
ABSTRAK 

 

ST. MARIANI. Pelaksanaan Fungsi Pengarahan Kepala Ruangan Terhadap 

Peningkatan Kinerja Perawat Pelaksana di ruang rawat Inap Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Makassar (dibimbing oleh Ariyanti Saleh dan Budu) 

 Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran penerapan fungsi 

pengarahan kepala ruangan terhadap peningkatan kinerja perawat pelaksana di 

Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. 

 Jenis penelitian adalah deskriptif dengan metoda cross sectional. Instrumen 

yang digunakan adalah lembar observasi. Jumlah sampel penelitian adalah 44 orang 

responden menggunakan purposive sampling. 

 Hasil penelitian didapatkan pelaksanaan fungsi pengarahan kepala ruangan 

semua berada dalam kategori baik yaitu kemampuan menciptakan iklim motivasi 

masuk dalam kategori baik sebesar (68,2%), komunikasi efektif kategori baik 

(70,5%), pendelegasian kategori baik (75%), dan supervisi juga kategori baik 

(70,5%). Kinerja asuhan keperawatan yang dilakukan perawat pelaksana mulai dari 

pengkajian keperawatan masuk dalam kategori baik (77,3%), diagnosis, intervensi, 

implementasi dan evaluasi keperawatan masing-masing masuk dalam kategori baik 

(79,5%). Hasil penelitian didapatkan bahwa ada hubungan fungsi pengarahan 

kepala ruangan dalam menciptakan iklim motivasi dengan kinerja perawat pelaksana 

dengan hasil Fisher’s Exact Test p=0,032 (<0,05). Ada hubungan komunikasi efektif 

dengan kinerja perawat pelaksana dengan hasil Fisher’s Exact Test p=0,002 

(<0,05). Ada hubungan pendelegasian dengan kinerja perawat pelaksana dengan 

hasil Fisher’s Exact Test p=0,045 (<0,05). Ada hubungan supervisi dengan kinerja 

perawat pelaksana dengan hasil Fisher’s Exact Test p=0,023 (<0,05). 

 

Kata Kunci : Fungsi pengarahan, kinerja perawat pelaksana, asuhan keperawatan. 

 

 

 



ABSTRACT 

ST. MARIANI. Implementation of Ward Head’s briefing Fungction Implementation 

and executive Nurses’ Performance in Long Stay Ward of Regional General Hospital 

of Makassar City (supervised by Ariyanti saleh and Budu) 

 The research aimed to assess Implementation between the ward head’s 

briefing fungction application and executive nurses’ performance in the Regional 

General Hospital Of Makassar City. 

 This was a descriptive research the cross sectional method. Instrumenst used 

were a questionnaire and observation sheet. Number of the research sampels was 

44 respondents using the purposive sampling technique. 

 The research result indicates that the implementations of the ward head’s 

briefing function are all in the category of ‘’good” namely the capability of creating the 

motivation climate is classified in the category of “good” as much as (68,2%), the 

effective communication is in the category of “good” (70,5%), the delegation of 

authority is in the category of “good” (75%), the supervision is also in the category of 

“good” (70,5%). The nursing care performance carried out by the executive nurses 

starting from the nursing assessment is classified in the category of “good” (77,3%), 

nursing diagnosis, intervention, implementation and evalution are each classified in 

the category of “good” (79,5%). There are relationship between the ward head’s 

briefing in creating the motivation climate and the executive nurses’ performance 

with The Fisher’s Exact result test is p=0,032 (<0,05). There are relationship 

between the effective communication and the executive nurses’ performance with 

The Fisher’s Exact result test is p=0,002 (<0,05). There are relationship between the 

delegation of authority and the executive nurses’ performance with The Fisher’s 

Exact result test is p=0,045 (<0,05). And There are relationship between the 

supervision and the executive nurses’ performance with The Fisher’s Exact result 

test is p=0,023 (<0,05). 

 

Key-words: Briefing function, executive nurses’ performance, nursing care. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan selalu berupaya 

meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi 

masyarakat. Salah satu unsur utama pendukung kualitas pelayanan 

kesehatan sumber daya manusia (SDM) pemberi pelayanan, yang 

termasuk didalamnya SDM keperawatan. Pelayanan kesehatan harus 

selalu mengevaluasi kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada 

pasien atau masyarakat secara terus menerus. Hal ini penting dilakukan 

untuk memperbaiki kualitas layanan kesehatan agar terus menerus dapat 

diperbaiki kearah yang lebih baik. Layanan kesehatan akan selalu 

mengalami perubahan, bukan saja dalam hal teknologi dan prosedur 

layanan kesehatan yang digunakan, tetapi juga dalam organisasinya yang 

rumit. Perubahan itu perlu dilakukan secara berkesinambungan dan 

menyeluruh, karena harapan pasien / masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan itu sendiri telah berubah dan akan selalu berubah (Pohan, 

2007). 

