawancara langsung kepada responden dan menggunakan 

kuesioner. 

3.8.2 Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek 

penelitian (Handoko Riwidikdo, 2008: 12). Biasanya berupa data dokumentasi atau 

laporan yang telah tersedia (Saryono, 2008: 78). Dalam penelitian ini, data sekunder 

berupa profil Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, data-data dan laporan dari 
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instansi terkait yang berhubungan dengan kinerja petugas kebersihan yaitu ceklis 

kebersihan. 

3.8.3 Observasi 

 Merupakan alat pengumpulan yang dilakukan dengan cara mengamati dan 

mencatat tingkat keaktifan petugas kebersihan. 

3.9 Penggolahan dan Analisi Data 

Teknik pengambilan data adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-alat yang 

digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan datanya. Pada penelitian ini 

pengambilan data dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap sasaran atau 

disebut juga data primer (Eko Budiarto, 2001). Setelah pengumpulan data, segera 

diperiksa hasil data yang terkumpul dari observasi, wawancara, kuesioner dan ceklis 

yang telah dilakukan. 

 Data yang sudah lengkap, kemudian diolah dengan tahapan seperti berikut: 

3.9.1 Pengolahan data 

 Untuk mempermudah analisis data maka dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

3.9.1.1 Mengumpulkan dan memeriksa data yang telah diperoleh 

3.9.1.2 Editing adalah memeriksa ulang kelengkapan data yang diperoleh dan 

menghindari apabila terjadi kesalahan. 
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3.9.1.3 Coding adalah memberi kode pada tiap-tiap sampel hasil perubahan dan hasil 

pengukuran sehingga dapat mempermudah dalam analisis data. 

3.9.2 Analisis data 

 Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisa secara deskriptif 

dengan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya yang 

disajikan dalam bentuk tabel atau narasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang  

Rumah Sakit Islam Sultan Agung pada awal berdirinya merupakan Health 

Centre yang pada perkembangan selanjutnya ditingkatkan menjadi Rumah Sakit, 

yaitu Rumah Sakit Sultan Agung atau Medical Centre Sultan Agung. Rumah Sakit ini 

terletak di Jl. Raya Kaligawe Km.4 yang berdekatan dengan terminal Terboyo dan 

pusat pertumbuhan industry (LIK dan Terboyo Industri Park). Rumah Sakit Terdiri 

dari 4 gedung, yaitu gedung A, B, C, dan D. Petugas kebersihan yang bertugas 

sebanyak 140 orang. 

Adapun Visi Pembangunan Kesehatan yang ditetapkan oleh RSI. Sultan 

Agung Semarang adalah  ““RRuummaahh  SSaakkiitt  IIssllaamm  tteerrkkeemmuukkaa  ddaallaamm  ppeellaayyaannaann  kkeesseehhaattaann  

yyaanngg  sseellaammaatt  mmeennyyeellaammaattkkaann,,  ppeellaayyaannaann  ppeennddiiddiikkaann  mmeemmbbaanngguunn  ggeenneerraassii  kkhhaaiirraa  

uummmmaahh  ddaann  ppeennggeemmbbaannggaann  ppeerraaddaabbaann  IIssllaamm  mmeennuujjuu  mmaassyyaarraakkaatt  sseehhaatt  sseejjaahhtteerraa  yyaanngg  

ddiirraahhmmaattii  AAllllaahh””  ..  Selanjutnya visi tersebut dijabarkan kedalam enam misi sebagai 

berikut: 
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11..  MMeennggeemmbbaannggkkaann  ppeellaayyaannaann  kkeesseehhaattaann  aattaass  ddaassaarr  nniillaaii--nniillaaii  IIssllaamm,,  yyaanngg  sseellaammaatt  

mmeennyyeellaammaattkkaann,,  ddiijjiiwwaaii  sseemmaannggaatt  ““MMeenncciinnttaaii  AAllllaahh  SSaayyaannggii  SSeessaammaa  ““,,  

bbeerrppeeggaanngg  tteegguuhh  ppaaddaa  eettiikkaa  RRuummaahh  SSaakkiitt  IIssllaamm  ddaann  eettiikkaa  kkeeddookktteerraann  IIssllaamm..  

22..  MMeennggeemmbbaannggkkaann  ppeellaayyaannaann  uunnttuukk  ppeennddiiddiikkaann  FFaakkuullttaass  KKeeddookktteerraann  UUNNIISSSSUULLAA  

ddaann  lleemmbbaaggaa  ppeennddiiddiikkaann  llaaiinn  mmiilliikk  YYaayyaassaann  BBaaddaann  WWaakkaaff  SSuullttaann  AAgguunngg  sseerrttaa  

lleemmbbaaggaa  ppeennddiiddiikkaann  llaaiinnnnyyaa..  

33..  MMeennggeemmbbaannggkkaann  ppeellaayyaannaann  uunnttuukk  ppeenneelliittiiaann  ddaann  ppeennggeemmbbaannggaann  iillmmuu  KKeeddookktteerraann  

ddaann  KKeesseehhaattaann  sseessuuaaii  ssttaannddaarr  yyaanngg  tteerrttiinnggggii..  

44..  MMeennggeemmbbaannggkkaann  ppeennggaabbddiiaann  kkeeppaaddaa  mmaassyyaarraakkaatt  mmeellaalluuii  ppeellaayyaannaann  RRuummaahh  SSaakkiitt  

uunnttuukk  mmeemmbbaanngguunn  ppeerraaddaabbaann  IIssllaamm  mmeennuujjuu  mmaassyyaarraakkaatt  sseehhaatt  sseejjaahhtteerraa  yyaanngg  

ddiirraahhmmaattii  AAllllaahh  SSWWTT..  

55..  MMeennggeemmbbaannggkkaann  ffaassiilliittaass  ssaarraannaa  pprraassaarraannaa  RRuummaahh  SSaakkiitt  sseessuuaaii  ddeennggaann  ttuunnttuuttaann  

vviissii..  

66..  MMeennggeemmbbaannggkkaann  ssiisstteemm  yyaanngg  kkoonndduussiiff  sseehhiinnggggaa  mmaammppuu  mmeennggaannttiissiippaassii  

ppeerruubbaahhaann  ddiinnaammiikkaa  mmaassyyaarraakkaatt,,  ppeerrkkeemmbbaannggaann  RRuummaahh  SSaakkiitt  sseerrttaa  iillmmuu  

ppeennggeettaahhuuaann  ddaann  tteekknnoollooggii  kkeeddookktteerraann  ddaann  kkeesseehhaattaann..  
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4.1.2 Gambaran  UUmmuumm  PPaarrttiissiippaann  

PPaarrttiissiippaann  yyaanngg  ddiijjaaddiikkaann  ssaammppeell  aaddaallaahh  ppeettuuggaass  kkeebbeerrssiihhaann  ggeedduunngg  DD  RRuummaahh  

SSaakkiitt  IIssllaamm  SSuullttaann  AAgguunngg  SSeemmaarraanngg  yyaanngg  bbeerrjjuummllaahh  2200  oorraanngg  ddaann  mmeemmiilliikkii  

kkaarraakktteerriissttiikk  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt  ::  

TTaabbeell  44..11  DDiissttrriibbuussii  KKaarraakktteerriissttiikk  PPaarrttiissiippaann  BBeerrddaassaarrkkaann  JJeenniiss  KKeellaammiinn  

NNoo  JJeenniiss  KKeellaammiinn  FFrreekkuueennssii  PPrroosseennttaassee  ((%%))  

11  LLaakkii--llaakkii  1188  9900  

22  PPeerreemmppuuaann  22  2200  

JJuummllaahh  2200  110000  

  Berdasarkan tabel 4.1 di atas tampak bahwa partisipan laki-laki yang bertugas 

di gedung D memiliki jumlah lebih banyak dari pada partisipan perempuan yaitu 

sebanyak 18 orang dari 20 orang partisipan dengan prosentase 90%.  

TTaabbeell  44..22  DDiissttrriibbuussii  KKaarraakktteerriissttiikk  PPaarrttiissiippaann  BBeerrddaassaarrkkaann  UUmmuurr  

NNoo  UUmmuurr  FFrreekkuueennssii  PPrroosseennttaassee  ((%%))  

11  PPrroodduukkttiiff  1166  8800  

22  TTiiddaakk  pprroodduukkttiiff  44  2200  

JJuummllaahh  2200  110000  

BBeerrddaassaarrkkaann  ttaabbllee  44..22  ddii  aattaass  mmaakkaa  ddaappaatt  ddiilliihhaatt  bbaahhwwaa  kkeelloommppookk  uummuurr  

pprroodduukkttiiff  sseebbaannyyaakk  1166  oorraanngg  ddaarrii  2200  oorraanngg  ppaarrttiissiippaann  ddeennggaann  pprroosseennttaassee  8800%%  
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mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  kkeelloommppookk  uummuurr  tteerrsseebbuutt  mmeennuunnjjuukkkkaann  kkeelloommppookk  uummuurr  tteerrttiinnggggii  

jjuummllaahhnnyyaa  ddiibbaannddiinnggkkaann  ddeennggaann  jjuummllaahh  kkeelloommppookk  uummuurr  ttiiddaakk  pprroodduukkttiiff..  

