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A B S T R A K 
 
 

Rumah Sakit Bhayangkara Medan merupakan bagian integral dari pelaksana 
fungsi kesehatan polri dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. 
Hasil survey pendahuluan yang dilakukan menunjukkan masih banyak keluhan 
ketidakpuasan dari pasien maupun keluarga pasien atas pelayanan perawat di Rumah 
Sakit Bhayangkara Medan, terutama yang berkaitan dengan kinerja perawat. 

Penelitian dengan metode survey explanatory ini bertujuan untuk menjelaskan 
pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja asuhan keperawatan dalam pengkajian dan 
implementasi perawat pelaksana di Rumah Sakit Bhayangkara Medan. Populasi 
adalah seluruh perawat di ruang rawat inap dengan sampel sebanyak 43 orang. Data 
yang diperoleh menggunakan kuesioner yang didukung dengan wawancara dan 
observasi. Data diuji dengan regresi linear berganda. 

Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa hanya variabel insentif 
yang berpengaruh terhadap kinerja asuhan keperawatan dalam pengkajian dan 
implementasi perawat pelaksana dengan taraf signifikan 0,025. Variabel yang tidak 
memberikan pengaruh terhadap kinerja asuhan keperawatan dalam pengkajian dan 
implementasi perawat pelaksana yaitu tanggung jawab dengan taraf signifikan 0,080, 
kondisi kerja dengan taraf signifikan 0,310, dan supervisi dengan taraf signifikan 
0,286. 

Disarankan kepada pihak rumah sakit mengadakan pelatihan mengenai Askep 
kepada perawat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perawat 
serta menerapkan reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) dalam 
mengevaluasi kinerja Askep perawat. Selain itu tetap menjaga kondisi kerja yang 
kondusif dan menaikkan insentif kepada perawat untuk meningkatkan motivasi kerja 
sehingga kinerja Askep semakin baik. 

 
Kata Kunci : Motivasi Kerja, Kinerja Asuhan Keperawatan Perawat 
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A B S T R A C T 
 
 

 Bhayangkara Hospital in Medan is an integral part of the function executive 
of the Republic of Indonesia State Police health in giving the health service to public. 
The results of the prelimenary survey showed that there was many complaint from 
patient and the patient’s family on the nurse’s service in the Bhayangkara Hospital 
especially about the nurse performance. 
 This survey with explanatory method is purposed to explain the influence of 
the work motivation on the performance of the nursing care of the nurse in assesment 
and implementation of the executive’s nurse in the Bhayangkara Hospital. The 
population is all the nurse working in the in-patient room with the sample 43 nurses. 
The data were collected by questionnaires supported by interviews and observation. 
The data were analyzed through multiple linear regression. 
 The result of study shows that only incentive variable that give influence on 
the performance of the nursing care in assesment and implementation of the 
executive’s nurse with the significant level 0,025. The variable that doesn’t give 
influence on the performance of the nursing care is responsibility (α = 0,080), the 
work condition (α = 0,310) and the supervision (α = 0,286). 

It is suggested to the hospital management to establish training to the nurse in 
order to increase their knowledge and ability, to apply reward and punishment, to 
maintain the work condition, and to increase the incentive in order to increase nurse’s 
performance. 
 
Key word: Work Motivation, Performance of The Nursing Care 
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BAB I 
PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang Kesehatan No. 23  tahun 1992, mengatakan bahwa tujuan 

pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan 

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat terwujud derajat kesehatan 

masyarakat yang optimal. Untuk mendukung mewujudkan tujuan tersebut perlu 

adanya upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima 

serta terjangkau dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas, 

tanpa mengabaikan mutu pelayanan per orangan (Depkes RI, 1992). 

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan harus merespons dan 

produktif dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu. Mutu 

pelayanan kesehatan seharusnya menunjuk pada penampilan (performance) dari 

pelayanan kesehatan. Pelayanan yang kompleks perlu dikelola secara profesional 

terhadap sumber daya manusianya. Secara umum disebutkan, makin sempurna 

penampilan pelayanan kesehatan maka sempurna pula mutunya (Azwar, 1995). 

Salah satu unsur yang sangat menentukan mutu pelayanan kesehatan rumah 

sakit adalah tenaga kesehatan. Dari tenaga kesehatan yang terdapat di rumah sakit 

yang terutama memiliki peranan yang besar adalah perawat, hal ini disebabkan 

profesi perawat memiliki proporsi yang relatif besar yaitu hampir melebihi 50% dari 

seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit. Kerja dan tugasnya lebih 

banyak dibanding tenaga lain, karena sifat dan fungsi tenaga ini adalah mendukung 

pelayanan medik berupa pelayanan keperawatan yang dikenal dengan asuhan 



 

 

2 

keperawatan (Subanegara, 2005). Asuhan keperawatan merupakan bagian integral 

dari pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga perawatan. Untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas Askep, diperlukan alat ukur yaitu 

standar Askep yang baku dan berfungsi sebagai pedoman pemberian Askep serta 

merupakan praktik keperawatan telah disahkan oleh Menkes RI dalam SK No: 

660/Menkes/SK/IX/1987 yang kemudian diperbarui dan disahkan berdasarkan SK 

Dirjen Yan Med Depkes RI No.Yan.00.03.26.7637. tanggal 18 Agustus 1993 

(Depkes RI, 1993). 

Mengingat perawat sebagai sumber daya terpenting dalam menjalankan roda 

suatu rumah sakit dengan tidak mengecilkan arti Sumber Daya Manusia yang lain, 

maka perawat dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual, interpersonal, 

kemampuan teknis dan moral. Hal ini bertujuan memelihara dan meningkatkan 

pelayanan kesehatan yang bermutu. Keperawatan memberikan pelayanan di rumah 

sakit selama 24 jam sehari, serta mempunyai kontak yang konstan dengan pasien. 

Oleh karena itu pelayanan keperawatan di rumah sakit merupakan bagian integral dari 

pelayanan kesehatan. Kontribusi yang diberikan perawat sangat menentukan kualitas 

pelayanan di rumah sakit. Dengan demikian upaya untuk peningkatan pelayanan 

rumah sakit harus diikuti upaya peningkatan kualitas pelayanan keperawatan 

(Nursalam, 2007). 

Di sisi lain tenaga perawat dihadapkan pada permasalahan beban kerja yang 

berat, teknologi kesehatan dan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat 

serta sikap masyarakat yang semakin kritis. Hal ini akan berdampak pada lingkungan 
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kerja yang pada gilirannya akan memengaruhi kemampuan dan motivasi kerja para 

perawat di rumah sakit (Aditama, 2003). 

Kemampuan dan motivasi kerja berbeda antara perawat satu dengan perawat 

lainnya. Menurut Moenir (1994), kemampuan kerja adalah suatu keadaan seseorang 

yang secara penuh kesanggupan berdaya guna dan berhasil guna melaksanakan 

pekerjaan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal. Berdasarkan definisi ini 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan yang dimiliki seorang perawat ditunjukkan 

dengan kesanggupan sesuai dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan serta 

motivasi untuk mencapai hasil kerja yang optimal berupa pelayanan kesehatan yang 

maksimal.  

Demikan pula halnya dengan motivasi, yang merupakan faktor utama individu 

dalam melakukan segala tindakan atau pekerjaan untuk mencapai hasil seoptimal 

mungkin. Motivasi kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap keinginan untuk 

melakukan tindakan – tindakan dalam menghadapi suatu pekerjaan di lingkungan 

kerjanya. Disisi lain motivasi bertujuan untuk menumbuhkan keinginan, kebanggaan, 

dan kepuasan diri dalam bekerja. Lebih dari itu diharapkan bahwa motivasi mampu 

meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kinerja para perawat, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat (Nursalam, 2007). 

Perhatian terhadap peningkatan kinerja perawat dalam memberikan pelayanan 

keperawatan di rumah sakit yang didasari oleh kemampuan dan motivasi kerja yang 

tinggi merupakan tuntutan yang sangat mendasar, karena faktor-faktor ini dapat 

membentuk kinerja perawat di rumah sakit sehingga mendukung pelaksanaan tugas 

dan tanggung jawabnya dalam pemberian pelayanan keperawatan. Apabila hal ini 
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kurang mendapat perhatian dan dibiarkan tanpa upaya penanganan secara tepat 

dikhawatirkan akan berdampak terhadap keberhasilan peningkatan kualitas sumber 

daya tenaga kesehatan, khususnya dalam pemberian pelayanan keperawatan di rumah 

sakit (Nursalam, 2007). 

Masalah yang umum terjadi tentang kinerja perawat dalam pelayanan 

keperawatan adalah: 1) Kurangnya perawat yang memiliki pendidikan 

tinggi/kemampuan memadai, 2) Banyaknya perawat yang kasar (kurang ramah)  

terhadap pasien, 3) Kurang sabar dalam menghadapi pasien. Masalahnya tentu bukan 

hanya soal sikap ramah atau penyabar, tetapi juga mungkin beban kerja yang terlalu 

tinggi serta peraturan yang belum jelas baik bagi si pasien maupun keluarganya 

(Aditama, 2003).  

Menurut Herzberg dalam Robbins (2003), bahwa motivasi seseorang 

dipengaruhi oleh faktor intrinsik yang meliputi pengakuan, tanggung jawab, prestasi, 

pekerjaan itu sendiri, pertumbuhan dan perkembangan. Dan faktor ekstrinsik yang 

meliputi gaji, status, hubungan antar pribadi, supervisi, kondisi kerja, keselamatan 

kerja, kebijakan dan administrasi perusahaan. 

Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan adalah bagian integral dari 

pelaksana fungsi kesehatan Polri yang mempunyai peran dalam memberikan 

pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Polri dan masyarakat umum. Cakupan 

wilayah yang dilayani bukan hanya dari Sumatera Utara tetapi juga dari wilayah 

sekitar seperti NAD, Riau dan Sumatera Barat. Hal ini membawa konsekuensi yang 

kompleks terutama dari segi pengadaan personel yang profesional, sarana dan 

prasarana, fasilitas pelayanan kesehatan dan dukungan anggaran yang memadai. 
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Kondisi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Medan saat ini 

dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat Polri. Hal ini ditandai dengan masih 

adanya keluhan dan kurang antusiasnya masyarakat Polri yang memanfaatkan 

fasilitas kesehatan Rumah Sakit tersebut, sehingga menyebabkan rendahnya tingkat 

kepercayaan masyarakat Polri terhadap pelayanan kesehatan Rumah Sakit 

Bhayangkara Medan. 

Berdasarkan survey awal di Rumah Sakit Bhayangkara Medan penulis 

menemukan bahwa masih banyak keluhan ketidakpuasan dari pasien maupun 

keluarga pasien atas pelayanan perawat di Rumah Sakit Bhayangkara Medan. 

Pernyataan ini didukung oleh fenomena mengenai pelayanan keperawatan yang 

dijelaskan dalam Tabel 1.1. : 

Tabel 1.1. Data Hasil Penelitian Mengenai Pelayanan Keperawatan 
Berdasarkan Survei Kepada 316 Orang Pasien di Ruang Rawat Inap 
di Rumah Sakit Bhayangkara Medan Bulan Januari s/d Juni 2008   

Penilaian Pelayanan Keperawatan Baik 
(1) 

Cukup 
(2) 

Kurang 
(3) 

Kecepatan perawat membantu  31,6 % 26,9 % 41,5 % 

Keramahan perawat 34,8 % 25,6 % 39,6 % 

Penjelasan tindakan keperawatan 31 % 36,4 % 32,6 % 

Sumber:  Yan Med Wat Rumah Sakit Bhayangkara Medan. 2008. 

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya indikasi yang menunjukkan perawat 

Rumah Sakit Bhayangkara Medan, baik di ruang rawat inap maupun poliklinik belum 

mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara memuaskan. 

Dapat dilihat bahwa 41,5 % pasien di ruang rawat inap menilai kecepatan perawat 

membantu masih kurang, selebihnya menilai bahwa kecepatan perawat membantu 
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sudah baik dan cukup. Dari segi keramahan perawat, 39,6 % menilai bahwa 

keramahan perawat masih sangat kurang dan belum memuaskan bagi si pasien. Dari 

segi penjelasan tindakan keperawatan hanya 31 % yang dinilai baik oleh si pasien dan 

32,6 % menilai sangat kurang dan tidak jelas memberikan informasi kepada pasien.  

Secara teoritis, kinerja seseorang dipengaruhi oleh tiga kelompok variabel 

yaitu: 1) variabel individu (kemampuan dan keterampilan, latar belakang, dan 

demografi), 2) variabel organisasi (sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur 

dan desain pekerjaan), 3) variabel psikologis (persepsi, sikap, kepribadian, kepuasan 

kerja dan motivasi). Ketiga variabel tersebut memengaruhi perilaku kerja yang pada 

akhirnya berpengaruh pada kinerja personel. Perilaku yang berhubungan dengan 

kinerja adalah yang berkaitan dengan tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan 

untuk mencapai sasaran suatu jabatan atau tugas. Motivasi merupakan sub variabel 

dari variabel psikologis, yang berperan dalam memengaruhi kinerja karyawan (Ilyas, 

1999). 