Rumah sakit sebagai salah satu unit tempat pelayanan kesehatan, 

bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang bermutu sesuai 

dengan standar untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat. 

Masyarakat menuntut rumah sakit harus dapat memberikan pelayanan 

dengan konsep one step quality service artinya seluruh kebutuhan 
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pelayanan kesehatan dan pelayanan yang terkait dengan kebutuhan 

pasien harus dapat dilayani oleh rumah sakit secara mudah, cepat, akurat, 

bermutu, dan biaya terjangkau (Ilyas, 2004).  

Upaya penyelenggaraan menjaga kualitas pelayanan kesehatan di 

Rumah Sakit tidak terlepas dari peran penting profesi keperawatan. Diunit 

rawat inap tenaga keperawatan berada ditatanan pelayanan kesehatan 

terdepan dengan kontak pertama dan terlama dengan pasien karena 

perawat memegang posisi kunci dalam membangun citra rumah sakit. 

Tingginya tuntutan masyarakat dalam pelayanan khususnya pelayanan 

keperawatan membuat perawat harus bekerja secara profesional. 

Berdasarkan hasil riset dibeberapa rumah sakit mengatakan 60-70% 

sumber daya manusia adalah perawat (Gilles, 2000).  

Manajemen keperawatan merupakan koordinasi dan integrasi dari 

sumber-sumber keperawatan dengan menerapkan proses manajemen 

untuk mencapai tujuan, objektifitas asuhan keperawatan dan pelayanan 

keperawatan (Huber, 2010). Proses manajemen dibagi lima fase yaitu : 

planning, organizing, staffing, directing, controlling yang merupakan siklus 

yang saling terkait satu sama lain (Marquis, 2010). Dalam melaksanakan 

manajemen keperawatan dibutuhkan kemampuan dan keterampilan 

kepemimpinan dalam pelayanan keperawatan yang efektif dan efisien 

oleh setiap perawat apakah sebagai staf, ketua tim atau kepala ruangan. 

Berdasarkan hasil riset (Sigit, 2009) fungsi pengarahan kepala ruangan 

dan ketua tim dapat meningkatkan kepuasan kerja perawat pelaksana 
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dimana perawat merasa dianggap penting sehingga berdampak pada 

kinerja perawat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Warsito (2006) 

mengatakan bahwa fungsi pengarahan yang baik cenderung pelaksanaan 

asuhan keperawatan menjadi baik dan hambatan yang paling besar 

ditemukan dalam pengarahan adalah aspek manusianya (man), yang 

mempunyai keinginan pribadi, sikap dan perilaku yang khusus. Oleh 

sebab itu, kepemimpinan yang dapat meningkatkan motivasi dan sikap 

kerja bawahan menjadi hal yang penting. 

Kinerja adalah penampilan hasil kerja individu baik kuantitas 

maupun kualitas dalam suatu organisasi (Mangkuprawira, 2002). 

Sedangkan menurut Basri (2005) kinerja adalah seperangkat hasil yang 

dicapai untuk merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan 

sesuatu pekerjaan yang diminta. Perawat yang merasa puas dengan 

aktivitasnya berpeluang 4,44 kali berkinerja baik dibanding perawat yang 

tidak merasa puas dengan aktivitas kerjanya sebagai perawat yang 

pekerja di Rumah Sakit (Suroso, 2011). Kinerja yang baik sangat 

ditentukan oleh kemampuan perawat dalam memberikan pelayanan 

keperawatan. Kemampuan merupakan variabel yang terkuat 

mempengaruhi kinerja, semakin baik kemampuan perawat maka semakin 

baik pula kinerja perawat (Hafizurachman, 2009). Dalam pemberian 

pelayanan keperawatan seringkali dihadapkan dengan permasalahan 

kinerja perawat dalam hal ini pemberian asuhan keperawatan. Kondisi ini 

harus mendapat perhatian kepala ruangan sebagai penanggungjawab 
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terhadap asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat pelaksana. 