TTaabbeell  44..33  DDiissttrriibbuussii  KKaarraakktteerriissttiikk  PPaarrttiissiippaann  BBeerrddaassaarrkkaann  TTiinnggkkaatt  PPeennddiiddiikkaann  

NNoo  TTiinnggkkaatt  PPeennddiiddiikkaann  FFrreekkuueennssii  PPrroosseennttaassee  ((%%))  

11  SSDD  00  00  

22  SSMMPP  44  2200  

33  SSMMAA  1166  8800  

JJuummllaahh  2200  110000  

BBeerrddaassaarrkkaann  ttaabbeell  44..33  ddii  aattaass  mmaakkaa  ddaappaatt  ddiikkeettaahhuuii  bbaahhwwaa  ttiinnggkkaatt  ppeennddiiddiikkaann  

SSMMAA  mmeerruuppaakkaann  ttiinnggkkaatt  ppeennddiiddiikkaann  ppaalliinngg  bbaannyyaakk  ddiimmiilliikkii  oolleehh  ppaarrttiissiippaann  yyaaiittuu  

sseebbaannyyaakk  1166  oorraanngg  ddaarrii  2200  oorraanngg  ppaarrttiissiippaann  ddeennggaann  pprroosseennttaassee  8800%%..  

TTaabbeell  44..44  DDiissttrriibbuussii  KKaarraakktteerriissttiikk  PPaarrttiissiippaann  BBeerrddaassaarrkkaann  MMaassaa  KKeerrjjaa  

NNoo  MMaassaa  KKeerrjjaa  KKaatteeggoorrii  FFrreekkuueennssii  PPrroosseennttaassee  ((%%))  

11  ≤≤44  ttaahhuunn  BBaarruu  1199  9955  

22  55--77  ttaahhuunn  SSeeddaanngg  11  55  

33  ≥≥88  ttaahhuunn  LLaammaa  00  00  

JJuummllaahh  2200  110000  

  BBeerrddaassaarrkkaann  ttaabbeell  44..44  ddii  aattaass  mmaakkaa  ddaappaatt  ddiikkeettaahhuuii  bbaahhwwaa  ppaarrttiissiippaann  yyaanngg  

bbeerrjjuummllaahh  2200  oorraanngg,,  1199  rreessppoonnddeenn  ((9955  %%))  ddaallaamm  kkaatteeggoorrii  bbaarruu,,  11  rreessppoonnddeenn  ((55  %%))  

ddaallaamm  kkaatteeggoorrii  sseeddaanngg..    
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44..11..33  CCeekklliiss  Kebersihan  GGeedduunngg  DD  SSeebbeelluumm  DDiisskkuussii  KKeelloommppookk  

11..  LLaannttaaii  II  

BBeerrddaassaarrkkaann  cceekklliiss  kkeebbeerrssiihhaann  ppaaddaa  llaannttaaii  II,,  hhaassiill  kkeerrjjaa  ppeettuuggaass  kkeebbeerrssiihhaann  

mmaassuukk  ddaallaamm  kkaatteeggoorrii  bbaaiikk,,  nnaammuunn  hhaassiill  kkeerrjjaa  ppeettuuggaass  kkeebbeerrssiihhaann  mmaassiihh  aaddaa  yyaanngg  

ddiikkaatteeggoorriikkaann  ccuukkuupp  ddaann  kkuurraanngg,,  hhaall  iinnii  ddiikkaarreennaakkaann  aaddaa  bbaaggiiaann  yyaanngg  tteerrlleewwaattkkaann  

aattaauu  ttiiddaakk  ddiibbeerrssiihhkkaann  oolleehh  ppeettuuggaass  kkeebbeerrssiihhaann..  kkaarreennaa  ppaaddaa  kkeennyyaattaaaannnnyyaa  ppeettuuggaass  

ttiiddaakk  sseellaalluu  mmeellaakkssaannaakkaann  ttuuggaassnnyyaa  ssaammppaaii  sseelleessaaii..  

22..  LLaannttaaii  IIII  

BBeerrddaassaarrkkaann  cceekklliiss  kkeebbeerrssiihhaann  ppaaddaa  llaannttaaii  IIII,,  hhaassiill  kkeerrjjaa  ppeettuuggaass  kkeebbeerrssiihhaann  

mmaassuukk  ddaallaamm  kkaatteeggoorrii  bbaaiikk,,  nnaammuunn  sseebbaaggaaiiaann  hhaassiill  kkeerrjjaa  ppeettuuggaass  kkeebbeerrssiihhaann  mmaassiihh  

aaddaa  yyaanngg  mmaassuukk  ddaallaamm  kkaatteeggoorrii  ccuukkuupp..    HHaall  iinnii  kkaarreennaa  ddaallaamm  rruuaanngg  iinnaapp  ppaassiieenn  

tteerrcciiuumm  aaddaa  bbaauu  yyaanngg  ttiiddaakk  eennaakk..  

33..  LLaannttaaii  IIIIII  

BBeerrddaassaarrkkaann  cchhkklliiss  kkeebbeerrssiihhaann  ppaaddaa  llaannttaaii  IIIIII,,  hhaassiill  kkeerrjjaa  ppeettuuggaass  kkeebbeerrssiihhaann  

kkeesseelluurruuhhaann  mmaassuukk  ddaallaamm  kkaatteeggoorrii  ccuukkuupp,,  hhaall  iinnii  kkaarreennaa  ppaaddaa  rruuaanngg  kkeeppaallaa  ttiiddaakk    

ddiibbeerrssiihhkkaann,,    tteemmppaatt  ssaammppaahh  yyaanngg  ssuuddaahh  tteerriissii  ppeennuuhh  ttiiddaakk  llaannggssuunngg  ddiibbuuaanngg,,  ppaassiieenn  

yyaanngg  mmeenneemmppaattii  rruuaanngg  ssuuddaahh  ppuullaanngg  nnaammuunn  ttiiddaakk  llaannggssuunngg  ddiibbeerrssiihhkkaann,,  ddaann  

ppeenneemmppaattaann  bbaarraanngg--bbaarraanngg  ttiiddaakk  ddiilleettaakkkkaann  ppaaddaa  tteemmppaattnnyyaa..  

44..  LLaannttaaii  IIVV  

BBeerrddaassaarrkkaann  cceekklliiss  kkeebbeerrssiihhaann  ppaaddaa  llaannttaaii  IIVV,,  hhaassiill  kkeerrjjaa  ppeettuuggaass  kkeebbeerrssiihhaann  

kkeesseelluurruuhhaann  mmaassuukk  ddaallaamm  kkaatteeggoorrii  kkuurraanngg..  HHaall  iinnii  ddiikkaarreennaakkaann  kkeelleennggkkaappaann  aallaatt  
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ppeettuuggaass  kkeebbeerrssiihhaann  yyaanngg  mmaassiihh  kkuurraanngg,,  kkaaccaa  ggeedduunngg  ttiiddaakk  sseellaalluu  ddiibbeerrssiihhkkaann,,  kkaammaarr  

mmaannddii  yyaanngg  mmaassiihh  kkoottoorr,,  llaannttaaii  bbaauu  aammiiss,,  ddaann  ppeettuuggaass  kkeebbeerrssiihhaann  yyaanngg  bbeelluumm  

mmeenngguuaassaaii  sskkiillll  bbaaggaaiimmaannaa  ccaarraa  mmeemmbbeerrssiihhkkaann  ddeennggaann  bbeennaarr..  

4.1.4 Hasil  Diskusi  KKeelloommppookk  

DDaallaamm  kkeeggiiaattaann  ddiisskkuussii  kkeelloommppookk,,  ppaarrttiissiippaann  ddiibbaaggii  mmeennjjaaddii  44  kkeelloommppookk  

ddeennggaann  mmaassiinngg--mmaassiinngg  kkeelloommppookk  tteerrddiirrii  aattaass  55  oorraanngg..  SSeettiiaapp    mmaassiinngg--mmaassiinngg  

kkeelloommppookk  ddiibbeerrii  ppeerrttaannyyaaaann,,  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt::  

1. Apakah motivasi anda dalam bekerja ? 

2. Bagaimana pendapat anda tentang kegiatan diskusi ? 

3. Apakah yang menjadi kendala anda dalam bekerja ? 

4. Apakah manfaat yang anda dapat jika melaksanakan tugas dengan baik ? 

JJaawwaabbaann    hhaassiill  ddaarrii  ddiisskkuussii  kkeelloommppookk  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt  ::  

Kelompok I : 

1. Hari ini berusaha menjadi lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih 

baik dari hari ini. 

2. Keputusan yang sangat baik karena menampung berbagai uneg-uneg dari 

peserta diskusi dimana yang menjadi tujuan supaya kegiatan-kegiatan yang 
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telah dilakukan bias menjadi lebih baik, dan sebagai motivasi diantara peserta 

diskusi untuk bekerja lebih exelent. 