Menurut Fakhruddin (2000), terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel motivasi dengan kemampuan kerja terhadap kinerja perekam medis di 

Rumah Sakit Haji Medan. Menurut Adiono (2002), tentang Analisis Kepemimpinan 

Yang Mendorong Iklim Kerja dan Motivasi Kerja Serta Dampaknya Terhadap 

Kinerja Perawat Di Rumah Sakit Se-Kota Palu, didapatkan hasil adanya hubungan 

antara motivasi kerja dengan kinerja tenaga perawat. 

Berdasarkan survei pendahuluan di Rumah Sakit Bhayangkara Medan maka 

penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 
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Asuhan Dalam Pengkajian dan Implementasi Perawat Pelaksana di Rumah Sakit 

Bhayangkara Medan Tahun 2008”. 

 
1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja asuhan 

keperawatan dalam pengkajian dan implementasi perawat pelaksana di Rumah Sakit 

Bhayangkara  Medan Tahun 2008”. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk menjelaskan pengaruh motivasi kerja, (meliputi : tanggung jawab, 

kondisi kerja, supervisi, insentif) terhadap kinerja asuhan keperawatan dalam 

pengkajian dan implementasi perawat pelaksana di Rumah Sakit Bhayangkara Medan 

Tahun 2008. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Rumah Sakit Bhayangkara Medan sebagai bahan pertimbangan dalam 

membina dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia khususnya 

tenaga perawat. 

2. Bagi peneliti lain sebagai acuan perbandingan dalam mengkaji hal yang sama. 

3. Bagi penulis sebagai wahana melatih menulis dan berpikir ilmiah khususnya 

bidang administrasi kesehatan. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kinerja 

2.1.1. Pengertian Kinerja 

 Kinerja adalah hasil kerja seorang karyawan yang ditunjukkan sesuai dengan 

tugasnya dalam suatu organisasi. Menurut Mangkuprawira (2007) kinerja adalah hasil 

dari proses pekerjaan tertentu secara terencana pada waktu dan tempat dari karyawan 

serta organisasi bersangkutan. Kinerja dapat merupakan penampilan individu maupun 

kerja kelompok personel. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personel yang 

memangku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan 

jajaran personel di dalam organisasi. 

Menurut Rivai (2005) kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang 

secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti hasil kerja, target atau sasaran 

atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. 

Kinerja menurut Hersey dan Blanchard dalam Rivai (2005) merupakan suatu 

fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, 

seseorang harus memiliki derajat dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan 

keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa 

pemahaman yang jelas tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. 

Berdasarkan beberapa pengertian kinerja tersebut dapat dijelaskan bahwa kinerja 

merupakan suatu istilah  secara  umum  yang  digunakan untuk sebagian atau seluruh 

tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada 
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sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu yang diproyeksikan, dengan dasar 

efesiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya. 

 Kinerja (performance) dalam konteks tugas sama dengan prestasi kerja. 

Kinerja mengandung dua komponen penting yaitu : 

1. Kompetensi berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk 

mengidentifikasikan tingkat kinerjanya. 

2. Produktifitas : kompetensi tersebut di atas dapat diterjemahkan kedalam tindakan 

atau kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil kinerja (www.inna-

ppni.or.id, 2008). 

Di dalam organisasi, sejumlah orang harus memainkan peranan sebagai 

pemimpin sedangkan yang lainnya harus memainkan peranan sebagai pengikut atau 

bawahan. Hubungan antara individu dan kelompok dalam organisasi menghasilkan 

suatu harapan terhadap perilaku kerja individu. Sedangkan kinerja organisasi 

merupakan hasil dari interaksi yang kompleks dan agregasi kinerja sejumlah individu 

dalam organisasi (Ilyas, 1999). 

 Menurut Drucker yang dikutip oleh Ilyas (1999), tenaga profesional adalah 

sejumlah sumber daya terbaik suatu organisasi sehingga evaluasi kinerja mereka 

menjadi salah satu variabel yang penting bagi efektifitas organisasi. Tenaga 

profesional mewakili knowledge worker, biasanya kritis terhadap inovasi dan 

produktifitas organisasi. Mereka adalah penangkap informasi penting, perancang bagi 

produk-produk dan sistem baru, pengendalian produktifitas dan profitabilitas 

organisasi. 

http://www.inna-ppni.or.id/�
http://www.inna-ppni.or.id/�
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 Dalam organisasi pelayanan kesehatan, sangatlah penting untuk memiliki 

instrumen penilaian kinerja yang efektif bagi tenaga kerja profesional. Proses evaluasi 

kinerja menjadi bagian terpenting dalam upaya manajemen untuk meningkatkan 

kinerja organisasi yang efektif (Ilyas, 1999).  

 
2.1.2 Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kinerja 

 Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kinerja personel, dilakukanlah 

pengkajian terhadap beberapa teori kinerja.  Menurut Gibson yang dikutip oleh Ilyas 

(1999), secara teoritis ada tiga kelompok variabel yang memengaruhi perilaku kerja 

dan kinerja yaitu : Variabel individu, variabel organisasi dan variabel psikologis.  

 Ketiga kelompok Variabel tersebut memengaruhi kelompok kerja yang pada 

akhirnya memengaruhi kinerja personel. Perilaku yang berhubungan dengan kinerja 

adalah yang berkaitan dengan tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan untuk 

mencapai sasaran tugas. 

 Diagram skematis teori perilaku dan kinerja digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.1. Diagram skematis teori perilaku dan kinerja dikutip oleh Ilyas (1999) 

 Variabel individu dikelompokkan pada sub-variabel kemampuan dan 

keterampilan, latar belakang dan demografis. Sub-variabel kemampuan  dan 

keterampilan merupakan  faktor   utama yang memengaruhi perilaku dan kinerja 

individu. Variabel demografis, mempunyai efek tidak langsung pada perilaku dan 

kinerja individu. 

 Variabel psikologik terdiri dari sub-variabel persepsi, sikap, kepribadian, 

belajar dan motivasi. Variabel ini banyak dipengaruhi oleh keluarga, tingkat sosial 

dan pengalaman kerja sebelumnya dan variabel demografis. Variabel psikologis 

seperti persepsi, sikap, kepribadian dan belajar merupakan hal yang komplek dan  

sulit untuk diukur, selain itu sukar mencapai kesepakatan tentang pengertian dari 

variabel tersebut, karena seorang individu masuk dan bergabung dalam organisasi 

Variabel Individu : 
• Kemampuan dan 

keterampilan : 
- mental 
- fisik 

• Latar belakang : 
- keluarga  
- tingkat sosial 
- pengalaman 

• Demografis : 
- umur 
- etnis 
- jenis kelamin 

Perilaku Individu 
(apa yang dikerjakan) 

 
Kinerja 

(hasil yang diharapkan) 

Psikologis : 
• Persepsi 
• Sikap 
• Kepribadian  
• Belajar  
• Motivasi 
 

Variabel Organisasi 
• Sumber daya 
• Kepemimpinan 
• Imbalan 
• Struktur 
• Desain pekerjaan 
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kerja pada usia, etnis, latar belakang budaya dan keterampilan berbeda satu dengan 

yang lainnya (Ilyas, 1999). 

 Variabel organisasi berefek tidak langsung terhadap perilaku dan kinerja 

individu. Variabel organisasi digolongkan dalam sub-variabel sumber daya 

kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain pekerjaan (Ilyas, 1999). 

 Menurut Kopelman yang dikutip oleh Ilyas (1999), ada empat determinan 

utama dalam produktifitas organisasi termasuk di dalamnya adalah prestasi kerja. 

Faktor determinan tersebut adalah lingkungan, karakteristik organisasi, karakteristik 

kerja dan karakteristik individu. Karakteristik kerja dan karakteristik organisasi akan 

memengaruhi karakteristik individu seperti imbalan, penetapan tujuan akan 

meningkatkan motivasi kerja, sedangkan prosedur seleksi tenaga kerja serta latihan 

dan program pengembangan akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan dari individu. Selanjutnya variabel karakteristik kerja yang meliputi 

penilaian pekerjaan akan meningkatkan motivasi individu untuk mencapai prestasi 

kerja yang tinggi.  

 Menurut Teori Atribusi atau Expectancy Theory, dikemukakan oleh Heider, 

pendekatan atribusi mengenai kinerja dirumuskan sebagai berikut :  

K = MxA yaitu K adalah kinerja, M adalah Motivasi dan A adalah Ability. Konsep ini 

menjadi sangat populer dan seringkali diikuti oleh ahli-ahli lain, menurut teori itu, 

kinerja adalah interaksi antara motivasi dengan ability (kemampuan dasar). 

 Dengan demikian orang yang tinggi motivasinya tetapi memiliki kemampuan 

yang rendah akan menghasilkan kinerja yang rendah, begitu pula orang yang 

berkemampuan tinggi tetapi rendah motivasinya. Motivasi merupakan faktor penting 
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dalam mendorong setiap karyawan untuk bekerja secara produktif, sehingga 

berdampak pada kinerja karyawan (Siagian, 1992). 

 
2.1.3. Kinerja Perawat Pelaksana Rawat Inap 

 Praktik keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui 

kerja sama berbentuk kolaborasi dengan klien dan tenaga kesehatan lain dalam 

memberikan asuhan keperawatan atau sesuai dengan lingkungan wewenang dan 

tanggung jawabnya (Nursalam, 2007). Praktik keperawatan profesional mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut : 

a.  Otonomi dalam bekerja 

b.  Bertanggung jawab dan bertanggung gugat 

c.  Pengambilan keputusan yang mandiri 

d.  Kolaborasi dengan disiplin ilmu lain 

e.  Pemberian Pembelaan (advocacy) 

 f.  Memfasilitasi kepentingan pasien 

 Terbentuknya keperawatan sebagai suatu bidang profesi dapat terus 

dikembangkan dan terintegrasi sepenuhnya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. 

Pelayanan keperawatan rawat inap merupakan kegiatan dilakukan di ruang rawat inap 

dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan, pemulihan 

serta pemeliharaan kesehatan dengan penekanan pada upaya pelayanan kesehatan 

utama sesuai dengan wewenang, tanggung jawab dan kode etik profesi 

keperawatannya (Nursalam, 2007). 
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Sistem pelayanan perawatan rawat inap terdiri dari : 

a.  Masukan, yaitu : perawat, pasien dan fasilitas perawatan 

b.  Proses, yaitu : intervensi keperawatan, interaksi tenaga perawat–pasien meliputi :  

keramahan, sopan santun, kepedulian, penampilan dan sebagainya. Kemudian 

fasilitas keperawatan meliputi efisiensi, kenyamanan dan keamanan. 

c.  Keluaran, yaitu : berupa kualitas pelayanan keperawatan meliputi kebutuhan yang 

terpenuhi, aman nyaman, pasien puas, sesuai kaidah bio-psioko-sosio-spritual. 

d.  Sitem informasi manajemen dan pengendalian 

 Pelaksanaan tindakan keperawatan merupakan langkah ke empat dari proses 

keperawatan. Dalam pelaksanaan tindakan keperawatan perawat harus bekerja sama 

dengan anggotanya (tim), petugas kesehatan dan dengan pasien beserta keluarga. 

 
2.1.4. Penilaian Kinerja 

 Menurut Rivai (2005), penilaian kinerja merupakan kajian sistematis tentang 

kondisi kerja karyawan yang dilaksanakan secara formal yang dikaitkan dengan 

standar kerja yang telah ditentukan perusahaan. Mangkuprawira (2002), menyatakan 

bahwa penilaian kinerja merupakan proses yang dilakukan perusahaan dalam 

mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang, meliputi dimensi kinerja karyawan dan 

akuntabilitas. Pendekatan penilaian kinerja hendaknya mengidentifikasi standar 

kinerja yang terkait, mengukur kriteria dan kemudian memberikan umpan balik pada 

karyawan dan departemen sumber daya manusia. Menurut Hellriegel & Slocum yang 

dikutip oleh Aditama (2003), menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah suatu 
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proses sistematik untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan setiap karyawan 

serta menemukan jalan untuk memperbaiki prestasi mereka. 

Robbins (2003) menyatakan bahwa ”Penilaian kinerja dapat dilaksanakan 

oleh siapa saja yang paham benar tentang penilaian karyawan secara individual, 

antara lain: (a) atasan langsung, (b) anggota kelompok yang menilai satu sama 

lainnya, (c) penilaian karyawan sendiri, (d) bawahan langsung, (e) pendekatan 

menyeluruh atau evaluasi 360”. 

 Melalui penilaian kinerja kita dapat mengetahui apakah pekerjaan itu sudah 

sesuai atau belum dengan uraian pekerjaan yang telah disusun sebelumnya. Dengan 

melakukan penilaian kinerja, seorang pimpinan akan menggunakan uraian pekerjaan 

sebagai tolak ukur. Bila pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan atau melebihi uraian 

pekerjaan, berarti pekerjaan itu berhasil dilaksanakan dengan baik. Bila di bawah 

uraian pekerjaan, maka berarti pelaksanaan pekerjaan tersebut kurang maksimal 

(Ilyas,1999). 