Kepala ruangan harus dapat menjalankan fungsi manajerialnya yaitu 

memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap perawat pelaksana 

agar melaksanakan asuhan keperawatan secara optimal. Data hasil  audit 

keperawaatan di Rumah Sakit Umum Daerah  Kota Makassar tahun 2014 

tentang pelaksanaan fungsi manajerial kepala ruangan ditemukan bahwa 

pencapaian pelaksanaan fungsi tersebut sebesar 56,68% dan masuk 

dalam kategori kurang.  

Model praktik keperawatan atau sistem pelayanan keperawatan 

adalah sebuah metode pengorganisasian dan pemberian pelayanan 

keperawatan untuk mencapai outcome yang diharapkan. Model praktek 

keperawatan mempunyai elemen fundamental yaitu kemampuan 

pengambilan keputusan, alokasi kerja, komunikasi, manajemen dan 

koordinasi . Ada enam model praktik keperawatan atau metode pemberian 

asuhan keperawatan yaitu ; model private duty nursing/case nursing, 

model fungsional, metode tim, metode keperawatan primer, model 

manajemen kasus dan model staff mix/skill mix (Huber, 2010). Hasil 

wawancara peneliti pada beberapa rumah sakit di kota Makassar 

mengatakan bahwa model manajemen pelayanan keperawatan yang 

paling sering digunakan adalah model praktek keperawatan profesional 

(MPKP). Banyak kendala dihadapi dalam mengembangkan sistem 

pelayanan keperawatan di rumah sakit salah satu adalah masalah sumber 

daya manusia (SDM). Sebagian perawat mengikuti pelatihan MPKP hanya 
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melalui ceramah dan diskusi sehingga mereka tidak memahami 

bagaimana aplikasi penerapan MPKP (Sitorus, 2006). Hal ini didukung 

oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohmiyati (2009) yang 

menyatakan bahwa kurangnya motivasi, supervisi dan dukungan 

manajemen sehingga penerapan asuhan keperawatan dan penerapan 

MPKP tidak berjalan secara optimal.  

Berdasarkan data mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Makassar tahun 2014  cakupan BOR ; 54,02 %, LOS ; 3,57 %, TOI ; 

1,9 %, BTO ; 54,74 %, sedangkan pemantauan kualitas pelayanan 

keperawatan dilakukan melalui melalui audit asuhan keperawatan tahun 

2014 meliputi : aspek pengkajian 25%, diagnosa keperawatan 25%, 

intervensi keperawatan 25%, tindakan keperawatan 30%, dan evaluasi 

25%,  Hasil ini menunjukan bahwa kinerja perawat pelaksana dalam 

pendokumentasian keperawatan sangat kurang jika dibandingkan dengan 

standar pelaksanaan asuhan keperawatan yang dikeluarkan oleh  

Departeman Kesehatan (2007) yang menyatakan bahwa hasil audit 

asuhan keperawatan masuk dalam kategori baik jika hasilnya ≥ 80%. 

Fungsi pengarahan kepala ruangan masuk dalam kategori kurang 

(56,68%) jika dibandingkan dengan standar manajemen pelayanan 

keperawatan yang berkategori baik sebesar 85%. Dengan menurunnya 

kinerja perawat akan memengaruhi kualitas pelayanan keperawatan yang 

berdampak pada mutu pelayanan Rumah Sakit. Pelaksanaan asuhan 

keperawatan yang baik berpeluang lebih besar dalam meningkatkan 
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kinerja mutu pelayanan (Atihuta et all, 2009). Kemampuan dan motivasi 

sangat memengaruhi individu dalam bekerja yang berdampak pada 

kinerja staf (Sinambela, 2012).   

 

 
B. Rumusan Masalah 

 
Mutu pelayanan asuhan keperawatan merupakan bagian yang 

harus menjadi fokus dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, karena 

keperawatan mempunyai kontribusi besar terhadap citra rumah sakit. 