3. Kurangnya komunikasi antara patner dan lebih utama lagi antara shift ( jadwal 

kerja ), karena kalau tidak adanya komunikasi, jadi kendala-kendala yang 

dilalui shift sebelumnya tidak bias disampaikan dan intervensinya pada saat 

kita bekerja tidak efektif ( karena kendala-kendala sebelumnya tidak 

disampaikan. 

4. -     Kepuasan individual 

- Kepuasan organisasinya 

- Kepuasan juga didapatkan bagi pengguna layanan baik dari internal 

maupun external. 

Kelompok II : 

1.  -    menjadi yang terbaik  

- Menambah materi / mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari 

- Mencari pengalaman 

- Beribadah 
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- Menyambung silaturrahmi / mencari teman 

2. Bagus, karena dapat mengemukakan masalah yang sedang dihadapi, 

mendorong kerja sama dan memperluas dalam pengambilan keputusan, dll. 

3. -     Kurang komunikasi sesama 

- Belum adanya rasa tanggung jawab dalam pekerjaan 

- Kurang kerja sama antar tim ( karyawan ) 

4. Dapat memuaskan hati kita dan orang lain (pasien  atau  atasan serta bawahan) 

Kelompok III : 

1. Melakukan dan mengerjakan semua pekerjaan dengan baik dan dengan hati 

yang ikhlas 

2. Dengan diskusi kita dapat menyelesaikan semua permasalahan yang tidak 

dapat diselesaikan diri sendiri 

3.  -    Kurangnya komunikasi antar personil dalam bekerja 

- Apabila ada peralatan yang kurang memadai 

4. Dengan tugas yang baik kita menjadi lebih disiplin dan tanggung jawab dan 

bias bermanfaat bagi pengguna jasa kami 
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Kelompok IV : 

1. Untuk mengubah taraf hidup yang lebih baik dan beribadah 

2. Untuk memecahkan problem dan mencari solusi sehingga mendapat jawaban 

dalam problem tersebut 

3. -    Alat yang kurang lengkap 

- Jumlah personil kurang, komunikasi kurang 

- Jam kunjung yang kurang tepat 

- Jumlah penunggu pasien yang melampui kapasitas dalam satu ruangan 

4. Bangga / mendapat kepuasan tersendiri dalam menyelesaikan tugas. 

Setelah kegiatan diskusi selesai, setiap partisipan diberi kuesioner dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah responden termotivasi dengan adanya diskusi 

kelompok yang telah dilakukan. Hasil jawaban dari kuesioner yang telah 

diberikan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.5 Nilai Partisipan 

Nilai Frekuensi Prosentase (%) 

11 1 5 

15 4 20 

16 8 40 

17 3 15 

18 2 10 

19 2 10 

Jumlah 20 100 

 

Hasil jawaban  kuesioner  untuk mengetahui apakah partisipan termotivasi 

atau tidak termotivasi diperoleh nilai 11 adalah 1 orang, nilai 15 adalah 4 orang, nilai 

16  adalah 8 orang, nilai 17 adalah 3 orang, nilai 18 adalah 2 orang, nilai 19 adalah 2 

orang. 

Tabel 4.6 Kriteria 

Kriteria Frekuensi Prosentase (%) 

Termotivasi 20 100 

Tidak Termotivasi 0 0 

Jumlah 20 100 

Berdasarkan  hasil yang diperoleh dari kuesioner untuk mengetahui apakah 

partisipan termotivasi atau tidak termotivasi di peroleh 20 partisipan (100%)  masuk 

dalam kategori termotivasi. Hal ini menunjukkan  bahwa diskusi kelompok dapat 

memotivasi kinerja petugas kebersihan Rumah Sakit Islam Sultan agung Semarang.  
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44..11..55  CCeekklliiss  KKeebbeerrssiihhaann  GGeedduunngg  DD  SSeessuuddaahh  DDiisskkuussii  KKeelloommppookk    

1. Lantai I 

Tabel 4.7 Hasil ceklis kebersihan gedung D lantai I sebelum dan sesudah diskusi    

kelompok 

Item Sebelum 

Diskusi 

Kelompok 

Sesudah Diskusi Kelompok 

Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV 

B C K B C K B C K B C K B C K 

Jumlah 60 54 7 104 37 5 140 28 0 94 45 25 75 85 4 

  

Berdasarkan ceklis kebersihan lantai I, hasil kerja petugas kebersihan 

sesudah diskusi kelompok mengalami perubahan, yaitu hasil jumlah kategori baik 

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan ceklis kebersihan sebelum diskusi 

kelompok. 

2. Lantai II 

Tabel 4.8 Hasil ceklis kebersihan gedung D lantai II sebelum dan sesudah diskusi 

kelompok 

Item Sebelum 

Diskusi 

Kelompok 

Sesudah Diskusi Kelompok 

Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV 

B C K B C K B C K B C K B C K 

Jumlah 108 52 0 106 58 2 84 21 7 80 82 0 105 64 5 
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Berdasarkan ceklis kebersihan lantai II, hasil kerja petugas kebersihan 

sesudah diskusi kelompok mengalami perubahan, yaitu jumlah kategori baik 

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan ceklis kebersihan sebelum diskusi 

kelompok. 

3. Lantai III 

Tabel 4.9 Hasil ceklis kebersihan gedung D lantai III sebelum dan sesudah diskusi 

kelompok 

Item Sebelum 

Diskusi 

Kelompok 

Sesudah Diskusi Kelompok 

Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV 

B C K B C K B C K B C K B C K 

Jumlah 0 206 0 184 18 0 174 20 0 206 0 0 170 36 0 

  

Berdasarkan ceklis kebersihan lantai III, hasil kerja petugas kebersihan 

sesudah diskusi kelompok mengalami perubahan, yaitu jumlah kategori baik 

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan  ceklis kebersihan sebelum diskusi 

kelompok.  
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4. Lantai IV  

Tabel 4.10 Hasil ceklis kebersihan gedung D lantai IV sebelum dan sesudah diskusi 

kelompok 

Item Sebelum 

Diskusi 

Kelompok 

Sesudah Diskusi Kelompok 

Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV 

B C K B C K B C K B C K B C K 

Jumlah 0 0 207 0 132 72 118 63 6 195 12 0 0 198 5 

  

Berdasarkan ceklis kebersihan lantai IV, hasil kerja petugas kebersihan 

sesudah diskusi kelompok mengalami perubahan, yaitu jumlah kategori baik 

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan ceklis kebersihan sebelum diskusi 

kelompok. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Analisis Partisipan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa partisipan 

laki-laki memiliki jumlah lebih banyak dari pada partisipan perempuan yaitu 

sebanyak 18 orang dari 20 orang partisipan dengan prosentase 90%. 

Berdasarkan  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  ddiikkeettaahhuuii  bbaahhwwaa  nniillaaii  tteennggaahh  uummuurr  ppaarrttiissiippaann  

aaddaallaahh  1188  ttaahhuunn  yyaanngg  aarrttiinnyyaa  5500%%  ppaarrttiissiippaann  mmeemmiilliikkii  uummuurr  1188  ttaahhuunn  kkeeaattaass  ddaann  5500%%    

mmeemmiilliikkii  uummuurr  1188  ttaahhuunn  kkeebbaawwaahh..  UUmmuurr  ddiibbaawwaahh  3300  ttaahhuunn  mmeerruuppaakkaann  uummuurr  yyaanngg  

pprroodduukkttiiff  ddiimmaannaa  ppaaddaa  uummuurr  tteerrsseebbuutt  sseesseeoorraanngg  ddaappaatt  mmeennccaappaaii  hhaassiill  kkeerrjjaa  sseeccaarraa  
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ooppttiimmaall..  PPaaddaa  uummuurr  tteerrsseebbuutt  ddiihhaarraappkkaann  ppeettuuggaass  kkeebbeerrssiihhaann  mmeemmiilliikkii  pprroodduukkttiivviittaass  

yyaanngg  ttiinnggggii  mmeesskkiippuunn  pprroodduukkttiivviittaass  jjuuggaa  ddiippeennggaarruuhhii  oolleehh  kkeemmaammppuuaann  ddaann  mmoottiivvaassii  

kkeerrjjaa..  PPaaddaa  ppeettuuggaass  uussiiaa  mmuuddaa  cceennddeerruunngg  mmeemmiilliikkii  mmoottiivvaassii  kkeerrjjaa  yyaanngg  ttiinnggggii  kkaarreennaa  

mmeerreekkaa  mmaassiihh  mmeemmiilliikkii  ppeenngghhaarraappaann  tteerrhhaaddaapp  hhaassiill  ppeekkeerrjjaaaannnnyyaa..  NNaammuunn  ddiillaaiinn  

ppiihhaakk  aaddaa  sseejjuummllaahh  kkuuaalliittaass  ppoossiittiiff  yyaanngg  aaddaa  ppaaddaa  ppeettuuggaass  yyaanngg  lleebbiihh  ttuuaa,,  mmeelliippuuttii  

ppeennggaallaammaann,,  ppeerrttiimmbbaannggaann,,  eettiikkaa  kkeerrjjaa  yynnaagg  kkuuaatt,,  ddaann  kkoommiittmmeenn  tteerrhhaaddaapp  mmuuttuu,,  

sseehhiinnggggaa  ppaaddaa  ppeettuuggaass  yyaanngg  lleebbiihh  ttuuaa  ddiihhaarraappkkaann  mmeemmiilliikkii  kkuuaalliittaass  kkeerrjjaa  yyaanngg  lleebbiihh  

bbaaiikk  ((SStteepphhaann  PP..  RRoobbbbiinnss,,  22000011::4466))..  