 Menurut Rivai (2005) pada dasarnya ada dua model penilaian kinerja : 

1. Penilaian Kinerja Berorientasi Masa Lalu 

a. Skala Peringkat (Rating Scale) 

Metode ini merupakan metode yang paling tua yang digunakan dalam 

penilaian prestasi, di mana para penilai diharuskan melakukan suatu penilaian 

yang berhubungan dengan hasil kerja karyawan dalam skala-skala tertentu, 

mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. 

b. Daftar Pertanyaan (Checklist) 
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Metode ini menggunakan formulir isian yang menjelaskan beraneka macam 

tingkat perilaku bagi suatu pekerjaan tertentu. Penilai hanya perlu kata atau 

pertanyaan yang mengambarkan karakteristik dan hasil kerja karyawan. 

Keuntungan dari cheklist adalah biaya yang murah, pengurusnya mudah, 

penilai hanya membutuhkan pelatihan yang sederhana dan distandarisasi. 

c. Metode dengan Pilihan Terarah 

Metode ini dirancang untuk meningkatkan objektivitas dan mengurangi 

subjektivitas dalam penilaian. Salah satu sasaran dasar pendekatan pilihan ini 

adalah untuk mengurangi dan menyingkirkan kemungkinan berat sebelah 

penilaian dengan memaksa suatu pilihan antara pernyataan-pernyataan 

deskriptif yang kelihatannya mempunyai nilai yang sama. 

d. Metode Peristiwa Kritis (Critical Incident Method) 

Metode ini bermanfaat untuk memberi karyawan umpan balik yang terkait 

langsung dengan pekerjaannya. 

e. Metode Catatan Prestasi 

Metode ini berkaitan erat dengan metode peristiwa kritis, yaitu catatan 

penyempurnaan, yang banyak digunakan terutama oleh para profesional, 

misalnya penampilan, kemampuan berbicara, peran kepemimpinan dan 

aktivitas lain yang berhubungan dengan pekerjaan. 

f. Skala Peringkat Dikaitkan dengan Tingkah Laku (Behaviorally Anchored 

Rating Scale=BARS) 

Penggunaan metode ini menuntut diambilnya tiga langkah, yaitu: 

1) Menentukan skala peringkat penilaian prestasi kerja 
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2) Menentukan kategori prestasi kerja seseorang untuk dikaitkan dengan 

skala peringkat tersebut di atas 

3) Uraian prestasi kerja sedemikian rupa sehingga kecendrungan perilaku 

karyawan yang dinilai dengan jelas. 

g. Metode Peninjauan Lapangan (Field Review Methode) 

Di sini penilai turun ke lapangan bersama-sama dengan ahli dari SDM. 

Spesialis SDM mendapat informasi dari atasan langsung perihal karyawannya, 

lalu mengevaluasi berdasarkan informasi tersebut.  

h. Tes dan Observasi Prestasi Kerja (Performance Test and Observation) 

Karyawan dinilai, diuji kemampuannya, baik melalui ujian tertulis yang 

menyangkut berbagai hal seperti tingkat pengetahuan tentang prosedur dan 

mekanisme kerja yang telah ditetapkan dan harus ditaati atau melalui ujian 

parktik yang langsung diamati oleh penilai. 

i. Pendekatan Evaluasi Komparatif (Comparative Evaluation Approach) 

Metode ini mengutamakan perbandingan prestasi kerja seseorang dengan 

karyawan lain yang menyelenggarakan kegiatan sejenis. 

2. Penilaian Kinerja Berorientasi Masa Depan 

a. Penilaian Diri Sendiri (Self Appraisal) 

Penilaian diri sendiri adalah penilaian yang dilakukan oleh karyawan sendiri 

dengan harapan karyawan tersebut dapat lebih mengenal kekuatan-kekuatan 

dan kelemahan dirinya sehingga mampu mengidentifikasi aspek-aspek 

perilaku kerja yang perlu diperbaiki pada masa yang akan datang. 

b. Manajemen Berdasarkan Sasaran (Management by Objective) 
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Merupakan suatu bentuk penilaian di mana karyawan dan penyelia bersama-

sama menetapkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran pelaksanaan kerja 

karyawan secara individu di waktu yang akan datang. 

c. Penilaian dengan Psikolog 

Penilaian ini lazimnya dengan teknik terdiri atas wawancara, tes psikologi, 

diskusi-diskusi dengan penyelia-penyelia. 

Menurut Ilyas (1999), metode penilaian kinerja dapat diukur dengan dua 

penilaian, yang pertama penilaian diri sendiri (Self Assesment) dan penilaian 360 

derajat (360 degree Assesment).   

a. Penilaian diri sendiri (Self Assesment) 

Penilaian sendiri adalah pendekatan yang paling umum digunakan untuk 

mengukur dan memahami perbedaan individu. Ada dua teori yang menyarankan 

peran sentral dari penilaian sendiri dalam memahami perilaku individu. Teori tersebut 

adalah teori kontrol dan interaksi simbolik. Kedua teori tersebut mendorong dan 

memberikan kerangka pemikiran bagi pemahaman fungsi penilaian sendiri. 

(Ilyas,1999). 

b. Penilaian 360 derajat (360 degree Assesment) 

Teknik ini akan memberikan data yang lebih baik dan dapat dipercaya karena 

dilakukan penilaian silang oleh bawahan, mitra dan atasan personel. Data penilaian 

merupakan penilaian kumulatif dari penilaian ketiga penilai. Hasil penilaian silang ini 

diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerancuan, bila penilaian 

kinerja hanya dilakukan oleh personel sendiri saja. 
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Penilaian atasan, pada organisasi dengan tingkat manajemen majemuk, 

personel biasanya dinilai oleh atasan yang tingkatnya lebih tinggi. Penilaian ini 

termasuk yang dilakukan oleh penyelia atau atasan langsung yang kepadanya laporan 

kerja personel disampaikan. Sebaiknya penggunaan penilaian atasan dari bagian lain 

dibatasi, hanya pada situasi kerja kelompok di mana individu sering melakukan 

interaksi. 

Penilaian mitra, biasanya penilaian mitra lebih cocok digunakan pada 

kelompok kerja yang mempunyai otonomi yang cukup tinggi, di mana wewenang 

pengambilan keputusan pada tingkat tertentu telah didelegasikan oleh manajemen 

kepada anggota kelompok kerja. Penilaian mitra dilakukan oleh seluruh anggota kerja 

kelompok dan umpan balik untuk personel yang dinilai dilakukan oleh komite 

kelompok kerja dan bukan oleh penyelia. Penilaian mitra biasanya lebih ditujukan 

untuk mengembangkan personel dibandingkan untuk evaluasi. Yang perlu 

diperhatikan pada penilaian mitra adalah kerahasiaan penilaian untuk mencegah 

reaksi negatif dari personel yang dinilai (Ilyas,1999). 

Penilaian bawahan, di dalam penilaian bawahan terhadap kinerja personel 

terutama dilakukan dengan tujuan untuk pengembangan dan umpan balik personel. 

Pada penilaian bawahan ini meminta kepada atasan untuk menerima penilaian 

bawahan sebagai umpan balik atas kemampuan manajemen mereka. Atasan 

diharapkan mengubah perilaku manajemen sesuai dengan harapan bawahan. Sistem 

kontrol seimbang ini menolong atasan untuk meningkatkan kinerja manajemen 

berdasarkan umpan balik bawahan menjelaskan kinerja yang diharapkan (Ilyas, 

1999). 
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Menurut Nursalam (2007), dalam menilai kualitas pelayanan keperawatan 

kepada pasien (klien), digunakan standar praktik keperawatan yang merupakan 

pedoman bagi perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Standar praktik 

keperawatan telah dijabarkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang 

mengacu dalam tahapan proses keperawatan, yang meliputi : (1) Pengkajian, (2) 

Diagnosis keperawatan, (3) Perencanan, (4) Implementasi, (5) Evaluasi. 

1. Standar I : Pengkajian Keperawatan 

Perawat mengumpulkan data tentang status kesehatan klien secara sistematis, 

menyeluruh, akurat, singkat dan berkesinambungan, meliputi:  

1. Pengumpulan data dilakukan dengan cara anamnesis, observasi, pemeriksaan 

fisik, serta dari pemeriksaan penunjang. 

2. Sumber data adalah klien, keluarga, atau orang yang terkait, tim kesehatan, 

rekam medis, dan catatan lain.  

3. Data yang dikumpulkan, difokuskan untuk mengidentifikasi:  

a. Status kesehatan klien masa lalu. 

b. Status kesehatan klien masa kini. 

c. Status biologis-psikologis-sosial-spiritual. 

d. Respons terhadap terapi. 

e. Harapan terhadap tingkat kesehatan yang optimal. 

f. Risiko-risiko tinggi masalah. 

4. Kelengkapan data dasar mengandung unsur LARB (Lengkap, Akurat,    

Relevan, dan Baru). 
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2. Standar II : Diagnosis Keperawatan 

 Perawat menganalisis data pengkajian untuk merumuskan diagnosis  

keperawatan. Kriteria proses : 

1. Proses diagnosis terdiri atas analisis, interpretasi data, identifikasi masalah 

klien, dan perumusan diagnosis keperawatan. 

2. Diagnosis keperawatan terdiri atas: masalah, penyebab, dan tanda atau 

gejala, atau terdiri atas masalah dan penyebab. 

3. Bekerjasama dengan klien, dan petugas kesehatan lain untuk memvalidasi 

diagnosis keperawatan.  

 4. Melakukan pengkajian ulang, dan merevisi diagnosis berdasarkan data 

terbaru. 

3. Standar III : Perencanaan Keperawatan 

          Perawat membuat rencana tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah 

dan meningkatkan kesehatan klien, meliputi: 

1. Perencanaan terdiri atas penetapan prioritas masalah, tujuan, dan rencana 

tindakan keperawatan. 

2. Bekerjasama dengan klien dalam menyusun rencana tindakan keperawatan. 

3. Perencanaan bersifat individual sesuai dengan kondisi atau kebutuhan klien. 

4. Mendokumentasi rencana keperawatan. 

4. Standar IV : Implementasi  

 Perawat mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam 

rencana asuhan keperawatan,meliputi:  
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1. Bekerjasama dengan klien dalam pelaksanaan tindakan keperawatan. 

2. Kolaborasi dengan tim kesehatan lain. 

3. Melakukan tindakan keperawatan untuk mengatasi kesehatan klien. 

4. Memberikan pendidikan pada klien dan keluarga mengenai konsep, 

keterampilan asuhan diri serta membantu klien memodifikasi lingkungan 

yang digunakan. 

 5. Mengkaji ulang dan merevisi pelaksanaan tindakan keperawatan 

berdasarkan respons klien. 

5. Standar V : Evaluasi Keperawatan 

Perawat mengevaluasi kemajuan klien terhadap tindakan keperawatan dalam 

pencapaian tujuan, dan merevisi data dasar dan perencanaan, meliputi:  

1. Menyusun perencanaan evaluasi hasil dari intervensi secara komprehensif, 

tepat waktu, dan terus-menerus. 

2. Menggunakan data dasar dan respons klien dalam mengukur perkembangan 

ke arah percapaian tujuan. 

3. Memvalidasi dan menganalisis data baru dengan teman sejawat. 

4. Bekerjasama dengan klien keluarga untuk memodifikasi rencana asuhan 

keperawatan. 

 5. Mendokumentasi hasil evaluasi dan memodifikasi perencanaan. 

  Dengan standar asuhan keperawatan tersebut, maka pelayanan keperawatan 

menjadi lebih terarah. Standar adalah pernyataan deskriptif mengenai tingkat 

penampilan yang diinginkan, kualitas struktur, proses, atau hasil yang dapat dinilai 

(Nursalam, 2007). 
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2.1.5. Tujuan Penilaian Kinerja 

Penilaian kerja pada dasarnya mempunyai dua tujuan utama yaitu : 

1. Penilaian kemampuan personel 

Merupakan tujuan yang mendasar dalam rangka penilaian personel secara 

individual, yang dapat dipergunakan sebagai informasi untuk penilaian efektifitas 

manajemen sumber daya manusia. 

2. Pengembangan personel 

Sebagai informasi untuk pengambilan keputusan untuk mengembangkan 

personel seperti : promosi, mutasi, rotasi, terminasi, dan penyesuaian kompensasi. 

Secara spesifik penilaian kerja bertujuan antara lain untuk : 

a. Mengenali sumber daya manusia yang perlu dilakukan pembinaan. 

b. Menentukan kriteria tingkat pemberian kompensasi. 

c. Memperbaiki kualitas pelaksanaan pekerjaan. 

d. Bahan perencanaan manajemen program Sumber Daya Manusia masa 

datang. 

e. Memperoleh umpan balik atas hasil prestasi personel (Ilyas, 1999).  

 
2.2. Perawat 

2.2.1.  Definisi Perawat 

Menurut Hartley dalam Priharjo (1995) perawat adalah orang yang  

mengasuh, melindungi, dan merawat orang yang sakit, luka dan usia lanjut. Dalam 

lokakarya keperawatan nasional tahun 1983, definisi keperawatan adalah suatu 

bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan 
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kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-

psiko-sosio-spiritual yang komprehensif serta ditujukan kepada individu, keluarga 

dan masyarakat baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh siklus kehidupan 

manusia. Profesionalisme keperawatan merupakan proses dinamis di mana profesi 

keperawatan yang telah terbentuk (1983) mengalami perubahan dan perkembangan 

karakteristik sessuai dengan tuntutan profesi dan kebutuhan masyarakat (Priharjo, 

1995). 