salah satu cara untuk meningkatkan mutu pelayanan asuhan keperawatan 

adalah peningkatan kemampuan dan kinerja perawat melalui fungsi 

pengarahan atau koordinasi kepala ruangan kepada perawat pelaksana 

dalam bentuk kegiatan menciptakan iklim motivasi, komunikasi efektif, 

pendelegasian dan supervisi atau bimbingan kepada perawat pelaksana. 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar telah melakukan 

pelatihan manajemen pelayanan keperawatan professional tetapi 

aplikasinya belum terlaksana dengan baik sehingga mutu pelayanan yang 

diberikan masih kategori kurang dimana hasil audit asuhan keperawatan 

yang dilakukan di rumah sakit umum daerah kota Makassar tahun 2014 

rata-rata 25% masuk dalam kategori kurang yaitu pengkajian 25%, 

diagnosa keperawatan 25%, intervensi keperawatan 25%, tindakan 

keperawatan 30%, evaluasi 25% dan dokumentasi 25%. Data 

pelaksanaan fungsi pengarahan kepala ruangan 56,68% masuk dalam 

dengan kategori kurang, yang indikatornya terdiri atas kegiatan 
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menciptakan iklim motivasi hasilnya sebesar 14,17%, komunikasi efektif 

hasilnya sebesar 8,15%, pelaksanaan pendelegasian hasilnya sebesar 

10,17% dan pelaksanaan supervisi hasilnya sebesar 14,19%. Hasil 

wawancara peneliti dengan Kepala bidang perawatan, kepala ruangan 

dan beberapa ketua tim perawatan di RSUD kota Makassar mengatakan 

bahwa semua perawat telah mengikuti pelatihan manajemen keperawatan 

namun pada kenyataannya kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan 

secara maksimal. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti 

tertarik untuk menilai hubungan fungsi pengarahan kepala ruangan dalam 

bentuk kegiatan menciptakan iklim motivasi, komunikasi efektif, 

pendelegasian dan supervisi / bimbingan dengan kinerja perawat 

pelaksana di ruang rawat inap. 

Oleh karena itu peneliti membuat pertanyaan penelitian 

berdasarkan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengarahan kepala ruangan di 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar ? 

2. Bagaimana kinerja  perawat pelaksana di ruang rawat inap Rumah 

Sakit Umum Daerah Kota Makassar ? 

3. Apakah ada hubungan  pelaksanaan fungsi pengarahan kepala 

ruangan dengan kinerja perawat pelaksana di ruang rawat inap 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 
1. Tujuan umum 

Diketahuinya hubungan penerapan fungsi pengarahan kepala ruangan 

dengan kinerja perawat pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Makassar.  

2. Tujuan khusus. 

a. Diketahuinya gambaran pelaksanaan fungsi pengarahan kepala 

ruangan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. 

b. Diketahuinya gambaran kinerja  perawat pelaksana di ruang rawat 

inap Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. 

c. Diketahuinya  gambaran pelaksanaan fungsi pengarahan kepala 

ruangan ; menciptakan iklim motivasi terhadap peningkatan kinerja 

perawat pelaksana di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Makassar. 

d. Diketahuinya gambaran pelaksanaan fungsi pengarahan kepala 

ruangan ; komunikasi efektif  terhadap peningkatan kinerja perawat 

pelaksana di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Makassar. 

e. Diketahuinya gambaran pelaksanaan fungsi pengarahan kepala 

ruangan ; pendelegasian terhadap kinerja perawat pelaksana di 

ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. 
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f. Diketahuinya  gambaran  pelaksanaan fungsi pengarahan kepala 

ruangan ; supervisi terhadap peningkatan kinerja perawat pelaksana 

di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 
Setelah dilakukan penelitian tentang pengaruh fungsi pengarahan 

kepala ruangan dengan kinerja perawat pelaksana di Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Makassar, maka diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Keilmuan 

a. Menghasilkan informasi dasar sebagai bukti ilmiah berkaitan fungsi 

pengarahan terhadap peningkatan kinerja perawat pelaksana. 

b. Menghasilkan informasi tentang manfaat tentang fungsi 

manajemen secara umum  dalam aplikasinya di bidang ilmu 

keperawatan. 

c. Menghasilkan informasi sebagai bahan kajian bagi peneliti lain 

yang terkait dengan upaya generalisasi pelaksanaan fungsi 

pengarahan terhadap kinerja perawat pelaksana. 

2. Aplikasi 

a. Menghasilkan informasi tentang manfaat penerapan fungsi 

pengarahan kepala ruangan dengan kinerja perawat pelaksana, 

sehingga menjadi tolok ukur dalam pemberian pelayanan 

keperawatan, melakukan pembinaan dan bimbingan secara 

berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan kinerja perawat 
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pelaksana dalam rangka peningkatan mutu pelayanan 

keperawatan. 

b.  Menghasilkan informasi sebagai bahan rujukan pengembangan 

manajemen ilmu keperawatan khususnya untuk peningkatan 

kinerja perawat pelaksana dan peningkatan mutu pelayanan 

keperawatan. 