BBeerrddaassaarrkkaann  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  ppaaddaa  ppeettuuggaass  kkeebbeerrssiihhaann  ggeedduunngg  DD  RRuummaahh  

SSaakkiitt  IIssllaamm  SSuullttaann  AAgguunngg  ddiikkeettaahhuuii  bbaahhwwaa  ppeennddiiddiikkaann  ffoorrmmaall  tteerrttiinnggggii  ppaarrttiissiippaann  

aaddaallaahh  SSMMAA  sseebbaannyyaakk  1166  oorraanngg  ((8800%%))..  PPeennddiiddiikkaann  ffoorrmmaall  aaddaallaahh  ppeennddiiddiikkaann  yyaanngg  

ddiilleewwaattii  sseesseeoorraanngg  ddeennggaann  sseekkoollaahh  ddaann  tteerrddaaffttaarr..  PPeennddiiddiikkaann  yyaanngg  ddiimmiilliikkii  sseesseeoorraanngg  

aakkaann  mmeemmppeennggaarruuhhii  kkeemmaammppuuaann  uunnttuukk  mmeenncceerrnnaa  iinnffoorrmmaassii--iinnffoorrmmaassii  yyaanngg  mmeerreekkaa  

tteerriimmaa  sseekkaalliigguuss  mmeemmppeerrttiimmbbaannggkkaann  aappaakkaahh  iinnffoorrmmaassii  tteerrsseebbuutt  ddaappaatt  ddiijjaaddiikkaann  ddaassaarr  

bbaaggii  ppeerriillaakkuu  mmeerreekkaa  sseellaannjjuuttnnyyaa..    

BBeerrddaassaarrkkaann  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann  iinnii  ddiikkeettaahhuuii  bbaahhwwaa  rraattaa--rraattaa  mmaassaa  kkeerrjjaa  

ppaarrttiissiippaann  aaddaallaahh  11  ttaahhuunn  yyaanngg  aarrttiinnyyaa  5500%%  ppaarrttiissiippaann  mmeemmiilliikkii  mmaassaa  kkeerrjjaa  11  ttaahhuunn  

kkeeaattaass  ddaann  5500%%  mmeemmiilliikkii  mmaassaa  kkeerrjjaa  11  ttaahhuunn  kkeebbaawwaahh..  MMaassaa  kkeerrjjaa  yyaanngg  bbaarruu  
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mmeemmbbuuaatt  ppeettuuggaass  mmeemmiilliikkii  ppeenngghhaarraappaann  uunnttuukk  bbeerrpprreessttaassii  ddiimmaassaa  yyaanngg  aakkaann  ddaattaanngg  

sseehhiinnggggaa  hhaall  iinnii  ddaappaatt  mmeemmoottiivvaassii  ppeettuuggaass  uunnttuukk  bbeekkeerrjjaa  lleebbiihh  bbaaiikk  llaaggii..  MMaassaa  kkeerrjjaa  

yyaanngg  llaammaa  aakkaann  cceennddeerruunngg  mmeemmbbuuaatt  sseeoorraanngg  ppeettuuggaass  mmeerraassaa  bbeettaahh  ddaallaamm  ssuuaattuu  

oorrggaanniissaassii,,  hhaall  iinnii  ddiisseebbaabbkkaann  kkaarreennaa  tteellaahh  bbeerraaddaappttaassii  ddeennggaann  lliinnggkkuunnggaannnnyyaa  yyaanngg  

ccuukkuupp  llaammaa  sseehhiinnggggaa  sseeoorraanngg  ppeettuuggaass  aakkaann  mmeerraassaa  nnyyaammaann  ddeennggaann  ppeekkeerrjjaaaannnnyyaa  

((KKrreeiittnneerr  ddaann  KKiinniicckkii,,  22000033::227755))..  

4.2.2 Analisis Ceklis Kebersihan Gedung D Sebelum Diskusi Kelompok 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa gedung 

yang diteliti memiliki 4 lantai. Yaitu terdiri dari: 

1. Lantai I 

Lantai I terdiri dari beberapa ruang, yaitu ruang Poli Dalam, Poli Bedah, 

ruang Poli Saraf, ruang Poli Obgyn, ruang  Poli Umum, ruang ESWL, ruang 

Radiologi, ruang Akuntansi, ruang Keuangan, ruang Pendaftaran, ruang Humas dan 

CS, ruang Asuransi, ruang Apotik, ruang Poli BKIA, ruang Waserda. Berdasarkan 

hasil ceklis kebersihan, ruang Poli Dalam menunjukkan hasilnya lebih banyak yang  

masuk kategori baik,   tetapi masih ada kategori cukup dan kurang, hal ini karena 

petugas tidak selalu membersihkan. Ruang Poli Bedah hasilnya masuk kategori baik 

dan cukup. Ruang Poli Obygen hasil ceklis sebagian masuk kategori baik, tetapi 
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hasilnya lebih banyak masuk kategori cukup. Ruang Poli Umum hasil ceklis tidak 

masuk kategori baik, tetapi lebih banyak masuk kategori cukup dan kurang. Ruang 

ESWL hasil ceklis lebih banyak masuk kategori baik, tetapi masih ada yang masuk 

kategori cukup. Ruang Radiologi hasil ceklis lebih banyak kategori baik, tetapi masih 

ada sebagian masuk kategori cukup. Runa Akuntansi hasil ceklis keseluruhan masuk 

kategori baik. Ruang Keuangan hasil ceklis lebih banyak masuk kategori baik, tetapi 

pada kaca hasil ceklis masih dalam kategori kurang. Ruang Pendaftaran hasil ceklis 

lebih banyak kategori baik, tetapi hasilnya masih ada kategori cukup dan kurang. 

Ruang Humas dan CS hasil ceklis keseluruhan masuk kategori baik. Ruang Asuransi 

hasil ceklis lebih banyak masuk kategori baik, tetapi hasilnya baik masih ada kategori 

cukup dan kurang, hal ini karena petugas  saat membersihkan masih ada bagian yang 

terlewatkan. Ruang Apotik hasil ceklis keseluruhan masuk kategori baik. Ruang 

Waserda hasil ceklis masuk kategori  baik dan cukup, hal ini karena tidak semua 

bagian selalu dibersihakan oleh petugas kebersihan.  

2. Lantai II 

Lantai II terdiri dari beberapa ruang, yaitu Ruang Kepala, ruang Perawat, 

ruang Operator, ruang 201, ruang 202, ruang 203, ruang 204, ruang 205, ruang 206, 

ruang kasir, ruang Terapi Wicara, ruang Poli Fisioterapi, Ruang Poli Kulit dan 
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Kelamin, ruang Poli Psikiatri, ruang Poli THT, ruang Gimnasium. Berdasarkan hasil 

ceklis kebersihan, ruang Kepala menunjukkan hasilnya masuk kategori baik, tetapi 

pada AC masuk kategori cukup, ruang Perawat hasil ceklis masuk kategori sebagian 

masuk kategori baik dan cukup. Ruang 201, 202, 203, 204, 205, dan 206 hasil ceklis 

lebih banyak masuk kategori baik, tetapi masih ada yang masuk kategori cukup dan 

kurang, hal ini karena  dalam ruangan ada bau yang tidak enak. Ruang Terapi Wicara 

hasil ceklis masuk kategori baik dan cukup. Ruang Fisioterapi hasil ceklis masuk 

kategori baik, tetapi hasilnya lebih banyak masuk kategori cukup. 

3. Lantai III 

Lantai III terdiri dari beberapa ruang, yaitu ruang Kepala, ruang Perawat, 

ruang 301, ruang 302, ruang 303, ruang 304, ruang 305, ruang 306, ruang 307, ruang 

308, ruang 309, ruang 310, ruang 311, ruang 312, ruang 313, ruang 314, ruang 315, 

ruang 316, ruang 317, ruang 318. Berdasarkan hasil ceklis kebersihan, ruang kepala 

menunjukkan  hasilnya belum pernah dibersihkan, ruang perawat  hasil ceklis 

keseluruhan masuk kategori cukup, hal ini karena sampah pada ruang perawat tidak 

langsung dibuang walaupun tempat sampah sudah penuh, ruang 301, 302, 303, 304, 

305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, dan 318 hasil ceklis 

keseluruhan masuk kategori cukup, hal ini karena setiap pasien yang menempati 



68 
 

 
 

kamar sudah pulang kamar tidak langsung dibersihkan, penempatan barang tidak 

sesuai pada tempatnya dan tidak rapih, dan tempat sampah tidak selalu langsung 

dibuang. 