Salah satu masalah dalam pengembangan profesionalisasi yang dihadapi 

sekarang adalah adanya berbagai latar belakang pendidikan perawat. Sebagai contoh, 

perawat pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu perawat pelaksana 

dan perawat profesional. Penggolongan tenaga keperawatan secara sederhana dapat 

diketahui dari tujuan pendidikan. Untuk saat ini ada tiga kategori pendidikan 

keperawatan di Indonesia yaitu: Sekolah Perawat Kesehatan yang lulusannya disebut 

perawat kesehatan (tenaga keperawatan dasar) dengan masa pendidikan tiga tahun 

setelah SMP; diploma tiga keperawatan yang lulusannya disebut sebagai ahli madya 

keperawatan (perawat profesional pemula) dengan masa pendidikan tiga tahun setelah 

SMA; dari Program keperawatan (perawat profesional) dengan masa pendidikan rata-

rata 4 tahun setelah SMA atau 2,5 tahun dari lulusan program diploma tiga 

keperawatan. 

 
2.2.2.  Model Metode Pemberian Askep 

 Manajemen Askep pada pemberian keperawatan yang digunakan merupakan 

faktor penting dalam menentukan mutu Askep. Model metode pemberian Askep 
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memberikan gambaran jelas tentang tugas, tanggung jawab dan kewenangan perawat 

dalam menyelesaikan asuhan, menetapkan siapa yang menjalankan tugas dan 

tanggung jawab, penyesuaian jumlah pasien dengan jenis tenaga perawat dalam 

memenuhi kebutuhan perawat. Askep diberikan dalam beberapa metode seperti : 

fungsional, kasus, tim, primer, moduler. Dalam praktik keperawatan profesional, 

metode fungsional sebaiknya tidak lagi digunakan (Nursalam, 2007). 

 
Tabel 2.1. Jenis Model Asuhan Keperawatan 

No Model Deskripsi Penanggung 
Jawab 

1 Fungsional - Berdasarkan orientasi tugas dari filosofi 
keperawatan 

- Perawat melaksanakan tugas (tindakan) tertentu   
   berdasarkan jadwal kegiatan yang ada 
- Metode fungsional dilaksanakan oleh perawat 

dalam pengelolaan asuhan keperawatan sebagai 
pilihan utama pada saat perang dunia kedua. Pada  
saat itu, karena masih terbatasnya jumlah dan 
kemampuan perawat maka setiap perawat hanya 
melakukan 1-2 jenis intervensi (misalnya, 
merawat luka) keperawatan kepada semua pasien 
di bangsal 

Perawat yang 
bertugas pada 
tindakan 
tertentu 

2 Kasus - Berdasarkan pendekatan holistik dari filosofi 
keperawatan 

- Perawat bertanggung jawab terhadap asuhan dan 
observasi pada pasien tertentu 

- Rasio : 1:1 pasien-perawat. Setiap pasien 
dilimpahkan kepada semua perawat yang 
melayani seluruh kebutuhannya pada saat mereka 
dinas. Pasien akan dirawat oleh perawat yang 
berbeda untuk setiap shift, dan tidak ada jaminan 
bahwa pasien akan dirawat oleh orang yang sama 
pada hari berikutnya. Metode penugasan kasus 
biasa diterapkan satu pasien satu perawat, 
umumnya dilaksanakan untuk perawat privat atau 
untuk perawatan khusus seperti : isolasi, intensive 
care. 

Manager 
Keperawatan 
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3 Tim - Berdasarkan pada kelompok filosofi keperawatan  
- Enam-tujuh orang perawat profesional dan 

perawat pelakasana bekerja sebagai suatu tim, 
disupervisi oleh ketua tim. Metode ini 
menggunakan tim yang terdiri atas anggota yang 
berbeda-beda dalam memberikan Askep terhadap 
sekelompok pasien. Perawat ruangan dibagi 
menjadi 2-3 tim/grup yang terdiri atas tenaga 
profesional, teknikal, dan pembantu dalam satu 
grup kecil yang saling membantu. 

Ketua Tim 

4 Primer - Berdasarkan pada tindakan yang komprehensif 
dan filosofi keperawatan 

- Perawat bertanggung jawab terhadap semua aspek 
Askep dari hasil pengkajian kondisi pasien untuk 
mengoordinasi Askep 

- Rasio 1:4/1:5 (perawat:pasien) dan penugasan 
metode kasus. Metode penugasan di mana satu 
orang perawat bertanggung jawab penuh selama 
24 jam terhadap Askep pasien, mulai dari pasien 
masuk sampai keluar rumah sakit. Mendorong 
praktik kemandirian perawat, ada kejelasan antara 
si pembuat rencana asuhan dan pelaksana. Metode 
primer ini ditandai dengan adanya keterkaitan kuat 
dan terus-menerus antara pasien dan perawat yang 
ditugaskan untuk merencanakan, melakukan dan 
koordinasi Askep selama pasien dirawat 

Perawat 
Primer (PP) / 
perawat 
Profesional 

5 Moduler - Keperawatan primer tidak digunakan secara 
murni, karena perawat primer harus mempunyai 
latar belakang pendidikan S1 Keperawatan atau 
setara 

- Keperawatan tim tidak digunakan secara murni, 
karena tanggung jawab Askep pasien 
terfragmentasi pada berbagai tim 

- Melalui kombinasi kedua model tersebut 
diharapkan komunitas Askep dan akuntabilitas 
Askep terdapat pada primer. Di samping itu, 
karena saat ini perawat yang ada di RS sebagian 
besar adalah lulusan SPK, maka akan mendapat 
bimbingan dari perawat primer / ketua tim tentang 
Asuhan Keperawatan. 

Perawat 
Primer / 
Ketua Tim 
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2.2.3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Keperawatan Dalam Manajemen 
Keperawatan 

 
1. Tanggung Jawab Kepala Ruangan 

A. Perencanaan 

1. Menunjuk perawat primer dan mendeskripsikan tugasnya masing-masing. 

2. Mengikuti serah terima pasien di-shift sebelumnya. 

3. mengidentifikasi tingkat ketergantungan klien yang dibantu perawat 

primer. 

4. mengidentifikasi jumlah perawat yang dibutuhkan berdasarkan aktivitas 

dan tingkat ketergantungan pasien dibantu oleh perawat primer. 

5. Merencanakan strategi pelaksanaan perawatan. 

6. Mengikuti visite dokter untuk  mengetahui kondisi, patofisiologi, tindakan 

medis yang dilakukan, program pengobatan, dan mendiskusikan dengan 

dokter tentang tindakan yang akan dilakukan terhadap klien. 

7. Mengatur dan mengendalikan Askep. 

a. Membimbing pelaksanaan Askep. 

b. Membimbing penerapan proses keperawatan. 

c. Menilai Asuhan Keperawatan. 

d. Mengadakan diskusi untuk pemecahan masalah. 

e. Memberikan informasi kepada pasien atau keluarga yang baru masuk. 

8. Membantu mengembangkan niat pendidikan dan latihan diri. 

9. Membantu membimbing terhadap peserta didik keperawatan. 

10. Menjaga terwujudnya visi dan misi keperawatan dan rumah sakit. 
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B. Pengorganisasian 

1. Merumuskan metode penugasan yang digunakan. 

2. Merumuskan tujuan metode penugasan. 

3. Membuat rincian tugas perawat primer dan perawat pelaksana secara jelas. 

4. Membuat rencana kendali kepala ruangan yang membawahkan 2 perawat 

primer dan perawat primer yang membawahkan 2 perawat pelaksana. 

5. Mengatur dan mengendalikan tenaga keperawatan, membuat proses dinas, 

mengatur tenaga yang ada setiap hari, dan lain-lain. 

6. Mengatur dan mengendalikan logistik ruangan. 

7. Mengatur dan mengendalikan situasi lahan praktik. 

8. Mendelegasikan tugas saat kepala ruangan tidak berada di tempat kepada 

perawat primer. 

9. Mengetahui kondisi klien dan menilai tingkat kebutuhan pasien. 

10. Mengembangkan kemampuan anggota. 

11. Menyelenggarakan konferensi. 

C. Pengarahan 

1. Memberikan pengarahan tentang penugasan kepada perawat primer. 

2. Memberikan pujian kepada perawat yang mengerjakan tugas dengan baik. 

3. Memberi motivasi dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap. 

4. Menginformasikan hal-hal yang dianggap penting dan berhubungan 

dengan Askep klien. 
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5. Membimbing bawahan yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan 

tugasnya. 

6. Meningkatkan kolaborasi. 

D. Pengawasan 

1. Melalui komunikasi 

Mengawasi dan berkomunikasi langsung dengan perawat primer mengenai 

Askep yang diberikan kepada klien. 

2. Melalui supervisi 

a. Pengawasan langsung melalui inspeksi, mengamati sendiri atau 

melalui laporan langsung secara lisan dan memperbaiki / mengawasi 

kelemahan-kelemahan yang ada saat ini. 

b. Pengawasan tidak langsung, yaitu : mengecek daftar hadir, membaca 

dan memeriksa rencana keperawatan, serta catatan yang dibuat selama 

dan sesudah proses keperawatan dilaksanakan (didokumentasikan), 

mendengar laporan dari perawat primer. 

3. Evaluasi 

a. Mengevaluasi upaya pelaksanaan dan membandingkan dengan 

rencana keperawatan yang telah disusun bersama. 

b. Audit keperawatan. 

2. Tugas Perawat Primer / Profesional 

a. Menerima klien dan mengkaji kebutuhan klien secara komprehensif. 

b. Membuat tujuan dan rencana keperawatan. 

c. Melaksanakan rencana yang telah dibuat selama praktik. 
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d. Mengomunikasikan dan mengoordinasikan pelayanan yang diberikan oleh 

disiplin lain maupun perawat lain. 

e. Mengevaluasi keberhasilan yang dicapai. 

f. Menerima dan menyesuaikan rencana. 

g. Melakukan rujukan kepada pekarya sosial dan kontak dengan lembaga sosial 

di masyarakat. 

h. Membuat jadwal perjanjian klinik. 

i. Mengadakan kunjungan rumah. 

3. Perawat Pelaksana 

Seorang perawat yang diberi wewenang dan ditugaskan untuk memberikan 

pelayanan perawatan langsung kepada pasien. 

Uraian tugas perawat pelaksana : 

a. Memberikan pelayanan keperawatan secara langsung berdasarkan proses 

keperawatan dengan sentuhan kasih sayang : 

 1.  Menyusun rencana perawatan sesuai dengan masalah klien. 

 2. Melaksanakan tindakan perawatan sesuai dengan rencana. 

 3. Mengevaluasi tindakan perawatan yang telah diberikan. 

 4. Mencatat atau melaporkan semua tindakan perawatan dan respons klien pada 

catatan perawatan. 

b. Melaksanakan program medis dengan penuh tanggung jawab 

 1. Pemeriksaan obat. 

 2. Pemeriksaan laboratorium. 

 3. Persiapan klien yang akan operasi. 
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c. Memerhatikan keseimbangan kebutuhan fisik,mental,sosial dan spritual dari klien 

 1. Memelihara kebersihan klien dan lingkungan. 

 2. Mengurangi penderitaan klien dengan memberi rasa aman, nyaman, dan 

ketenangan. 

 3. Pendekatan dan komunikasi terapeutik. 

d. Mempersiapkan klien secara fisik dan mental untuk menghadapi tindakan 

keperawatan dan pengobatan atau diagnosis. 

e. Melatih klien untuk menolong dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. 

f. Memberikan pertolongan segera pada klien gawat atau sakratul maut. 

g. Membantu kepala ruangan dalam penatalaksanaan ruangan secara administrasi 

 1. Menyiapkan data klien baru, pulang, atau meninggal. 

 2. Sensus harian atau formulir. 

 3. Rujukan harian atau formulir. 

h. Mengatur dan menyiapkan alat-alat yang ada di ruangan menurut fungsinya 

supaya siap pakai. 

i.. Menciptakan dan memelihara kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan keindahan 

ruangan. 

j. Melaksanakan tugas dinas pagi, sore, malam, atau hari libur secara bergantian 

sesuai jadwal tugas. 

k. Memberikan penyuluhan kesehatan sehubungan dengan penyakitnya. 

l. Melaporkan segala sesuatu mengenai keadaan klien baik secara lisan maupun 

tulisan. 

m. Membuat laporan harian klien. 
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2.3. Motivasi Kerja 

2.3.1. Pengertian Motivasi Kerja  

Motivasi berasal dari kata latin ”Movere” yang berarti dorongan atau daya 

penggerak. Motivasi ini hanya diberikan kepada manusia, khususnya kepada para 

bawahan atau pengikut. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong 

gairah kerja bawahan agar mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan 

dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Pengertian motivasi 

menurut Hasibuan (2001) adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan 

kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, efektif dan terintegrasi 

dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. 

Pengertian motivasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Nursalam (2007) 

adalah: karakteristik psikologis manusia yang memberi kontribusi pada tingkat 

komitmen seseorang. Hal ini termasuk faktor-faktor yang menyebabkan, 

menyalurkan dan mempertahankan tingkah laku manusia dalam arah tekad tertentu. 