 

 



11 
 

BAB II 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Fungsi Pengarahan 

 
Manajemen pelayanan keperawatan merupakan suatu proses 

perubahan dari sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan 

pelayanan keperawatan melalui pelaksanaan fungsi planning, organizing, 

directing and controlling (Huber, 2010). Sedangkan menurut Marquis dan 

Huston (2010) fungsi manajemen meliputi planning, organizing, directing, 

staffing dan controlling. Fungsi pengarahan merupakan fase keempat 

proses manajemen. Fase ini dapat disebut sebagai pengaturan atau 

penggiatan. Tanpa memperhatikan tata nama , fase ini adalah fase “Kerja” 

manajemen, yang membutuhkan keterampilan kepemimpinan dan 

manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer mengarahkan 

kerja pegawai selama fase ini (Marquis dan Huston, 2010). Pengarahan 

yang baik bukanlah kediktatoran, seorang pegawai harus diberi informasi 

yang diperlukan mengenai kuantitas, kualitas, dan batas-batas pemakaian 

waktu pekerjaannya (Terry dan Rue, 2011). 

1. Pengertian Pengarahan  

Pengarahan adalah upaya pengambilan keputusan secara 

berkesinambungan dan terus menerus yang terwujud dalam bentuk  

ataupun petunjuk guna dipakai sebagai pedoman dalam organisasi 

(Luther, 2003 yang dikutip oleh Azwar, 2010). Pengarahan dapat 

diartikan memberikan bimbingan serta mengendalikan para pekerja 
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dalam melakukan tugas guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

(Azwar, 2010). Dari batasan seperti ini segera terlihat bahwa pekerjaan 

pengarahan pada dasarnya ditujukan kepada para karyawan. 

Tujuannya ialah untuk mencegah agar karyawan jangan sampai 

melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan 

rencana. 

Pengarahan adalah penerapan perencanaan dalam bentuk tindakan 

untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Istilah lain yang digunakan sebagai padanan pengarahan adalah 

pengoordinasikan dan pengaktifkan. Apapun istilah yang digunakan 

pada akhirnya akan berakhir pada “Melaksanakan” kegiatan yang telah 

direncanakan sebelumnya (Marquis dan Huston, 2010). 

2. Manfaat Fungsi Pengarahan 

Sebagai salah satu dari fungsi manajemen, pekerjaan pengarahan ini 

adalah amat penting. Pada dasarnya dengan pengarahan tersebut 

diupayakan agar berbagai keputusan yang telah ditetapkan dapat 

dilaksanakan sebaik-baiknya. Menurut Azwar (2010) apabila 

pengarahan dapat dilaksanakan dengan baik akan diperoleh beberapa 

manfaat antara lain : 

a. Para pekerja mendapatkan informasi yang tetap tentang segala 

sesuatu yang akan dikerjakan. 

b. Para pekerja akan terhindar segala kemungkinan berbuat salah dan 

dengan demikian tujuan akan mudah dicapai. 
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c. Para pekerja akan selalu berhadapan dengan proses belajar 

mengajar sehingga pengetahuan, keterampilan dan kreativitas akan 

meningkat 

d. Para pekerja akan berada dalam suasana yang menguntungkan 

yakni terciptanya hubungan pimpinan dan bawahan yang baik. 

3. Syarat Pengarahan 

Untuk dapat melaksanakan pengarahan yang baik, harus terpenuhi 

beberapa syarat tertentu. Menurut Azwar (2010), syarat-syarat dalam 

melakukan pengarahan adalah : 

a. Kesatuan perintah 

Agar pengarahan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan 

maka perintah atau petunjuk yang diberikan harus terpelihara 

kesatuannya (unity command). Perintah yang simpang siur akan 

dapat membingungkan karyawan. 

b. Informasi yang lengkap 

Pada waktu memberikan petunjuk lengkapilah dengan segala 

keterangan yang diperlukan (comprehensive information). 

Keterangan yang lengkap sering disusun dalam uraian khusus yang 

disebut dengan nama petunjuk pelaksanaan.  

c. Hubungan langsung dengan karyawan 

Agar pengarah  berjalan sesuai dengan rencana usahakanlah agar 

perintah atau petunjuk yang diberikan tersebut dapat diterima 

langsung oleh karyawan  (direct relationship). Hubungan langsung 
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antara pimpinan dan karyawan akan membantu kelancaran 

pengarahan program. 

d. Suasana informal 

Ciptakanlah suasana informal yang baik dan nyaman sehingga 

perintah dan petunjuk yang diberikan tidak dirasakan sebagai beban 

yang terlalu berat. 