4. Lantai IV 

Lantai IV terdiri dari beberapa ruang, yaitu ruang Kepala, ruang Perawat, 

ruang 401, ruang 402, ruang 403, ruang 404, ruang 405, ruang 406, ruang 407, ruang 

408, ruang 409, ruang 410, ruang 411, ruang 412, ruang 413, ruang 414, ruang 415, 

ruang 416, ruang 417,  dan ruang 418. Berdasarkan hasil ceklis kebersihan, ruang 

kepala menunjukkan hasilnya masuk kategori kurang, hal ini karena barang yang ada 

diruang kepala tidak dibersihkan. Ruang Perawat hasil ceklis masuk kategori kurang, 

ruang 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 

417,  dan 418 hasil ceklis keseluruhan masuk kategori kurang, hal ini karena kamar 

mandi pada ruang-ruangan tercium bau yang tidak enak dan pada kaca-kaca gedung 

tidak selalu dibersihkan. 

4.2.3 Analisis hasil Diskusi Kelompok 

Berdasarkan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan dapat diketahui 

bahwa responden mempunyai motivsi kerja yang berbeda-beda, ada yang 

menggunakan kata-kata sebagai motivasi kerja mereka, yaitu “Hari ini berusaha 
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menjadi lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini”, 

“Melakukan dan mengerjakan semua pekerjaan dengan baik dan dengan hati ikhlas”. 

Pada dasarnya motivasi kerja responden adalah untuk menambah materi atau mencari 

uang untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk mengubah taraf hidup yang lebih baik, 

dan sebagai ibadah. Motivasi merupakan energi yang mendorong seseorang untuk 

bangkit menjalankan tugas pekerjaan mencapai tujuan yang telah diterapkan. 

Sedangkan motivasi kerja adalah kondisi yang mempengaruhi, membangkitkan, 

menggerakkan dan memelihara perilaku seseorang untuk melaksanakan pekerjaan 

mencapai tujuan yang telah diterapkan (Suyanto, 2008:56). 

 Berdasarkan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan responden 

berpendapat bahwa perlu diadakan diskusi kelompok dalam sebuah organisasi, karena 

dengan diadakan diskusi kelompok dapat dimanfaatka sebagai sarana tempat 

berpendapat, mengeluarkan uneg-uneg atau mengemukakan masalah yang sedang 

dihadapi, dan memecahkan atau mencari solusi sebuah masalah. Diskusi kelompok 

adalah suatu teknik untuk saling tukar menukar pendapat atau ide secara tatap muka 

diantara anggota atau peserta. Tujuan diskusi kelompok adalah orang dapat 

mengeluarkan uneg-unegmya dalam diskusi kelompok yang ada dalam pikirannya, 

mereka dapat berbicara tentang masalahnya, mereka dapat meminta pertolongan dan 
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saran dari anggota lain, dan kelompok memberikan dukungan dan dorongan bagi 

orang yang mencoba memecahkan masalah dan mengubah perilakunya, dukungan 

kelompok penting dalam membantu orang mengambil keputusan (Suprijanto, 2007: 

97). 

Berdasarkan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan responden 

berpandapat bahwa yang menjadi kendala paling utama adalah kurangnya komunikasi 

anatar pekerja, hal ini menyebabkan kurangnya kerja sama antar petugas karena 

petugas tidak dapat menyampaikan kendala-kendala yang dialami selama bekerja, 

sehingga tugas yang seharusnya dilakukan tidak dikerjakan dan intervensinya tidak 

terlaksana dengan efektif. Selain itu belum adanya rasa tanggung jawab dalam 

pekerjaannya dan  kurang lengkapnya alat yang digunakan menjadi kendala dalam 

bekerja. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada 

komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu (Prof. Drs. Onong 

Vehjana Effendi, 2000: 10)  

Berdasarkan hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan responden 

berpendapat bahwa kepuasan individu dan organisasinya adalah hal yang diperoleh 

jika mereka melaksanakan tugas dengan baik. 
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Pengukuran perilaku apakah petugas kebersihan termotivasi atau tidak 

termotivasi dilakukan dengan cara membagikan Kuesioner. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 20 responden  masuk kategori termotivasi (100%). Motivasi 

kerja seseorang sangat berpengaruh terhadap kinerja yang dapat dicapai dalam 

pekerjaannya karena dorongan kerja yang timbul dari diri seseorang akan membuat 

orang tersebut terdorong untuk berperilaku dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan (suyanto, 2008: 66). 

Teori expectancy oleh Vroom (Moh As’ad, 2004: 60) menyatakan bahwa 

jika seseorang karyawan mempunyai harapan yang besar dapat berprestasi tinggi dan 

jika ia menduga bahwa dengan tercapainya prestasi yang tinggi ia akan merasakan 

akibat-akibat yang ia harapkan, maka ia akan mempunyai motivsi yang tinggi untuk 

bekerja. Sebaliknya jika karyawan merasa yakin bahwa ia tidak akan dapat mencapai 

prestasi kerja sesuai yang diharapkan, maka ia akan kurang motivasinya untuk 

bekerja. 

Setelah dilakukan diskusi kelompok ini menunjukkan bahwa diskusi 

kelompok dapat memotivasi kinerja petugas kebersihan di Rumah Sakit Islam Sultan 

Agung, maka semakin tinggi motivasi kerja semakin baik kinerja sehingga usaha 

untuk menjaga motivasai kerja perlu diperhatikan agar kinerja juga lebih baik. Agar 
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motivasi terus ada perlu menciptakan iklim kerja yang baik diantaranya dengan 

mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul ditempat kerja seperti kurangnya 

komunikasi antar petugas kebersihan, kurangnya kerja sama antar tim, dan kurang 

lengkapnya alat kerja. 

Masalah-masalah yang timbul di tempat kerja akan membuat petugas 

kebersihan mengalami stress dan lama kelamaan akan mengurangi motivasai kerja 

petugas kebersihan sehingga akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Maka masalah-

masalah tersebut perlu dicarikan jalan keluarnya seperti, menciptakan suasana kerja 

yang akrab dan terbuka agar komunikasi dapat berjalan baik misal dengan 

mengadakan wisata bersama yang diharapkan kegiatan ini dapat menyegarkan fikiran 

sehingga ketika kembali bekerja suasana kerja menjadi lebih akrab. Melengkapi alat 

kerja agar dalam pelaksanaan tugasnya petugas kebersihan tidak mengalami 

kesulitan. Pengakuan terhadap keberhasilan pekerjaan yang telah dilakukan petugas 

kebersihan seperti memberikan penghargaan atau reword tertentu bagi petugas 

kebersihan yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga dapat 

meningkatkan harga diri dan diharapkan dapat memotivasi. 
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4.2.4 Analisis Ceklis Kebersihan Gedung D Sesudah Diskusi Kelompok 

1. Lantai I 

 
Gambar 4.1 Grafik Ceklis Kebersihan Lantai I Sebelum dan Sesudah Diskusi   

Kelompok  

Keterangan : B = Baik 

                     C = Cukup 

                     K = Kurang 

 

Lantai I terdiri dari beberapa ruang, yaitu ruang Poli Dalam, Poli Bedah, 

ruang Poli Saraf, ruang Poli Obygen, ruang  Poli Umum, ruang ESWL, ruang 

Radiologi, ruang Akuntansi, ruang Keuangan, ruang Pendaftaran, ruang Humas dan 
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CS, ruang Asuransi, ruang Apotik, ruang Poli BKIA, ruang Waserda. Berdasarkan 

gambar diatas, dapat diketahui bahwa hasil ceklis kebersihan pada minggu sebelum  

dan sesudah dilakukan diskusi hasilnya mengalami peningkatan. Pada minggu 

sebelum dilakukan diskusi kelompok yang masuk kategori baik adalah 60 sub item, 

kategori cukup adalah 54 sub item, kategori kurang 7 sub item. 1 minggu setelah 

dilakukan diskusi kelompok yang masuk kategori baik adalah 104 sub item, kategori 

cukup adalah 37 sub item, kategori kurang adalah 5 sub item. 2 minggu setelah 

dilakukan diskusi kelompok yang masuk kategori baik adalah 140 sub item, Kategori 

cukup 28 sub item, kategori kurang 0 sub item. 3 minggu setelah dilakukan diskusi 

kelompok yang masuk kategori baik adalah 94 sub item, kategori cukup adalah 45 

sub item, kategori kurang adalah 25 sub item. 4 minggu setelah dilakukan diskusi 

kelompok yang masuk kategori baik adalah 75 sub item, kategori cukup adalah 85 

sub item, kategori kurang adalah 4 sub item. 