Sedangkan motivasi menurut Purwanto yang dikutip oleh Nursalam (2007) adalah 

segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut 

Shortell dan Kaluzny, motivasi adalah perasaan atau pikiran yang mendorong 

seseorang melakukan pekaryaan atau menjalankan kekuasaan terutama dalam 

berperilaku (Nursalam, 2007).                

Dari berbagai macam definisi motivasi, menurut Stanford yang dikutip oleh 

Nursalam (2007), ada tiga hal penting dalam pengertian motivasi yaitu hubungan 

antara kebutuhan, dorongan dan tujuan. Kebutuhan muncul karena adanya sesuatu 

yang kurang dirasakan oleh seseorang, baik fisiologis maupun psikologis. Dorongan 
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merupakan arahan untuk memenuhi kebutuhan sedangkan tujuan adalah akhir dari 

suatu siklus motivasi.  

              Motivasi dapat juga didefinisikan sebagai kesiapan khusus seseorang untuk 

melakukan atau melanjutkan serangkaian aktifitas yang ditujukan untuk mencapai 

beberapa sasaran yang telah ditetapkan. Secara sederhana urgensi motivasi adalah 

menciptakan semangat dan gairah kerja sehingga produktivitas kerja meningkat, jadi 

motivasi adalah sesuatu yang pokok yang menjadi dorongan seseorang untuk bekerja 

(Ishak Arep, 2003).   

Menurut As’ad yang dikutip oleh Nursalam (2007), bekerja adalah suatu 

bentuk aktivitas baik fisik dan mental yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan. 

Gilmer yang dikutip oleh Nursalam (2007), berpendapat bahwa bekerja itu 

merupakan proses fisik dan mental manusia dalam mencapai tujuannya. Akan halnya 

motivasi kerja adalah sesuatu yang berasal dari internal individu yang menimbulkan 

dorongan atau semangat untuk bekerja keras (Ilyas, 1999), dan motivasi kerja juga 

suatu kondisi yang berpengaruh untuk membangkitkan, mengarahkan dan 

memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja (Nursalam, 2007). 

 
2.3.2. Teori-teori Motivasi  

            Banyak dikemukakan teori tentang motivasi dalam berbagai literatur, masing-

masing motivasi tersebut pada dasarnya berusaha menjelaskan mengapa motivasi itu 

timbul dan bagaimana proses motivasi itu berlangsung  
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a. Teori Hierarki Kebutuhan Maslow 

Maslow menyatakan bahwa dalam diri seseorang ada lima jenjang kebutuhan 

dan manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Hirarki 

kebutuhan tersebut adalah: 

1. Fisiologis: antara lain rasa lapar, haus, perlindungan (pakaian dan 

perumahan), seks dan kebutuhan jasmani lain. 

2. Keamanan: antara lain keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik 

dan emosional 

3. Sosial: mencakup kasih sayang, rasa dimiliki, diterima baik dan persahabatan 

4. Penghargaan: mencakup faktor rasa hormat integral seperti harga diri, 

otonomi dan prestasi dan faktor rasa hormat eksternal seperti misalnya status, 

pengakuan dan perhatian. 

5. Aktualisasi-diri: dorongan untuk menjadi apa yang dia mampu menjadi, 

mencakup pertumbuhan, mencapai potensial dan pemenuhan diri. 

Menurut Maslow jika ingin memotivasi seseorang perlu dipahami sedang berada 

pada anak tangga manakah orang tersebut dan memfokuskan pada pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan di atas anak tingkat itu. 

b. Teori Dua Faktor Herzberg 

Teori ini menyatakan bahwa kepuasan dan ketidak-puasan seseorang 

dipengaruhi oleh dua kelompok faktor independen yakni faktor-faktor 

penggerakan motivasi dan faktor-faktor pemelihara motivasi. Menurut Herzberg, 

karyawan memiliki rasa kepuasan kerja dan ketidak-puasan kerja dalam 

pekerjaannya, tetapi faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan berbeda jika 
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dibandingkan dengan faktor-faktor ketidak-puasan kerja. Rasa kepuasan kerja  

dan rasa ketidak-puasan kerja tidak berada dalam suatu kontinum. Lawan 

kepuasan kerja bukan ketidak-puasan kerja, juga lawan ketidak-puasan kerja 

bukan kepuasan kerja. Lawan kepuasan kerja ialah tidak ada kepuasan kerja, 

sedangkan lawan ketidak-puasan kerja ialah tidak ada ketidak-puasan kerja. 

Faktor-faktor yang merupakan penggerak motivasi (faktor-faktor intrinsik) 

ialah: 

1. Pengakuan (cognition), artinya karyawan memperoleh pengakuan dari pihak 

perusahaan bahwa ia adalah orang, berprestasi, dikatakan baik, diberi 

penghargaan, pujian, dimanusiakan, dan sebagainya. 

2. Tanggung jawab (responsibility), artinya karyawan diserahi tanggung jawab 

dalam pekerjaan yang dilaksanakan, tidak hanya melaksanakan pekerjaan 

semata-mata. 

3. Prestasi (achievement), artinya karyawan memperoleh kesempatan untuk 

mencapai hasil yang baik (banyak, berkualitas) atau berprestasi. 

4. Pertumbuhan dan perkembangan (growth and development), artinya dalam 

pekerjaan itu ada kesempatan bagi karyawan untuk tumbuh dan berkembang. 

5. Pekerjaan itu sendiri (job itself), artinya memang pekerjaan yang dilakukan itu 

sesuai dan menyenangkan bagi karyawan. 

Adapun faktor-faktor pemelihara motivasi (faktor-faktor ekstrinsik) ialah: 

1. Gaji (salary) yang diterima karyawan 

2. Kedudukan (status) karyawan 

3. Perhubungan antar pribadi dengan teman sederajat, atasan atau bawahan 
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4. Penyeliaan (supervisi) terhadap karyawan 

5. Kondisi tempat kerja (working condition) 

6. Keselamatan kerja (job safety) 

7. Kebijakan dan administrasi perusahaan, khususnya dalam bidang personalia 

Menurut Herzberg meskipun faktor-faktor pendorong motivasi baik 

keadaannya (menurut penilaian karyawan), tetapi jika faktor-faktor 

pemeliharaannya tidak baik keadaannya, tidak akan menimbulkan kepuasan kerja 

bagi karyawan. Oleh sebab itu untuk meningkatkan motivasi dengan cara 

perbaikan faktor-faktor pemeliharaan, baru kemudian faktor-faktor pendorong 

motivasi (Robbins, 2003). 

c. Teori Motivasi Prestasi David Mc Clelland 

Mc Clelland menyebutkan ada tiga kelompok motivasi kebutuhan yang 

dimiliki seseorang, yaitu kebutuhan berprestasi, kebutuhan kekuasaan dan 

kebutuhan afiliasi. Kebutuhan prestasi (Achievement) yaitu adanya keinginan 

untuk mencapai tujuan yang lebih baik daripada sebelumnya, hal ini dapat  

dicapai dengan cara: merumuskan tujuan, mendapatkan umpan balik,  

memberikan tanggung jawab pribadi, bekerja keras. Kebutuhan kekuasaan 

(power) artinya ada kebutuhan kekuasaan yang mendorong seseorang bekerja 

sehingga termotivasi dalam pekerjaannya. Cara bertindak dengan kekuasaan 

tergantung kepada: pengalaman masa kanak-kanak, kepribadian, pengalaman 

kerja, tipe organisasi. Kebutuhan Afiliasi artinya kebutuhan untuk berinteraksi 

dengan orang lain, dapat dicapai dengan cara: bekerjasama dengan orang lain, 

sosialisasi (Ishak Arep,2003). 
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d. Teori Keadilan (Equity Theory) 

Menurut Stoner dan Freeman, dalam Nursalam (2007), teori keadilan 

didasarkan pada asumsi bahwa faktor utama dalam motivasi pekaryaan adalah 

evaluasi individu atau keadilan dari penghargaan yang diterima individu akan 

termotivasi jika hal yang mereka dapatkan seimbang dengan usaha yang mereka 

kerjakan. 

e. Teori Harapan (Expectancy Theory) 

 Teori ini menyatakan cara memilih dan bertindak dari berbagai alternatif 

tingkah laku, berdasarkan harapannya apakah ada keuntungan yang diperoleh dari 

tiap tingkah laku.Teori harapan berpikir atas dasar: 

- Harapan hasil prestasi 

Individu mengharapkan konsekuensi tertentu dari tingkah laku mereka, 

harapan ini nantinya akan memengaruhi keputusan tentang bagaimana cara 

mereka bertingkah laku. 

- Valensi  

Hasil dari suatu tingkah laku tertentu mempunyai valensi atau kekuatan untuk 

memotivasi, valensi ini bervariasi dari satu individu ke individu yang lain.  

- Harapan prestasi usaha 

Menurut Stoner dan Freeman, harapan orang mengenai tingkat keberhasilan 

mereka dalam melaksanakan tugas yang sulit akan berpengaruh pada tingkah 

laku. Tingkah laku seseorang sampai tingkat tertentu akan tergantung pada 

tipe hasil yang diharapkan (Nursalam, 2007). 

 



 

 

38 

f. Teori Penguatan (Reinforcement Theory ) 

Teori penguatan menunjukkan bagaimana konsekuensi tingkah laku dimasa 

lampau akan memengaruhi tindakan dimasa depan dalam proses belajar 

siklis.Menurut teori penguatan seseorang akan termotivasi jika dia memberikan 

respons pada rangsangan pada pola tingkah laku yang konsisten sepanjang waktu 

(Nursalam, 2007).     

 
2.4. Kerangka Konsep 

 Kerangka konsep dalam penelitian ini mencoba menjelaskan pengaruh 

motivasi kerja terhadap kinerja asuhan keperawatan perawat. Peneliti mencoba 

mengembangkan teori Herzberg untuk motivasi, namun karena keterbatasan, peneliti 

hanya mengambil beberapa variabel motivasi yaitu tanggung jawab, kondisi kerja, 

supervisi, dan insentif terhadap kinerja asuhan keperawatan dalam pengkajian dan 

implementasi perawat pelaksana. Untuk lebih jelasnya maka peneliti menyusun  

kerangka konsep dalam gambar sebagai berikut: 

 
    VARIABEL BEBAS                                              VARIABEL TERIKAT 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2. Kerangka Konsep Penelitian 

Kinerja Perawat Pelaksana 
 

- Pengkajian 
- Implementasi 
 

Motivasi Kerja 
 

1. Tanggung jawab 
2. Kondisi Kerja 
3. Supervisi 
4. Insentif 
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2.5. Hipotesis Penelitian 

  Berdasarkan kerangka konsep penelitian, maka hipotesis penelitian ini adalah: 

Adanya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja asuhan keperawatan dalam 

pengkajian dan implementasi perawat pelaksana di Rumah Sakit Bhayangkara 

Tingkat II Medan Tahun 2008. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian adalah survei penjelasan (explanatory research) yang 

bertujuan untuk menganalisa pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja asuhan 

keperawatan dalam pengkajian dan implementasi perawat pelaksana di Rumah 

Sakit Bhayangkara tahun 2008. Survei penjelasan merupakan penelitian yang 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui 

pengujian hipotesis (Singarimbun,1989). 

 
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Medan. Adapun 

alasan pemilihan lokasi karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat Polri 

terhadap pelayanan kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Medan. 

3.2.2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober - November 2008. 

 
3.3. Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perawat pelaksana yang bekerja 

di ruang rawat inap Rumah Sakit Bhayangkara Medan dan tidak menjabat 

sebagai kepala ruangan, yaitu sebanyak 43 orang 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu: 

1. Data Primer 

Data yang langsung diperoleh dari responden melalui kuesioner, wawancara 

dan observasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Untuk mengantisipasi bias 

jawaban responden, peneliti juga akan mewawancarai kepala ruangan atau 

perawat pengelola dalam kaitan mengkonfirmasi kinerja perawat yang 

menjadi responden. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari hasil pencatatan data dan laporan yang 

dibutuhkan dari Rumah Sakit Bhayangkara Medan. 

  
3.5. Definisi Operasional. 

Untuk memudahkan penelitian serta memperoleh persepsi yang sama, maka 

definisi operasional variabel penelitian adalah: 

3.5.1. Variabel Bebas 

Motivasi kerja perawat diukur dari variabel tanggung jawab, kondisi kerja, 

supervisi dan insentif, dengan definisi sebagai berikut: 

1. Tanggung jawab  adalah rasa keterpanggilan dan tuntutan dalam diri seorang 

perawat dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang perawat. 

2. Kondisi kerja adalah suasana terjadinya interaksi timbal balik antara perawat 

dengan lingkungan kerja di rumah sakit yang meliputi kondisi tempat kerja, 

fasilitas, hubungan sesama perawat. 
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3. Supervisi adalah bimbingan dan arahan dari atasan dalam melaksanakan 

pekerjaan. 

4. Insentif adalah wujud tindakan yang diimplementasikan dalam bentuk 

penghargaan yang bersifat material (uang/barang) dari pihak rumah sakit. 