4. Unsur - Unsur Pengarahan 

Menurut Asmuji (2012) mengatakan, guna mengarahkan atau 

menggerakkan bawahan ada beberapa unsur yang perlu dipahami dan 

diperhatikan bagi seorang manajer adalah sebagai berikut : 

a. Kepemimpinan 

Kepemimpinan seorang manajer keperawatan akan efektif jika 

bawahan bersedia menerima pengarahan dari pemimpinnya. 

Seorang pemimpin berwenang dalam mengarahkan secara langsung 

terhadap kegiatan bawahannya dan pemimpin tidak hanya 

memerintah bawahannya tetapi mempengaruhi bawahannya agar 

mau bertindak atau bekerja dengan baik dan tepat berdasarkan hasil 

riset Hidayat (2009) bahwa kepemimpinan, pengawasan , motivasi 

dan lingkungan kerja mempunyai pengaruh yang signifikan dalam 

peningkatan kinerja perawat pelaksana 

b. Motivasi 

Motivasi akan memberikan dampak secara langsung bagi perawat 

dalam melakukan tindakan secara efektif dan efisien untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Motivasi merupakan salah satu unsur 
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pengarahan dalam fungsi-fungsi manajemen sehingga seorang 

perawat manajer harus mampu melakukannya. Perawat manajer 

harus mampu mengenali dan mengetahui motivasi maupun 

kebutuhan staf yang merupakan faktor pemicu untuk melakukan 

asuhan keperawatan kepada pasien yang dirawatnya secara efektif 

dan efisien. 

c. Komunikasi 

Keterampilan kepemimpinan dalam komunikasi juga memungkinkan 

pemimpin/manajer untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan 

mengarahkan pegawai dalam mencapai tujuan. Berkomunikasi 

merupakan salah satu fungsi pokok manajemen khususnya 

pengarahan. Komunikasi yang kurang baik dapat mengganggu 

kelancaran organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. 

d. Manajemen konflik 

Konflik manajemen merupakan suatu peristiwa yang alami yang 

dapat terjadi didalam proses manajemen. Peran manajer sangat 

menentukan hasil akhir pelayanan yang dipengaruhi oleh konflik. 

Untuk itu manajer harus dapat mengenali konflik sejak awal. 

Penyelesaian konflik secara konstruktif sangat diperlukan.  

5. Fungsi Pengarahan  Kepala Ruangan dalam Pelayanan 

Keperawatan 

Pendekatan proses manajemen merupakan pilar pertama dalam Model 

Praktek Keperawatan Profesional (MPKP) yang terdiri perencanaan, 
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pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Implementasi fungsi 

pengarahan kepala ruangan dalam MPKP meliputi kegiatan , pre 

conference, post conference, menciptakan iklim motivasi, supervisi dan 

pendelegasian (Sitorus, 2006). Pengarahan merupakan fungsi 

manajerial untuk mengarahkan staf dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Fungsi manajerial kepala ruangan dalam fungsi pengarahan 

adalah menciptakan iklim motivasi, komunikasi efektif, mengatur 

pendelegasian di ruang rawat, melaksanakan supervisi kepada perawat 

pelaksana. Di ruang MPKP pengarahan diterapkan dalam bentuk 

kegiatan sebagai berikut : 

a. Menciptakan iklim motivasi 

Motivasi adalah perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang untuk 

memuaskan kebutuhannya. Karena kebutuhan manusia bervariasi, 

motivasi memiliki rentang yang sangat luas. Pemenuhan kebutuhan 

individu merupakan salah satu cara memotivasi (Marquis &  Huston, 

2010). Motivasi ialah upaya untuk menimbulkan rangsangan, 

dorongan pada seseorang ataupun kelompok masyarakat tersebut 

mau berbuat dan bekerjasama secara optimal melaksanakan 

sesuatu yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan (Azwar, 2010). Iklim motivasi dapat ditumbuhkan melalui 

kegiatan berikut (Marquis & Huston, 2010) : 

1) Memberikan harapan yang jelas kepada staf dan 

mengkomunikasikan harapan tersebut secara efektif. 
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2) Bersikap adil dan konsisten terhadap semua staf. 

3) Membuat keputusan yang bijaksana. 

4) Mengembangkan konsep kerja kelompok. 

5) Melibatkan staf dalam pengambilan semua keputusan. 

6) Memberikan reinforcement sesering mungkin. 