Dilihat dari penjabaran diatas dapat dikatakan diskusi kelompok efektif 

terhadap kinerja petugas kebersihan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Hal 

ini dapat dilihat dari peningkatan hasil ceklis kebersihan sebelum dan sesudah 

dilakukan diskusi kelompok.  
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2. Lantai II 

 

Gambar 4.2 Grafik Ceklis Kebersihan Lantai II Sebelum dan Sesudah Diskusi 

Kelompok  

Keterangan : B = Baik 

                     C = Cukup 

                     K = Kurang 

 

LLaannttaaii II terdiri dari beberapa ruang, yaitu Ruang Kepala, ruang Perawat, 

ruang Operator, ruang 201, ruang 202, ruang 203, ruang 204, ruang 205, ruang 206, 

ruang kasir, ruang Terapi Wicara, ruang Poli Fisioterapi, Ruang Poli Kulit dan 
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Kelamin, ruang Poli Psikiatri, ruang Poli THT, ruang Gimnasium. Berdasarkan 

gambar diatas, dapat diketahui bahwa hasil ceklis kebersihan pada minggu sebelum  

dan sesudah dilakukan diskusi hasilnya mengalami penurunan. Pada minggu sebelum 

dilakukan diskusi kelompok yang masuk kategori baik adalah 108 sub item, kategori 

cukup adalah 52 sub item, kategori kurang 0 sub item. 1 minggu setelah dilakukan 

diskusi kelompok yang masuk kategori baik adalah 106 sub item, kategori cukup 

adalah 58 sub item, kategori kurang adalah 2 sub item. 2 minggu setelah dilakukan 

diskusi kelompok yang masuk kategori baik adalah 84 sub item, Kategori cukup 21 

sub item, kategori kurang 7 sub item. 3 minggu setelah dilakukan diskusi kelompok 

yang masuk kategori baik adalah 80 sub item, kategori cukup adalah 82 sub item, 

kategori kurang adalah 0 sub item. 4 minggu setelah dilakukan diskusi kelompok 

yang masuk kategori baik adalah 105 sub item, kategori cukup adalah 64 sub item, 

kategori kurang adalah 5 sub item. 

Dilihat dari penjabaran diatas dapat dikatakan diskusi kelompok tidak 

efektif terhadap kinerja petugas kebersihan Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang. Hal ini dapat dilihat dari penurunan hasil ceklis kebersihan sebelum dan 

sesudah dilakukan diskusi kelompok.  
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3. Lantai III 

 

Gambar 4.3 Grafik Ceklis Kebersihan Lantai III Sebelum dan Sesudah Diskusi 

Kelompok  

Keterangan : B = Baik 

                     C = Cukup 

                     K = Kurang 

 

LLaannttaaii III terdiri dari beberapa ruang, yaitu ruang Kepala, ruang Perawat, 

ruang 301, ruang 302, ruang 303, ruang 304, ruang 305, ruang 306, ruang 307, ruang 

308, ruang 309, ruang 310, ruang 311, ruang 312, ruang 313, ruang 314, ruang 315, 
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ruang 316, ruang 317, ruang 318. Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa 

hasil ceklis kebersihan pada minggu sebelum  dan sesudah dilakukan diskusi hasilnya 

mengalami peningkatan. Pada minggu sebelum dilakukan diskusi kelompok yang 

masuk kategori baik adalah 0 sub item, kategori cukup adalah 206 sub item, kategori 

kurang 0 sub item. 1 minggu setelah dilakukan diskusi kelompok yang masuk 

kategori baik adalah 184 sub item, kategori cukup adalah 18 sub item, kategori 

kurang adalah 0 sub item. 2 minggu setelah dilakukan diskusi kelompok yang masuk 

kategori baik adalah 174 sub item, Kategori cukup 20 sub item, kategori kurang 0 sub 

item. 3 minggu setelah dilakukan diskusi kelompok yang masuk kategori baik adalah 

206 sub item, kategori cukup adalah 0 sub item, kategori kurang adalah 0 sub item. 4 

minggu setelah dilakukan diskusi kelompok yang masuk kategori baik adalah 170 sub 

item, kategori cukup adalah 36 sub item, kategori kurang adalah 0 sub item. 

Dilihat dari penjabaran diatas dapat dikatakan diskusi kelompok efektif 

terhadap kinerja petugas kebersihan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Hal 

ini dapat dilihat dari peningkatan hasil ceklis kebersihan sebelum dan sesudah 

dilakukan diskusi kelompok.  
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4. Lantai IV 

 

Gambar 4.4 Grafik Ceklis Kebersihan Lantai IV Sebelum dan Sesudah Diskusi 

Kelompok  

Keterangan : B = Baik 

                     C = Cukup 

                     K = Kurang 

 

LLaannttaaii IV terdiri dari beberapa ruang, yaitu ruang Kepala, ruang Perawat, 

ruang 401, ruang 402, ruang 403, ruang 404, ruang 405, ruang 406, ruang 407, ruang 

408, ruang 409, ruang 410, ruang 411, ruang 412, ruang 413, ruang 414, ruang 415, 

ruang 416, ruang 417,  dan ruang 418. Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui 

bahwa hasil ceklis kebersihan pada minggu sebelum  dan sesudah dilakukan diskusi 
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hasilnya mengalami peningkatan. Pada minggu sebelum dilakukan diskusi kelompok 

yang masuk kategori baik adalah 0 sub item, kategori cukup adalah 0 sub item, 

kategori kurang 207 sub item. 1 minggu setelah dilakukan diskusi kelompok yang 

masuk kategori baik adalah 0 sub item, kategori cukup adalah 132 sub item, kategori 

kurang adalah 72 sub item. 2 minggu setelah dilakukan diskusi kelompok yang 

masuk kategori baik adalah 118 sub item, Kategori cukup 63 sub item, kategori 

kurang 6 sub item. 3 minggu setelah dilakukan diskusi kelompok yang masuk 

kategori baik adalah 195 sub item, kategori cukup adalah 12 sub item, kategori 

kurang adalah 0 sub item. 4 minggu setelah dilakukan diskusi kelompok yang masuk 

kategori baik adalah 0 sub item, kategori cukup adalah 198 sub item, kategori kurang 

adalah 5 sub item. 

Dilihat dari penjabaran diatas dapat dikatakan diskusi kelompok efektif 

terhadap kinerja petugas kebersihan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Hal 

ini dapat dilihat dari peningkatan hasil ceklis kebersihan sebelum dan sesudah 

dilakukan diskusi kelompok, meskipun pada lantai II hasilnya mengalami penurunan. 

Hal ini bias dikarenakan persepsi kebersihan antara penilai kebersihan dengan 

petugas kebersihan yang berbeda, karena jika dilahat dari hasil kuesioner petugas 
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kebersihan keseluruhan termotivasi dengan adanya diskusi kelompok. Kategori bersih 

disini adalah benda tidak berdebu, tidak berbau, tertata rapih, terletak pada 

tempatnya, lantai tidak berwarna.  

  Dari cara pengukuran efektifitas diskusi kelompok yang telah 

dilakukan, baik ceklis kebersihan sebelum dilakukan diskusi kelompok, melakukan 

diskusi kelompok menjawab beberapa pertanyaan dan menjawab kuesioner, dan 

ceklis kebersihan sesudah dilakukan diskusi kelompok dapat membentuk gambaran 

efektivitas diskusi kelompok terhadap motivasi kinerja petugas kebersihan di Rumah 

Sakit Islam Sultan Agung. Motivasi adalah suatu dorongan dari dalam diri seseorang 

yang menyebabkan orang tersebut melakukan kegiatan-kegiata tertentu guna 

mencapai suatu tujuan. Motivasi tidak dapat diamati, yang dapat diamati adalah 

kegiatan atau mungkin alasan-alasan tindakan tersebut (Soekidjo Notoatmodjo, 2003: 

144). 

  Salah satu cara untuk mengukur motivasi tenaga kerja adalah dengan 

menggunakan teori pengharapan (Expectancy theory). Teori pengharapan 

mengemukakan bahwa adalah bermanfaat untuk mengukur sikap para individu guna 

membuat diagnosis permasalahan motivasi. Pengukuran semacam ini dapat 

membantu manajemen tenaga kerja memahami mengapa para pekerja terdorong atau 
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tidak. Apa yang memotivasinya dan seberapa jauh berbagai cara pengubahan dapat 

efektif memotivasi kinerja atau prestasi (Siswanto Sastrohadiwiryo, 2003: 276). 

  Secara keseluruahan, hasil dari pengukuran yang telah dilakukan 

adalah diskusi kelompok efektif terhadap motivasi kinerja petugas kebersihan. Hal ini 

dilihat dari hasil dari kuesioner yang dinyatakan 20 orang (100%) termotivasi. Dan 

hasil ceklis kebersihan gedung D sesudah dilakukan diskusi kelompok dinyatakan 

mengalami peningkatan yang tinggi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka peneliti memberikan 

simpulan bahwa diskusi kelompok efektif terhadap motivasi kinerja petugas 

kebersihan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Hal ini terlihat dari hasil  

kuesioner yang dinyatakan 20 orang (100%) termotivasi. Dan hasil ceklis kebersihan 

gedung D sesudah dilakukan diskusi kelompok dinyatakan mengalami peningkatan. 

6.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas metode diskusi kelompok 

terhadap motivasi kinerja petugas kebersihan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang, ada beberapa saran yang akan peneliti sampaikan yaitu sebagai berikut : 

6.2.1 Bagi Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang 

1.  Melakukan penyesuaian rasio kebutuhan petugas kebersihan dengan jumlah 

pengunjung Rumah Sakit. 

2.  Menciptakan suasana kerja yang akrab dan terbuka yang dapat dilakukan 

dengan menyelenggarakan kegiatan wisata bersama, yang diharapkan 

kegiatan ini dapat menyegarkan fikiran sehingga ketika kembali bekerja 

suasana kerja menjadi lebih akrab.  