3.5.2. Variabel Terikat 

Kinerja perawat adalah hasil kerja perawat sesuai dengan uraian tugas yang 

diemban (asuhan keperawatan). Kinerja tenaga perawat dilihat dari penampilan 

kerja tenaga perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan di Rumah Sakit 

Bhayangkara Medan, yaitu : 

1. Pengkajian keperawatan, meliputi pengumpulan data tentang status kesehatan 

pasien secara sistematis, menyeluruh, akurat, singkat dan berkesinambungan 

dengan cara anamnesa, observasi, pemeriksaan fisik dan penunjang serta 

mengidentifikasi penyakit pasien. 

2. Implementasi keperawatan, melakukan tindakan yang diidentifikasi dalam 

rencana asuhan keperawatan, meliputi tindakan keperawatan untuk mengatasi 

kesehatan pasien, memberikan pendidikan kepada pasien dan keluarga 

tentang kesehatan dan mengkaji ulang pelaksanaan tindakan keperawatan 

berdasarkan respons pasien. 

 
3.6. Aspek Pengukuran 

Aspek pengukuran dalam penelitian ini dibagi atas dua yaitu aspek 

pengukuran variabel bebas dan aspek pengukuran variabel terikat seperti yang 

dijelaskan di bawah ini : 
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3.6.1. Aspek Pengukuran Variabel Bebas 

  Variabel motivasi kerja yang meliputi tanggung jawab, kondisi kerja, 

supervisi dan insentif, dengan nilai tertinggi = 3, kemudian dikategorikan atas 

baik, sedang, dan buruk, di mana : 

 - Baik, jika responden memiliki total skor  ≥ 10 

 - Sedang, jika responden memiliki total skor  antara  6 - 9 

 - Buruk, jika responden memiliki total skor  ≤ 6  

 Skala pengukuran : interval 

3.6.2. Aspek Pengukuran Variabel Terikat 

  Variabel kinerja perawat yang meliputi pengkajian keperawatan dan 

implementasi keperawatan, dengan skala interval dan 10 pernyataan dengan 5 

indikator yang diukur. Berdasarkan total skor yang diperoleh responden, variabel 

kinerja dikelompokkan atas 3 kategori, yaitu : 

 - Baik, jika responden memiliki total skor antara 24 - 30 

 - Sedang, jika responden memiliki total skor antara 17 - 23 

 - Buruk, jika responden memiliki total skor antara 10 - 16 

 Skala pengukuran : interval 

 Secara lebih rinci aspek pengukuran variabel bebas dan variabel terikat 

dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut : 
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Tabel  3.1. Aspek Pengukuran Variabel Bebas dan Variabel Terikat 

No Variabel 
Jumlah 

Indikator 
Kriteria 

Bobot 

Nilai 
Skor Skala Ukur 

1 Motivasi Kerja  

- Tanggung 
   Jawab 

  

5 

 

 

1. Baik 

 

3 

 

13-15 

 

 
Interval 2. Sedang 2 9-12 

3. Buruk 1 5-8 
- Kondisi Kerja 

 

5 

 
1. Baik 3 13-15  

Interval 2. Sedang 2 9-12 
3. Buruk 1 5-8 

- Supervisi 5 1. Baik 3 13-15  

Interval 2. Sedang 2 9-12 
3. Buruk 1 5-8 

- Insentif 5 1. Baik 3 13-15  

Interval 2. Sedang 2 9-12 
3. Buruk 1 5-8 

2 Kinerja Perawat 

- Pengkajian 

 

5 

 

1. Baik 

 

3 

 

13-15 

 

 
Interval 2. Sedang 2 9-12 

3. Buruk 1 5-8 
 - Implementasi 5 1. Baik 3 13-15  

Interval 2. Sedang 2 9-12 
3. Buruk 1 5-8 

 

3.7. Teknik Analisa Data 

Data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner diolah secara manual 

kemudian  data yang dihasilkan secara manual diolah dan dianalisa dengan 

menggunakan uji regresi linier ganda yaitu untuk mengetahui pengaruh beberapa 

variabel independen terhadap variabel dependen (Hastono, 2001). Model 

persamaan regresi ganda yaitu :  
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Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4         

Y  = variabel dependen (kinerja asuhan keperawatan perawat) 

X1 = variabel independen (motivasi kerja dengan indikator tanggung jawab) 

X2  = variabel independen (motivasi kerja dengan indikator kondisi kerja) 

X3 = variabel independen (motivasi kerja dengan indikator supervisi) 

X4 = variabel independen (motivasi kerja dengan indikator insentif) 

a   = konstanta regresi 

b   = nilai koefisien dari X 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 

 
4.1. Gambaran Umum Rumah Sakit Bhayangkara Medan 

Rumah Sakit Bhayangkara Medan dioperasikan mulai tahun 1966 oleh 

Kesatuan Brimob Resimen V yang membangun rumah sakit dalam rangka 

meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh anggota kesatuan dan keluarganya. 

Pada tahun 1972 Rumah  Sakit Bhayangkara Medan ditempatkan di bawah 

pengawasan Polda Sumut dengan jangkauan pelayanan kesehatan yang 

dikembangkan tidak hanya meliputi pelayanan kepada anggota brimob dan keluarga, 

tetapi juga ditujukan kepada seluruh anggota Polri dan keluarga mereka. Sebagai 

konsekuensi dari proses pembangunan ini pelayanan juga dibuka untuk melayani 

kesehatan masyarakat umum di sekitarnya. 

Selanjutnya Rumah Sakit Bhayangkara Medan dengan SKEP Kapolri 

No.Pol.SKEP/762/VI/89 tanggal 22 Juni 1989 ditetapkan memiliki status tingkat III. 

Status ini sepadan menurut kapasitas tempat tidur rawat inap dan tempat perawatan 

sementara sebanyak 140 unit. 

Pada akhirnya di akhir tahun 2001 setelah mencermati adanya peningkatan 

beban kerja dan jangkauan pelayanan dari Rumah Sakit Bhayangkara Medan oleh 

supervisi terpadu Tim Mabes Polri, maka dikeluarkan SKEP Kapolri 

No.Pol.SKEP/1549/X/2001 tanggal 30 Oktober 2001 tentang Pengesahan/Penetapan 

Rumah Sakit Polda Sumut tingkat III menjadi Rumah Sakit Bhayangkara Medan 

tingkat II. 
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Rumah Sakit Bhayangkara Medan ditetapkan sebagai Rumah Sakit tingkat II, 

selain sebagai tempat rujukan beberapa fasilitas kesehatan Polri di Sumatera Utara, 

sekaligus juga sebagai Rumah Sakit rujukan di Polda wilayah Sumatera bagian utara. 

Rumah Sakit Bhayangkara Medan juga memberikan dukungan kesehatan dalam 

operasional kepolisian baik dalam kegiatan rutin maupun dalam memberikan 

dukungan kesehatan dikala digelarnya operasi kepolisian. 

Rumah Sakit Bhayangkara Medan terletak di komplek/kesatuan Brimob 

Jl.KH.Wahid Hasyim, di atas sebidang tanah seluas 5821 M2 dan bangunan seluas 

4676 M2. Bangunan Rumah Sakit berdampingan dengan beberapa bangunan milik 

Polri lainnya seperti Markas Brimopda Sumut, Gegana dan Sekolah Bhayangkara. 

 
Visi dan Misi Rumah Sakit Bhayangkara Medan adalah : 

a.  Visi 

Rumah Sakit Bhayangkara Medan  mempunyai Visi sebagai berikut : Rumah 

Sakit Bhayangkara Medan adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan 

kesehatan yang profesional dan proporsional yang dicintai oleh masyarakat Polri 

pada khususnya dan masyarakat umum pada umumnya. 

b.  Misi 

Rumah Sakit Bhayangkara Medan memiliki Misi sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas  

2. Menyelenggarakan dan meningkatkan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka 

mendukung tugas – tugas kepolisian. 
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3. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit 

Bhayangkara Medan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. 

4. Mempersiapkan fasilitas pelayanan medis secara optimal dan tepat guna serta 

merawat sarana yang telah ada guna memperpanjang usia pakai. 

 
c.  Tugas Pokok Rumah Sakit Bhayangkara Medan 

 Tugas pokok Rumah Sakit Bhayangkara Medan dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Melaksanakan pelayanan kesehatan bagi anggota Polri, PNS, Keluarga dan 

Purnawirawan. 

b. Mendukung tugas operasional kepolisian antara lain : 

- Patologi forensik, Odontologi forensik, Psikiatri forensik, Narkotika. 

- Pengamanan Medik ( Food Security pejabat VIP ) 

- Perawatan Tahanan 

- Pusat Pelayanan Terpadu terhadap korban kekerasan terhadap wanita dan 

anak-anak. 

c. Kesehatan kesamaptaan. 

4.1.1. Fasilitas Rawat Inap 

  Jumlah tempat tidur yang tersedia adalah 140 unit tempat tidur, terbagi ke 

dalam 4 kategori kelas yang berbeda. Kategori kelas itu adalah VIP, kelas II, kelas 

III, ICU (Tabel 4.1.). 
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Tabel 4.1. Distribusi Tempat Tidur Rumah Sakit Bhayangkara Medan  
Tahun 2008 

No. Uraian Jumlah 
1. VIP 8 
2. Kelas II 18 
3. Kelas III 110 
4. Intensive Care Unit (ICU) 4 

Jumlah 140 
Sumber : Urmin Rumah Sakit Bhayangkara Medan (2008) 

 
4.1.2.   Sumber Daya Manusia 

  Jumlah pegawai / personel pada Rumah Sakit Bhayangkara Medan tahun 

2008 adalah sebanyak : 223 orang, dengan perincian sebagai berikut (Tabel 4.2.) : 

 
Tabel 4.2.  Distribusi Sumber Daya Manusia Rumah Sakit  

Bhayangkara Medan Tahun 2008 

No. Uraian Polri PNS PHL 
(TKK) 

Bantuan 
Kerja sama Jumlah 

1. Tenaga Medis 4 9 7 28 48 
2. Tenaga Paramedis Perawat 7 58 31 - 96 

3. Tenaga Paramedis Non 
Perawat 2 8 7 - 17 

4. Tenaga Non Medis 30 19 13 - 62 

Jumlah 43 94 58 28 223 
Sumber : Urmin Rumah Sakit Bhayangkara Medan (2008) 

 
4.2. Karakteristik Responden 

 Karakteristik responden meliputi jenis kelamin, umur, masa kerja, status 

perkawinan, pendidikan dan golongan. Berdasarkan distribusi karakteristik  

responden di Rumah Sakit Bhayangakara Medan (Tabel 4.3.) dapat dilihat bahwa 

jenis kelamin responden semuanya perempuan sebanyak 43 orang (100%). Umur 

responden yang paling banyak adalah > 35 tahun sebesar (58,1%). Masa kerja 
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responden yang paling banyak >5 tahun sebesar (72,1%). Berdasarkan status 

perkawinan responden yang paling banyak sudah kawin sebesar 79,1% dan dilihat 

dari latar belakang pendidikan yang paling banyak adalah tamatan SPK sebesar 

67,4%. Golongan responden yang paling banyak adalah golongan II sebesar 37,2%. 

Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 
Tabel 4.3. 

Distribusi Responden Berdasarkan Karakteristik Responden 
Perawatan di RS Bhayangkara Medan 

NO KARAKTERISTIK F PERSENTASE (%) 
1.  Jenis Kelamin 
 a. Perempuan 43 100 

Jumlah 43 100,0 
2. Umur 
 a. 20 – 35 tahun  18 41,9 
 b.    >35    tahun  25 58,1 

Jumlah 43 100,0 
3. Masa Kerja 
 a. <5  tahun  12 27,9 
 b. >5  tahun  31 72,1 

Jumlah 43 100,0 
4. Status Perkawinan 
 a. Kawin  34 79,1 
 b. Belum Kawin 9 20,9 

Jumlah 43 100,0 
5. Pendidikan 
 a. SPK 29 67,4 
 b. AKPER 13 30,2 
 c. S Kep 1 2,4 

Jumlah 43 100,0 
6. Golongan 
 a. II 16 37,2 
 b. III 14 32,6 
 c. PHL 13 30,2 

Jumlah 43 100,0 
  Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner (2008). 
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4.3. Deskripsi Motivasi Kerja Perawat di Rumah Sakit Bhayangkara Medan. 

 Pada penelitian ini variabel motivasi kerja, diukur melalui  tanggung jawab, 

kondisi kerja, supervisi dan insentif yang dinyatakan oleh perawat terhadap rumah 

sakit. Motivasi ini masing – masing dikategorikan baik, sedang dan buruk. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 81,4% perawat memiliki rasa tanggung 

jawab yang baik terhadap pekerjaannya,dan 18,6% memiliki tanggung jawab sedang. 

 Berdasarkan kondisi kerja ada 65,1% yang menyatakan kondisi kerja sedang, 

dan 34,9% menyatakan kondisi kerja baik. Berdasarkan supervisi menunjukkan 

bahwa 41,9% menyatakan supervisi yang diberikan atasan terhadap perawat baik, 

dan 37,2% menyatakan sedang, 20,9% menyatakan buruk. Berdasarkan insentif, 

55,8% responden dalam kategori sedang, 30,2% dalam kategori baik dan 14,0% 

dalam kategori buruk. 