Diruang MPKP penciptaan iklim motivasi diterapkan dengan cara  

sebagai berikut : 

1) Budaya pemberian reinforcement positif. Reinforcement positif 

adalah upaya menguatkan perilaku positif dengan memberikan 

reward. Masing-masing staf dibudayakan untuk saling 

memberikan pujian yang tulus terhadap kinerja staf yang lain. 

2) Doa bersama sebelum memulai kegiatan yang dilakukan setiap 

pergantian dinas. Dengan berdoa, diharapkan timbul self 

awareness (kesadaran diri) dan dorongan spiritual. 

3) Memanggil staf secara berkala untuk mengidentifikasi masalah 

setiap personil secara mendalam dan membantu 

penyelesaiannya.  

4) Manajemen sumber daya manusia melalui penerapan  

pengembangan jenjang karir dan kompetensi. 

5) Sistem reward yang adil sesuai dengan kinerja. 

Peran manajer yang baik harus dapat menciptakan iklim motivasi 

dilingkungan kerjanya. Keberadaan manajer keperawatan sangat 

menentukan keberhasilan staf dalam melakukan suatu pekerjaan 
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secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil riset Pomatahu (2010), 

bahwa pengaruh motivasi lebih besar dalam penerapan asuhan 

keperawatan. Pengaruh motivasi, prestasi, pengakuan pada perawat 

pelaksana sangat signifikan dalam peningkatan kinerja perawat 

pelaksana (Amelia, 2008).  

b. Komunikasi efektif 

Berkomunikasi merupakan salah satu fungsi pokok manajemen 

khususnya pengarahan. Komunikasi adalah proses tukar menukar 

pikiran, perasaan, pendapat, dan saran yang terjadi antara dua 

manusia atau lebih yang bekerja sama. Pada profesi keperawatan 

komunikasi menjadi lebih bermakna karena merupakan metode 

utama dalam mengimplementasikan proses keperawatan. 

Kemampuan keterampilan dalam berkomunikasi yang baik dan 

efektif tidak diperoleh begitu saja tetapi harus dipelajari dan 

dipraktekkan dalam kegitan pelayanan keperawatan. 

1). Bentuk komunikasi 

     Bentuk komunikasi terbagi dua yaitu komunikasi vebal / non   

verbal dan komunikasi formal / non formal. Jenis komunikasi yang 

paling lazim digunakan di rumah sakit dalam pelayanan 

keperawatan adalah pertukaran informasi secara verbal terutama 

pembicaraan dengan tatap muka. Komunikasi verbal biasanya 

lebih akurat dan tepat waktu sedangkan keuntungannya 

memungkinkan tiap individu untuk berespon secara langsung. 
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Komunikasi verbal yang efektif harus jelas dan ringkas, 

perbendaharaan kata harus bisa dipahami, selaan dan 

kesempatan berbicara dan waktu yang tepat sangat menentukan 

untuk mengungkapkan perasaan. Komunikasi non verbal 

merupakan cara paling menyakinkan untuk menyampaikan pesan 

kepada orang lain. 

2). Tujuan komunikasi 

      Tujuan dari komunikasi menurut Marquis & Huston (2010) 

adalah untuk mengetahui perilaku orang lain, memahami 

kebijakan dan pedoman organisasi untuk disampaikan kepada 

staf, menciptakan suasana yang kondusif, memberi pujian, 

membimbing untuk mencapai tujuan organisasi, dan memberi 

umpan balik / koreksi.  

3). Hambatan dalam komunikasi 

     Dalam berkomunikasi ada beberapa faktor yang menghambat 

komunikasi sehingga tujuan organisasi tidak tercapai. Faktor 

penghambat dalam komunikasi yaitu pemimpin semata-mata 

sebagai pemberi informasi, kurang merangsang kreatifitas, 

pengaruh kolegalitas, sikap otoriter, pengetahuan yang tidak 

adekuat, perencanaan yang lemah, kurang mampu mendengar 

dengan penuh perhatian, emosi yang tidak stabil dan kepribadian 

yang kurang matang. 
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4). Cara komunikasi untuk mencapai sasaran 