83 
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4.  Pengakuan terhadap keberhasilan pekerjaan yang telah dilakukan oleh 

petugas kebersihan seperti memberikan hadiah. 

6.2.2  Bagi Petugas Kebersihan 

1.  Agar selalu meningkatkan kinerja, motivasi, keterampilan, dan kemampuan 

dalam pelaksanaan tugasnya. 

2.  Menciptakan komunikasi yang baik antar patner kerja atau antar shift. 

6.2.3  Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat dikembangkan dengan mengembangkan : 

1. Faktor-faktor lain yang berhubungan dengan kinerja petugas kebersihan. 

2. Faktor-faktor lain yang dapat memotivasi petugas kebersihan dalam bekerja. 

3. Perlunya diadakan penelitian yang lebih mendalam tentang cara memotivasi 

kinerja petugas kebersihan. 
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KUESIONER PENELITIAN 

EFEKTIVITAS METODE DISKUSI KELOMPOK TERHADAP MOTIVASI 

KINERJA PETUGAS KEBERSIHAN DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN 

AGUNG SEMARANG 

 

Tujuan : Untuk mengetahui efektivitas metode diskusi kelompok terhadap motivasi          

kinerja petugas kebersihan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. 

A. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 

1. Bacalah masing-masing pertanyaan dengan teliti 

2. Jawablah pertanyaan secara runtut, singkat dan jelas 

3. Berikan tanda silang pada salah satu jawaban yang anda anggap sesuai 

4. Saya mohon pertanyaan dapat diisi dan tidak ada yang terlewatkan 

5. Selamat mengisi dan terima kasih 

B. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama      : 

2. Umur      : 

3. Alamat      : 

4. Pendidikan terakhir    : 
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5. Sudah berapa lamakah anda bekerja di sini : 

C. MOTIVASI  

1. Apakah saudara mengetahui tugas sebagai petugas kebersihan? 

a. Ya   b. Tidak 

2. Apakah saudara mengetahui hak dan kewajiban sebagai petugas kebersihan? 

a. Ya   b. Tidak 

3. Apakah saudara selalu menyelesaikan tugas saudara sampai selesai? 

a. Ya   b. Tidak 

4. Apakah setiap jam kerja saudara selalu hadir dan bekerja? 

a. Ya   b. Tidak 

5. Apakah saudara bekerja karena ada paksaan dari seseorang? 

a. Ya   b. Tidak 

6. Apakah niat untuk bekerja timbul dari diri saudara sendiri? 

a. Ya   b. Tidak 

7. Apakah saudara pernah merasa bosan dengan pekerjaan saudara? 

a. Ya   b. Tidak 
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8. Apakah setiap saudara merasa lelah, saudara tetap melakukan tugas saudara? 

a. Ya   b. Tidak 

9. Apakah atasan saudara selalu menyuruh untuk mengerjakan tugas saudara?  

a. Ya   b. Tidak 

10. Apakah atasan selalu memantau setiap saudara bekerja? 

a. Ya   b. Tidak 

11. Apakah saudara ingin dapat melaksanakan tugas lebih baik? 

a. Ya   b. Tidak 

12. Apakah saudara selalu ingin dapat menyelesaikan tugas sampai selesai? 

a. Ya   b. Tidak 

13. Apakah saudara lebih suka bekerja dengan orang lain dalam suatu tim dari 

pada bekerja sendiri? 

a. Ya    b. Tidak 

14. Apakah saudara merasa senang dan gembira, setiap berangkat bekerja? 

a. Ya   b. Tidak 

15. Apakah saudara merasa puas jika sudah melaksanakan tugas sampai selesai? 
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a. Ya    b. Tidak 

16. Apakah pekerjaan saudara sekarang ini sudah cocok dengan yang saudara 

idam-idamkan? 

a. Ya    b. Tidak 

17. Apakah dalam pekerjaan saudara ada diskusi kelompok? 

a. Ya    b. Tidak 

18. Apakah saudara setuju dengan adanya diskusi kelompok didalam proses 

bekerja setiap bulannya? 

a. Ya   b. Tidak 

19. Apakah diskusi kelompok berpengaruh terhadap semangat kerja saudara? 

a. Ya    b. tidak 

20.  Apakah menurut saudara diskusi kelompok berpengaruh terhadap semangat 

semua karyawan dalam bekerja? 

a. Ya   b. Tidak 

 

  



92 
 

 
 

SUSUNAN PELAKSANAAN KEGITAN DISKUSI KELOMPOK 

MOTIVASI KINERJA PETUGAS KEBERSIHAN DI RUMAH SAKIT ISLAM 

SULTAN AGUNG SEMARANG 

 

Waktu Pelaksanaan : 12 Mei 2011 

Tempat Pelaksanaan : Aula Rumah  Sakit Islam Sultan Agung  

Peserta Diskusi : Petugas Kebersihan 20 orang 

Pemimpin Diskusi : Malihatun Niswah an-NOOR 

No Uraian Kegiatan Waktu Penanggung 

Jawab 

1 Persiapan 

a. Perkenalan 

b. Penjelasan maksud dan 

tujuan kegiatan 

penyuluhan 

11.20 – 11.30 Peneliti 

2 Membagi peserta diskusi 11.31 – 11.35 Peneliti 

3 Menunjuk notulis dalam 

kelompok diskusi 

11.36 – 11.40 Peneliti 
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4 Penjelasan topik diskusi dengan 

pertannyaan yang jelas dan 

tertulis 

 Apakah saudara 

mengetahui manfaat 

kebersihan? 

 Apakah saudara 

mengetahui kewajiban  

pekerjaan saudara? 

 Bagaimana cara saudara 

bartanggung jawab 

terhadap pekerjaan? 

 Apakah yang menjadi 

kendala saudara dalam 

bekerja? 

 Apakah yang saudara 

lakukan agar kinerja 

saudara bagus? 

11.41 – 11.50 Peneliti 

5 Melaksanakan diskusi kelompok 

(peneliti membantu, menjelaskan 

pada tiap kelompok diskusi) 

11.51 - 12.20 Peneliti 
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6 Presentasi hasil diskusi 

kelompok (wakil kelompok yang 

presentasi) 

12.21 – 13.00  Peneliti 

7 Tanya jawab dan karifikasi 

(kelompok lain memberikan 

umpan balik dan anggota 

kelompok memberikan 

tanggapan) 

13.00 - 13.30 Peneliti 

8 Menarik suatu kesimpulan hasil 

diskusi  

13.31 – 13.45 Peneliti 

9 Penutup 13.46 – 13. 50 Peneliti 
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TABULASI DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN 

NO NAMA UMUR ALAMAT PENDIDIKAN LAMA 

KERJA 

1 Supriyadi 29 Thn Semarang SMA 7 Thn 

2 Ahmad Rifa’i 28 Thn Demak SMA 2 Bln 

3 Syaifuddin 18 Thn Demak SMA 1 Bln 

4 Rini Indrawati 21 Thn Demak SMP 1 Bln 

5 Syaiful Anwar 31 Thn Demak SMA 1 Bln 

6 Nur Hidayatullah 20 Thn Semarang SMA 1 Bln 

7 Agus Prayitno 21 Thn Grobogan SMA 3 Thn 

8 Misbah 26 thn Semarang SMA 4 Thn 

9 Qomarudin 25 Thn Rembang SMA 1 Bln 

10 M. Muslimin 27 Thn Demak SMA 2 Thn 

11 Nur Adnan Sodiq 23 thn Semarang SMA 2 Bln 

12 Iwan Purnomo 35 Thn Semarang SMP 4 Thn 

13 Miftakul Karim 18 Thn Grobogan SMA 1 Bln 

14 Woko Arianto 31 Thn Semarang SMA 4 Thn 

15 Arifin 19 Thn Demak SMA 1 Bln 

16 Sahril Faizin 22 Thn Demak SMA 2 Thn 

17 Mukminin 29 Thn Semarang SMA 1 Bln 

18 M. Fauzan 29 Thn Semarang SMP 2 Thn 

19 Teguh Widodo 31 Thn Semarang SMA 4 Bln 

20 Ika Lestari 20 Thn Demak SMP 1 Bln 
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REKAPITULASI DATA PENELITIAN 

NO NAMA NILAI MOTIVASI JUMLAH KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Teguh widodo 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 15 Memotivasi 

2 M. Fauzan 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Memotivasi 

3 Mukminin 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 16 Memotivasi 

4 Sahril Faizin 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 16 Memotivasi 

5 Ahmad arifin 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 15 Memotivasi 

6 Woko Arianto 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Memotivasi 

7 Ahmad Miftakul K. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 17 Memotivasi 

8 Iwan Purnomo 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 15 Memotivasi 

9 Nur Adnan Sodiq 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16 Memotivasi 

10 M. Muslimin 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 15 Memotivasi 

11 Qomarudin 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Memotivasi 

12 misbah 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 Memotivasi 

13 Agus Prayitno 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 16 Memotivasi 

14 Nur Hidayatullah 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Memotivasi 

15 Syariful Anwar 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 16 Memotivasi 

16 Ika Lestari 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Memotivasi 

17 Rini Indrawati 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Memotivasi 

18 Syaifudin 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 16 Memotivasi 

19 Akhmad Rifa’i 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 11 Memotivasi 

20 Supriyadi 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 16 Memotivasi 
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Hasil Analisis 