 Secara akumulatif 55,8% motivasi kerja responden baik, 44,2% motivasi 

kerjanya sedang. Secara rinci dilihat pada Tabel 4.4. 

 
Tabel 4.4. Distribusi Responden Berdasarkan Motivasi Kerja. 

No. Motivasi Kerja 
Baik Sedang Buruk Jumlah 

F % F % F % F % 
1. Tanggung Jawab 35 81,4 8 18,6 - - 43 100 
2. Kondisi Kerja 15 34,9 28 65,1 - - 43 100 
3.  Supervisi 18 41,9 16 37,2 9 20,9 43 100 
4.  Insentif 13 30,2 24 55,8 6 14,0 43 100 

Motivasi Kerja 24 55,8 19 44,2 0 - 43 100 
  Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner (2008). 
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4.4. Deskripsi Kinerja Asuhan Keperawatan Perawat di Rumah Sakit 

Bhayangkara Medan 
 
 Kinerja Askep perawat diukur melalui pengkajian dan implementasi 

keperawatan. Kinerja Askep ini dikategorikan baik, sedang dan buruk. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengkajian keperawatan, 41,9% 

responden memiliki kualitas baik, 30,2% memiliki kualitas sedang dan 27,9% buruk. 

Sedangkan pada implementasi keperawatan, 39,5% responden memiliki kualitas 

baik, 51,2% memiliki kualitas sedang dan 9,3% buruk. 

 Secara akumulatif 46,5% kinerja Askep responden memiliki kualitas sedang, 

20,9% kinerjanya baik dan 32,6% dengan kinerja buruk, untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada Tabel 4.5. 

 
Tabel 4.5. Distribusi Responden Berdasarkan Kinerja Askep Perawat               

di Rumah Sakit Bhayangkara Medan Tahun 2008 

No. Kinerja Askep 
Baik Sedang Buruk 

F (%) F % F % 

1. Pengkajian Keperawatan 18 41,9 13 30,2 12 27,9 

2. Implementasi Keperawatan 17 39,5 22 51,2 4 9,3 

Kinerja Askep 9 20,9 20 46,5 14 32,6 
Sumber : Hasil Pengolahan Data Kuesioner (2008). 
 

4.5. Hasil Wawancara 

 Untuk mengantisipasi bias jawaban responden, peneliti mewawancarai 

kepala ruangan dalam kaitan mengkonfirmasi kinerja asuhan keperawatan dalam 

pengkajian dan implementasi perawat pelaksana yang menjadi responden. 
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1. Ruangan Internis  

 Berdasarkan penjelasan kepala ruangan Internis, dalam pelaksanaan tugas 

pelayanan keperawatan secara umum belum optimal karena berbagai alasan 

diantaranya adalah kemungkinan rendahnya tingkat pendidikan perawat yang ada 

saat ini yaitu mayoritas SPK (±70%), sehingga perlu diadakan pelatihan 

pendokumentasien Askep dan pendidikan keperawatan berkelanjutan. 

2. Ruangan ICU 

 Berdasarkan penjelasan kepala ruangan ICU, bahwa perawat di ICU sebagian 

besar melaksanakan tugas pokok pelayanan keperawatan cukup baik, namun masih 

ada kegiatan yang belum dilaksanakan secara optimal dalam pendokumentasian 

Askep disebabkan tidak semua perawat di ICU mengetahui tentang Askep karena 

85% berpendidikan SPK. 

3. Ruangan Zaal Bedah 

  Berdasarkan penjelasan kepala ruangan zaal bedah, bahwa sebagian perawat 

di zaal bedah berpendidikan Akper dan sudah melaksanakan pendokumentasian 

Askep walaupun belum begitu sempurna. Secara umum perawat dalam 

melaksanakan pelayanan keperawatan dalam kategori sedang, dan ada juga yang 

masih kurang menunjukkan rasa empati terhadap pasien sehingga perlu dibina dan 

diarahkan. 

4. Ruangan VIP/Kelas 

  Berdasarkan penjelasan kepala ruangan VIP/Kelas, bahwa 40% perawatnya 

berpendidikan Akper dan sudah melaksanakan pendokumentasien Askep walaupun 

belum berjalan dengan baik. Secara umum motivasi dan kinerja perawat dalam 
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pelaksanaan tugas dengan kategori sedang, walaupun masih ada sebagian kecil yang 

kurang disiplin dan kurang peduli dengan tugasnya. 

5. Ruangan  Kebidanan dan Anak 

  Berdasarkan penjelasan kepala ruangan kebidanan dan anak,  bahwa 80% 

perawatnya berpendidikan SPK, dan tidak semua mengetahui tentang 

pendokumentasian Askep sehingga perlu diadakan pelatihan. Secara umum motivasi 

dan kinerja perawat dalam melaksanakan tugas dalam kategori sedang. 

 
4.6. Analisa Statistik 

 Analisa statistik menggunakan uji regresi linear berganda untuk menganalisis 

pengaruh motivasi kerja (meliputi tanggung jawab, kondisi kerja, supervisi dan 

insentif) terhadap kinerja asuhan keperawatan dalam pengkajian dan implementasi 

perawat pelaksana di Rumah Sakit Bhayangkara Medan. 

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda (Tabel 4.6.) dapat diketahui 

bahwa :  

1. Nilai Koefisien determinasi / R Square yang diperoleh sebesar 0,335. Hal ini 

berarti 33,5% tingkat kinerja perawat dapat dijelaskan oleh variabel insentif, 

sedangkan sisanya (100% - 33,5% = 66,5%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang 

lain. 

2. Motivasi kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja perawat 

dengan nilai F hitung (4,792) dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,003         

(p < 0,05). 
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3. Persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

Y = 1,842 + 0,373(X1)  

Di mana : Y  =  Kinerja Asuhan Keperawatan Perawat 

 X1 = Motivasi kerja dengan indikator insentif 

 Dari persamaan di atas dapat diartikan apabila masing-masing variabel 

motivasi kerja dinaikkan 1 poin, maka akan terjadi peningkatan pada kinerja Askep 

perawat sebesar 2,215 kali. 

 Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja asuhan 

keperawatan perawat akan meningkat apabila motivasi kerjanya ditingkatkan.     

Secara rinci hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

 
Tabel 4.6. 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda Motivasi Kerja Terhadap  
Kinerja Asuhan Keperawatan Dalam Pengkajian dan Implementasi Perawat 

Pelaksana di Rumah Sakit Bhayangkara Medan Tahun 2008 
Anova 

Model F Sig 

Regression 4,792 0,003 a  

Coefficients 

Model B Sig 
(Constant) 
Skor Insentif 

1,842 
,373 

,105 
,025 

Model Summary 

Model R R Square 

 ,579 a  ,335 
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BAB V 
PEMBAHASAN 

 
 Kinerja asuhan keperawatan adalah hasil kerja yang dicapai oleh perawat di 

Rumah Sakit Bhayangkara Medan dalam memberikan Askep kepada pasien, meliputi 

pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi dan evaluasi keperawatan. Tetapi 

berdasarkan pengamatan di lapangan Askep yang dilakukan perawat pelaksana di 

Rumah Sakit Bhayangkara Medan adalah pengkajian dan implementasi keperawatan. 

 Teknik penilaian dilakukan dengan penilaian diri sendiri (self appraisal), 

dengan harapan perawat tersebut dapat lebih mengenal kekuatan dan kelemahan 

dirinya, sehingga mampu mengidentifikasi aspek-aspek perilaku kerja yang perlu 

diperbaiki pada masa yang akan datang. 

 Hasil penelitian terhadap kinerja Askep perawat, menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden (46,5%) memiliki kinerja sedang, 20,9% memiliki kinerja 

baik dan 32,6% memiliki kinerja buruk. Artinya kemampuan perawat dalam 

pelaksanaan standar Askep masih belum optimal dan pengetahuan tentang Askep 

masih kurang.  

Berdasarkan wawancara dengan responden yang berpendidikan SPK, ternyata 

mereka tidak mendapatkan pelajaran Askep di sekolah, dan selama bekerja mereka 

kurang mendapatkan bimbingan dan arahan dari senior atau kepala ruangan. Ketika 

dikonfirmasi dengan kepala ruangan, ternyata mereka tidak mempunyai kesempatan 

untuk membimbing bawahannya dikarenakan beban kerja yang tinggi, di mana 

jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) sangat kurang di masing-masing bagian. 
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 Menurut hasil pengamatan peneliti di lapangan, dilihat dari jumlah perawat 

pelaksana sebanyak 96 orang dengan jumlah TT (tempat tidur) 140 dan memakai 

rumus apapun Sumber Daya Manusia tetap masih kurang. Berdasarkan hal ini perlu 

menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan di Rumah Sakit Bhayangkara 

Medan dalam menyikapinya dengan mengoptimalisasi Sumber Daya Manusia yang 

ada melalui pelatihan (Upgrading), kursus-kursus dan pendidikan berkelanjutan 

sehingga diharapkan kemampuan perawat bisa meningkat dan kekurangan Sumber 

Daya Manusia bukan menjadi alasan penurunan kinerja. 

 Variabel motivasi kerja mempunyai kontribusi terhadap kinerja Askep 

perawat. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gibson yang dikutip 

oleh Ilyas (1999), bahwa motivasi merupakan variabel psikologis yang memengaruhi 

kinerja. Variabel ini banyak dipengaruhi oleh keluarga, tingkat sosial, pengalaman 

kerja dan demografis. 

 Menurut Davis yang dikutip oleh Adiono (2002), faktor yang memengaruhi 

pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan dan motivasi. Demikian pula menurut 

Siagian (1992) bahwa motivasi merupakan faktor penting dalam mendorong setiap 

karyawan untuk bekerja secara produktif, sehingga berdampak pada kinerja 

karyawan. 

 
5.1.   Pengaruh Tanggung Jawab Terhadap Kinerja Askep Perawat. 

 Hasil uji regresi linear berganda didapatkan bahwa tanggung jawab tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Askep perawat di Rumah Sakit 

Bhayangkara Medan dengan p = 0,080 > 0,05.  
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 Hal ini bertolak belakang dengan teori motivasi yang dikemukakan oleh 

Herzberg bahwa faktor yang berasal dari dalam (intrinsik) seperti tanggung jawab, 

pengakuan, keberhasilan dan pengembangan merupakan motivator atau faktor 

pendorong yang kuat bagi pegawai dalam bekerja (Zainun, 1989). 

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa perawat pelaksana di 

dalam melaksanakan pekerjaannya penuh dengan tanggung jawab karena Rumah 

Sakit Bhayangkara Medan merupakan rumah sakit yang memakai sistem hirarki 

dalam bekerja, sehingga tanggung jawab tersebut didasarkan atas kepatuhan yang 

kuat terhadap perintah atasan selaku stakeholder (pengambil keputusan). Tetapi 

tanggung jawab yang tinggi ini tidak berpengaruh terhadap kinerja perawat 

pelaksana, karena tanggung jawab ini hanya ketakutan semata kepada atasan. 

 
5.2. Pengaruh Kondisi Kerja Terhadap Kinerja Askep Perawat. 

Hasil uji regresi linear berganda variabel kondisi kerja terhadap kinerja 

Askep, didapatkan p = 0,310 > 0,05 yang menunjukkan bahwa kondisi kerja tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh sebagian besar responden (65,1%) menyatakan kondisi kerja sedang dan 

34,9% dengan kondisi kerja baik. 

Hal ini tidak sejalan dengan teori Herzberg yang dikutip oleh Robbins (2003), 

meskipun faktor-faktor pendorong motivasi baik keadaannya tetapi jika faktor-faktor 

pemeliharaannya tidak baik, tidak akan menimbulkan kepuasan kerja bagi karyawan, 

oleh sebab itu untuk meningkatkan motivasi dengan cara perbaikan faktor-faktor 

pemeliharaan, baru kemudian faktor-faktor pendorong motivasi. 
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Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa kondisi kerja tidak 

berpengaruh terhadap kinerja Askep perawat pelaksana karena kondisi kerja di 

Rumah Sakit Bhayangkara Medan walaupun kondusif yang dapat dilihat dari 

hubungan sesama perawat yang saling menghargai dan memiliki rasa kekeluargaan 

yang kuat, tetapi kinerja perawat pelaksana masih rendah. 

 
5.3. Pengaruh Supervisi Terhadap Kinerja Askep Perawat. 

Hasil uji regresi linear berganda didapatkan bahwa tidak ada pengaruh 

supervisi  terhadap kinerja Askep perawat dengan p =  0,286 > 0,05. Hal ini bertolak 

belakang dengan teori yang dikemukakan oleh Herzberg tentang motivasi, bahwa 

supervisi turut memengaruhi kinerja. Sesuai hasil penelitian di Rumah Sakit 

Bhayangkara Medan diperoleh sebagian besar responden ( 41,9 % ) menyatakan 

supervisi yang diberikan atasan terhadap perawat baik, 37,2 % menyatakan sedang 

dan 20,9 % menyatakan buruk. Dengan demikian di Rumah Sakit Bhayangkara 

Medan, supervisi ( kepala ruangan ) tidak meningkatkan kinerja Askep perawat. 

Menurut Notoatmojo (2003), keberhasilan kinerja pelaksanaan suatu kegiatan 

juga sangat ditentukan ada tidaknya bimbingan dan supervisi yang baik dari atasan 

kepada bawahannya yang menanyakan permasalahan serta kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan agar dapat diberikan solusi dari permasalahan tersebut. 

Namun melalui uji regresi linear berganda tidak terdapat pengaruh supervisi 

terhadap tingkat kinerja Askep perawat Rumah Sakit Bhayangkara Medan. Hal ini 

didukung dengan keadaan di lapangan bahwa perawat yang bekerja di rumah sakit 

ini tidak dibiasakan selalu diatur oleh seorang kepala ruangan. Mereka beranggapan 
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kepala ruangan hanya memperhatikan hasil pekerjaan yang mereka lakukan bukan 

prosesnya. 

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Yeni (2005) yang 

membuktikan secara signifikan tidak terdapat pengaruh antara supervisi dengan 

kinerja perawat Rumah Sakit Umum Santa Elisabeth Medan. 

 
5.4. Pengaruh Insentif Terhadap Kinerja Askep Perawat. 

Hasil uji regresi linear berganda menunjukkan variabel insentif berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja Askep dengan p = 0,025 < 0,05. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Saydam (1996) bahwa pemberian insentif akan memotivasi 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaan, dan juga sejalan dengan teori kebutuhan 

dari Maslow bahwa kebutuhan fisiologis (insentif/honor) harus terpenuhi dulu 

walaupun tidak 100 %, baru kebutuhan berikutnya yang lebih tinggi. Berdasarkan 

hasil penelitian diperoleh 55,8 % responden menyatakan insentif dengan kategori 

sedang dan 30,2 % menyatakan insentif kategori baik, 14 % dalam kategori buruk. 

Menurut pengamatan peneliti, perlu adanya peningkatan kesejahteraan berupa 

insentif, naik pangkat, penghargaan untuk memacu kinerja Askep perawat. 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada pengambil kebijakan di Rumah Sakit 

Bhayangkara Medan, untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan sehingga 

menghasilkan keuntungan (benefit) dari pasien umum, dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan anggota. 
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 Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Tenty (2004) yang 

membuktikan bahwa insentif berpengaruh terhadap kinerja tenaga perawatan di 

instalasi rawat inap Rumah Sakit Adam Malik Medan. 
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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan hasil penelitian, dapat diambil 

suatu kesimpulan dan saran mengenai pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

asuhan keperawatan dalam pengkajian dan implementasi perawat pelaksana             

di Rumah Sakit Bhayangkara Medan : 

 
6.1. Kesimpulan 

 1. Kinerja Askep perawat di Rumah Sakit Bhayangkara Medan secara umum 

masih kurang baik, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian di mana kinerja 

Askep perawat yang baik hanya 20,9%, sedang 46,5% dan buruk 32,6%. 

 2. Variabel motivasi yang mempunyai pengaruh terhadap kinerja Askep dalam 

pengkajian dan implementasi perawat pelaksana yaitu insentif dengan taraf 

signifikan 0,025. 

 3. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tanggung jawab dengan taraf 

signifikan 0,080, kondisi kerja dengan taraf signifikan 0,310 dan supervisi 

dengan taraf signifikan 0,286 terhadap kinerja Askep dalam pengkajian dan 

implementasi perawat pelaksana 

 
6.2. Saran 

  Untuk dapat meningkatkan kinerja Askep perawat menjadi lebih baik, maka 

berdasarkan hasil penelitian ini disarankan sebagai berikut : 
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1. Adanya kebijakan pimpinan yang tegas dalam pelaksanaan Askep serta 

menerapkan reward (penghargaan) dan punishment (sanksi) dalam 

mengevaluasi kinerja Askep perawat 

2. Agar Pihak Rumah Sakit mengadakan upgrade / pelatihan mengenai Askep 

dalam rangka meningkatkan kemampuan perawat atau memberikan 

kesempatan kepada perawat untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan. 

3. Agar Pimpinan Rumah Sakit memperhatikan kesejahteraan personel dengan 

meningkatkan marketing rumah sakit kepada pelanggan umum. 
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KUESIONER PENELITIAN 

PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA ASUHAN 
KEPERAWATAN DALAM PENGKAJIAN DAN IMPLEMENTASI 

PERAWAT PELAKSANA DI RUMAH SAKIT  
BHAYANGKARA MEDAN 

TAHUN 2008 

 

Petunjuk : 

Mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjawab semua pernyataan di bawah 

ini. Bacalah dengan seksama pernyataan, kemudian jawablah dengan jujur dan 

lengkap. Berilah tanda cheeklist ( √ ) pada kolom yang sesuai dengan pernyataan. 

Terima kasih atas kesediaan dan kerja sama yang telah Bapak/Ibu/Saudara berikan. 

 

I. DATA PRIBADI RESPONDEN 

Nama : 

Jenis Kelamin : 

Umur :  Tahun  

Pendidikan :    

Masa Kerja :  Tahun 

Status : Kwn/Blm Kwn/Janda/Duda 

Jabatan / Golongan : 

Ruangan Tempat Bekerja :  

 

II. MOTIVASI KERJA 

 Petunjuk : Berilah tanda ( √ ) pada kolom pilihan jawaban yang tersedia. 

 Ada tiga alternatif jawaban yang dipilih, yaitu : 

3 = Selalu (S) 

2 = Kadang – kadang  (KK) 

1 = Tidak Pernah (TP) 

 
 



 

 

A. Tanggung Jawab 

No  Pernyataan S KK TP 

1 Pimpinan (kepala ruangan) menekankan pengertian akan 
tanggung jawab tugas yang diberikannya.    

 
  

2 Dalam keadaan dan situasi apapun saya siap melakukan 
tugas untuk meningkatkan produktifitas kerja.   

 
  

3 Saya akan menyelesaikan tugas setiap hari sampai selesai 
di ruang rawat ini.    

 
  

4 Saya menambah wawasan pengetahuan, keterampilan 
untuk menunjang tugas di ruang rawat ini.   

 
  

5 Saya mengikuti standar kerja dalam bekerja sesuai dengan 
peraturan di ruang rawat ini.      

 

 

B. Kondisi Kerja 

No  Pernyataan S KK TP 

1 Situasi lingkungan kerja baik dan menyenangkan.     

2 Sarana pendukung dan peralatan kerja sangat memadai 
(memenuhi standar).   

 
  

3 Di rumah sakit ini manajemen bekerjanya sangat baik.      

4 Hubungan kerja sesama perawat baik.      

5 Hubungan kerja antara atasan bawahan baik dan harmonis      

 

 

 

 



 

 

C. Supervisi 

No  Pernyataan S KK TP 

1 Atasan memberikan arahan dan bimbingan untuk bekerja 
sama dalam pemberian askep  

 
  

2 Atasan memberikan kesempatan kepada perawat untuk 
mendiskusikan masalah dalam pekerjaan.   

 
  

3 Atasan memberikan umpan balik pada setiap permasalahan 
yang saya ajukan   

 
  

4 Atasan menunjukkan kesungguhan dan mendengarkan 
dalam setiap berkomunikasi   

 
  

5 Atasan memberikan semangat/motivasi bagi saya untuk 
meningkatkan kualitas askep   

 
  

 

 

D. Insentif 

No  Pernyataan S KK TP 

1 Saya termotivasi untuk bekerja dengan adanya pemberian 
insentif  

 
  

2 Merasa puas dengan insentif yang diberikan oleh   pihak 
rumah sakit.   

 
  

3 Diperlukan pemberian insentif yang adil dan layak   
 

  

4 Setiap pegawai mendapat tunjangan hari raya berupa uang 
dan bingkisan   

 
  

5 Bagi pegawai yang telah lama bekerja akan diberi 
penghargaan (piagam, uang, cendramata).   

 
  

 

 

 



 

 

III A. KINERJA PERAWAT  

Format A diisi oleh Perawat atau responden sendiri. 

 Petunjuk :  

 Berilah tanda ( √ ) pada kolom pilihan jawaban yang tersedia. 

 Ada tiga pilihan yang dipilih, yaitu : 

 

3 = Selalu (S) 

2 = Kadang – kadang  (KK) 

1 = Tidak Pernah (TP) 

 

 

 

1. Pengkajian Keperawatan 

No  Pernyataan S KK TP 

1 
Saya melakukan pengkajian data sejak pasien masuk ke 
ruangan dan dikonfirmasikan kepada ketua tim sebagai 
penanggung jawab 

   

2 Dalam melakukan pengkajian data, saya melakukannya 
dengan pengamatan, wawancara, dan pemeriksaan fisik. 

   

3 Saat mengumpulkan data, saya mengelompokkan data bio-
psiko-sosial-spiritual. 

   

4 Saya mencatat data yang dikaji sesuai dengan pedoman 
pengkajian. 

   

5 Pencatatan saya tulis dengan jelas, ringkas memakai istilah 
yang baku dan benar. 

   

 

 

 

 

 



 

 

2. Implementasi Keperawatan 

No  Pernyataan S KK TP 

1 Dalam melaksanakan tindakan keperawatan saya mengacu 
kepada rencana keperawatan. 

   

2 Saya selalu mengobservasi respons pasien setelah 
melakukan tindakan keperawatan. 

   

3 
Setiap melakukan tindakan keperawatan, saya 
mencantumkan paraf, nama jelas, tanggal dan jam 
dilakukannya tindakan. 

   

4 Semua tindakan keperawatan yang telah saya lakukan saya 
catat dengan ringkas dan jelas. 

   

5 Berkas catatan keperawatan saya simpan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

   

 



 

 

Frequency Table 
 
 

Jenis Kelamin Responden

43 100,0 100,0 100,0PerempuanValid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

Umur responden

18 41,9 41,9 41,9
25 58,1 58,1 100,0
43 100,0 100,0

20-35 Tahun
>35 Tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

Pendidikan responden

29 67,4 67,4 67,4
13 30,2 30,2 97,7

1 2,3 2,3 100,0
43 100,0 100,0

SPK
AKPER
SKep
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

Masa kerja

12 27,9 27,9 27,9
31 72,1 72,1 100,0
43 100,0 100,0

< 5 tahun
> 5 tahun
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Status perkawinan

34 79,1 79,1 79,1
9 20,9 20,9 100,0

43 100,0 100,0

Kawin
Belum Kawin
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Golongan

16 37,2 37,2 37,2
14 32,6 32,6 69,8
13 30,2 30,2 100,0
43 100,0 100,0

gol. dua
gol. tiga
gol.phl
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

 
 

tottj_k

8 18,6 18,6 18,6
35 81,4 81,4 100,0
43 100,0 100,0

9-12 (sedang)
13-15 (baik)
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

totkk_k

28 65,1 65,1 65,1
15 34,9 34,9 100,0
43 100,0 100,0

9-12 (sedang)
13-15 (baik)
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Jenis ruangan 

6 14,0 14,0 14,0 
10 23,3 23,3 37,2 
9 20,9 20,9 58,1 
9 20,9 20,9 79,1 
9 20,9 20,9 100,0 

43 100,0 100,0 

ICU 
kelas 
Bedah 
internis 
Kebidanan 
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 



 

 

totsv_k

9 20,9 20,9 20,9
16 37,2 37,2 58,1
18 41,9 41,9 100,0
43 100,0 100,0

5-8 (buruk)
9-12 (sedang)
13-15 (baik)
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

totins_k

6 14,0 14,0 14,0
24 55,8 55,8 69,8
13 30,2 30,2 100,0
43 100,0 100,0

5-8 (buruk)
9-12 (sedang)
13-15 (baik)
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

Tot_Motivasi

24 55,8 55,8 55,8
19 44,2 44,2 100,0
43 100,0 100,0

1
2
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

totpk

18 41,9 41,9 41,9
13 30,2 30,2 72,1
12 27,9 27,9 100,0
43 100,0 100,0

13-15 Baik
9-12 Sedang
5-8 Buruk
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 
 
 
 



 

 

totimp

17 39,5 39,5 39,5
22 51,2 51,2 90,7

4 9,3 9,3 100,0
43 100,0 100,0

13-15 Baik
9-12 Sedang
5-8 Buruk
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

totkak_k

9 20,9 20,9 20,9
20 46,5 46,5 67,4
14 32,6 32,6 100,0
43 100,0 100,0

1
2
3
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

totins_k,
totkk_k,
totsv_k,
tottj_k

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: totkak_kb. 
 

 
 

Model Summary

,579a ,335 ,265 ,626
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), totins_k, totkk_k, totsv_k, tottj_ka. 
 

 



 

 

 

ANOVAb

7,516 4 1,879 4,792 ,003a

14,902 38 ,392
22,419 42

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), totins_k, totkk_k, totsv_k, tottj_ka. 

Dependent Variable: totkak_kb. 
 

 
 

Coefficientsa

1,842 1,111 1,659 ,105
-,477 ,265 -,257 -1,798 ,080
,212 ,205 ,140 1,030 ,310
,141 ,131 ,149 1,081 ,286
,373 ,160 ,333 2,332 ,025

(Constant)
tottj_k
totkk_k
totsv_k
totins_k

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: totkak_ka. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 