Statistics 

  

Jenis_kelamin Umur_tahun 

Pendidikan_terak

hir Lama_kerja Nilai Kriteria 

N Valid 20 20 20 20 20 20 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 1.10 25.15 2.80 1.75 16.20 1.00 

Std. Error of Mean .069 1.145 .092 .250 .388 .000 

Median 1.00 25.50 3.00 1.00 16.00 1.00 

Std. Deviation .308 5.122 .410 1.118 1.735 .000 

Variance .095 26.239 .168 1.250 3.011 .000 

Skewness 2.888 .146 -1.624 1.553 -1.013  

Std. Error of Skewness .512 .512 .512 .512 .512 .512 

Kurtosis 7.037 -1.185 .699 2.246 3.512  

Std. Error of Kurtosis .992 .992 .992 .992 .992 .992 

Range 1 17 1 4 8 0 

Minimum 1 18 2 1 11 1 

Maximum 2 35 3 5 19 1 

Percentiles 10 1.00 18.10 2.00 1.00 15.00 1.00 

25 1.00 20.25 3.00 1.00 15.25 1.00 

50 1.00 25.50 3.00 1.00 16.00 1.00 

75 1.00 29.00 3.00 2.75 17.00 1.00 

90 1.90 31.00 3.00 3.00 18.90 1.00 

 

Frequency Table 

 

Jenis_kelamin 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid laki-laki 18 90.0 90.0 90.0 

perempuan 2 10.0 10.0 100.0 
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Jenis_kelamin 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid laki-laki 18 90.0 90.0 90.0 

perempuan 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Umur_tahun 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18 2 10.0 10.0 10.0 

19 1 5.0 5.0 15.0 

20 2 10.0 10.0 25.0 

21 2 10.0 10.0 35.0 

22 1 5.0 5.0 40.0 

23 1 5.0 5.0 45.0 

25 1 5.0 5.0 50.0 

26 1 5.0 5.0 55.0 

27 1 5.0 5.0 60.0 

28 1 5.0 5.0 65.0 

29 3 15.0 15.0 80.0 

31 3 15.0 15.0 95.0 

35 1 5.0 5.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
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Pendidikan_terakhir 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SMP 4 20.0 20.0 20.0 

SMA 16 80.0 80.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

Nilai 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 11 1 5.0 5.0 5.0 

15 4 20.0 20.0 25.0 

16 8 40.0 40.0 65.0 

17 3 15.0 15.0 80.0 

18 2 10.0 10.0 90.0 

19 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
 

Kriteria 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid memotivasi 20 100.0 100.0 100.0 
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HASIL CHECK LIST KEBERSIHAN SEBELUM DAN SESUDAH 

DILAKUKAN DISKUSI KELOMPOK 

1. Lantai I 

No Item Sebelum 

Dilakukan Diskusi 

Kelompok 

Sesudah Dilakukan Diskusi Kelompok 

Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 

B C K B C K B C K B C K B C K 

1 R. Poli Dalam 4 3 1 12   10 2  3 2 7 1 10 1 

2 R. Poli Bedah 6 6   6  6 6  7 2 3  12  

3 R. Poli Saraf 5 5  8 3  11 1  9 2 1 1 11  

4 R. Poli Obgyen 2 5  10 1 1 10 2  12   1 11  

5 R. Poli Umum  10 2 11 1  6 6  3 2 7  11 1 

6 R. ESWL 7 5  9 3  12   10 1 1  11 1 

7 R. Radiologi 11 3  7 5  12   4 2 3 12   

8 R. Akutansi 10   10   10 2  11   10 1  

9 R. Keuangan 9  1 2 2  12   11   11   

10 R. Pendaftaran 4 3 2 5 3  11 1  5 5  9 2  

11 R. Humas dan CS 10   7 3  12   9 3  10 1  

12 R. Asuransi 3 4 1 3 5 2 3 5  3 8  7 3  

13 R. Apotik 5   7 2 1 11   1 10  5 6  

14 R. BKIA 5 5  8 2  8 2   5 2 1 5 1 

15 R. Waserda 5 5  5 1 1 6 1  6 3 1 7 1  

Jumlah 60 54 7 104 37 5 140 28 0 94 45 25 75 85 4 
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2. Lantai II 

N

o 

Item Sebelum 

Dilakukan 

Diskusi 

Kelompok 

Sesudah Dilakukan Diskusi Kelompok 

Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 

B C K B C K B C K B C K B C K 

1 Kepala 

Ruang 

5 1  4 3   3 6 4   4 6 2 

2 R. 

Perawat 

9 5  7 6  8 3  3 1

0 

 6 7 1 

3 R. 

Operator 

3 5  8 2     2 7  10   

4 R. 201 10   3 7  9 1  4 6  5 5  

5 R. 202 9 1  4 6  9 1  3 7  6 2  

6 R. 203 10   6 3  9 1  1 8  8 1  

7 R. 204 9 1  7 3  9 1  2 8   9 1 

8 R. 205 9 1  6 4  1

0 

  3 7  2 7 1 

9 R. 206 8 1   9  9 1  3 7  8 2  

10 R, Kasir 2 6  8 2     1

0 

2  4 4  

11 R. terapi 

Wicara 

5 5  4 4  7 3  1

1 

  5 7  

12 R. Poli 

Fisioterapi 

5 7  8 4 1 7 5  8   11 2  

13 R. P. Kulit 

dan 

kelamin 

6 6  10 2 1    4 9  10 2  

14 R. sikiatri 8 2  9 2     6 5  8 4  

15 R. Poli 

THT 

5 5  10 1     6 6  9 3  

16 R. 

Gimnasiu

m 

5 6  12   7 2 1 1

0 

  9 3  

Jumlah 10

8 

5

2 

0 10

6 

5

8 

2 8

4 

2

1 

7 8

0 

8

2 

0 10

5 

6

4 

5 
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3. Lantai III 

No Item Sebelum 

Dilakukan 

Diskusi 

Kelompok 

Sesudah Dilakukan Diskusi Kelompok 

Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 

B C K B C K B C K B C K B C K 

1 Kepala 

ruang 

 12  8      12    12  

2 R. 

Perawat 

 14  11 3  7 7  14    14  

3 R. 301  10  7 3  10   10    10  

4 R. 302  10  7 3  10   10   10   

5 R. 303  10  7 3  10   10   10   

6 R. 304  10  9 1  10   10   10   

7 R. 305  10  8 2  10   10   10   

8 R. 306  10  9 1  10   10   10   

9 R. 307  10  10   10   10   10   

10 R. 308  10  10   10   10   10   

11 R. 309  10  8 2  10   10   10   

12 R. 310  10  10   10   10   10   

13 R. 311  10  10   10   10   10   

14 R. 312  10  10   10   10   10   

15 R. 313  10  10   10   10   10   

16 R. 314  10  10   10   10   10   

17 R. 315  10  10   5 5  10   10   

18 R. 316  10  10   6 4  10   10   

19 R. 317  10  10   8 2  10   10   

20 R. 318  10  10   8 2  10   10   

Jumlah 0 206 0 184 18 0 174 20 0 206 0 0 170 36 0 
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4. Lantai IV 

No Item Sebelum 

Dilakukan 

Diskusi 

Kelompok 

Sesudah Dilakukan Diskusi Kelompok 

Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 

B C K B C K B C K B C K B C K 

1 Kepala 

Ruang 

  12  5 7  6 6 12    12  

2 R. 

Perawat 

  15  6 5 8 2  15    10 2 

3 R. 401   10  6 5 5 3  7 3   9 1 

4 R. 402   10   10 5 5  6 4   8 2 

5 R. 403   10  7 2 7 3  8 2   10  

6 R. 404   10  8 3 7 3  10    10  

7 R. 405   10  8 2 7 3  10    10  

8 R. 406   10  8 2 6 4  10    10  

9 R. 407   10  7 3 7 3  10    10  

10 R. 408   10  7 3 9 1  7 3   10  

11 R. 409   10  8 2 9 1  10    9  

12 R. 410   10  6 4 4 6  10    10  

13 R. 411   10  7 3 5 8  10    10  

14 R. 412   10  7 3 5 2  10    10  

15 R. 413   10  8 2 6 3  10    10  

16 R. 414   10  6 4 8 2  10    10  

17 R. 415   10  5 5 6 3  10    10  

18 R. 416   10  8 2 9 1  10    10  

19 R. 417   10  7 3    10    10  

20 R. 418   10  8 2 5 4  10    10  

Jumlah 0 0 207 0 132 72 118 63 6 195 12 0 0 198 5 

 

Keterangan : B = Baik,  C = Cukup,  K = Kurang 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Foto 1. Proses pembagian kelompok 

 

Foto 2. Responden telah terbagi dalam kelompok 
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  Foto 3. Peneliti Membagikan Bahan Diskusi 

 

Foto 4. Responden Melakukan Diskusi 
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Foto 5. Responden Melakukan Diskusi 

 

 

 Foto 6. Responden Menpresentasikan Hasil Diskusi 