     Komunikasi yang efektif dapat mencapai sasaran yang kita 

harapkan maka hal-hal yang harus dilakukan menurut Marquis & 

Huston (2010) adalah a) Ciptakan saluran komunikasi melalui 

dialog, ronde keperawatan, iklim keterbukaan untuk menghindari 

kesalahpahaman dan meningkatkan kerjasama. b) Bersikap 

terbuka dan supel. c) Bersikap asertif ; kemampuan pemimpin 

khususnya untuk menyampaikan umpan balik negatif secara 

konstruktif. d) Mendengarkan secara aktif ; rela mendengarkan, 

memberi waktu, memberi contoh dan menghindari 

kesalahpahaman. e) Umpan balik yaitu pemimpin memberikan 

umpan balik untuk meningkatkan kesadaran diri stafnya dan 

memberi petunjuk / bimbingan. f) Mengkomunikasikan visi 

organisasi secara jelas. Komunikasi visi akan meningkatkan 

motivasi dan semangat tim untuk mencapai tujuan. g) Membuat 

hubungan dan jaringan yaitu menciptakan hubungan diantara 

masing-masing anggota sehingga informasi dapat dipahami dan 

dilaksanakan. Jaringan untuk mendapatkan informasi aktual, ide-

ide baru dari luar organisasi. 
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5). Tahapan komunikasi 

      Adapun tahap-tahap dalam komunikasi ada 4 tahap yaitu :  

              a). Tahap pra interaksi 

 Pada tahap ini mengevaluasi perasaan dan kemampuan yang 

dimiliki untuk berinteraksi dengan orang lain, mendapatkan 

informasi awal dan menentukan kontrak pertama. 

              b). Tahap orientasi 

 Pada tahap ini yang dilakukan adalah menggali persepsi, 

perasaan, pikiran dan tindakan staf. Mengidentifikasi masalah, 

menetapkan perkembangan interaksi, rencana interaksi dan 

menentukan tujuan.  

 c). Tahap kerja 

 Meningkatkan kesadaran diri dan membantu menyelesaikan 

masalah dengan memberikan informasi atau saran. 

              d). Tahap terminasi 

Evaluasi tindakan atau kegiatan yang telah dilakukan apakah 

sesuai tujuan yang ingin dicapai bersama atau belum dan 

menyepakati rencana tindakan selanjutnya.  

 Adapun bentuk komunikasi di ruang MPKP (Sitorus, 2006) yaitu: 

1) Pre conference, yaitu komunikasi kepala ruangan dan perawat 

pelaksana setelah selesai operan mengenai rencana kegiatan 

pada shif tersebut yang dipimpin oleh kepala ruangan. 
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2) Post conference yaitu komunikasi kepala ruangan dan perawat 

pelaksana tentang hasil kegiatan sepanjang shift dan dilakukan 

sebelum operan kepada shift berikutnya. 

c. Pendelegasian 

Pendelegasian adalah melakukan pekerjaan melalui orang lain. 

Pendelegasian dilakukan melalui mekanisme pelimpahan tugas dan 

wewenang. Pendelegasian dilakukan secara berjenjang dari kepala 

ruangan kepada ketua tim dan ketua tim kepada perawat pelaksana. 

Prinsip-prinsip pendelegasian tugas di ruang MPKP adalah sebagai 

berikut : 

1) Pendelegasian tugas yang terencana harus menggunakan format 

pendelegasian tugas. 

2) Personil yang menerima pendelegasian tugas adalah personil 

yang berkompeten dan setara dengan kemampuan yang 

digantikan tugasnya. 

3) Uraian tugas yang didelegasikan harus dijelaskan secara rinci, 

baik verbal maupun tulisan. 

4) Pejabat yang mengatur pendelegasian tugas wajib memantau 

pelaksanaan tugas dan menjadi rujukan jika ada kesulitan 

dihadapi. 

5) Setelah selesai pendelegasian dilakukan serah terima tugas yang 

sudah dilaksanakan dan hasilnya. 
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d. Supervisi 

Supervisi mempunyai pengertian yang sangat luas, yaitu meliputi 

segala bantuan  dari manajer yang ditujukan untuk perkembangan 

para perawat dalam mencapai tujuan asuhan keperawatan. Kegiatan 

supervisi semacam ini merupakan dorongan, bimbingan dan 

kesempatan bagi perkembangan keahlian dan kecakapan para 

perawat. Pengaruh bimbingan dan pelatihan sangat signifikan dalam 

kepuasan perawat dan peningkatan kinerja perawat bila dilakukan 

secara tepat (Mua, 2011). Kepala ruangan melakukan supervisi 

kepada perawat pelaksana terkait dengan pelaksanaan asuhan 

keperawatan diberikan kepada pasien. Melalui supervisi yang baik, 

perawat pelaksana akan mendapat dorongan positif sehingga mau 

belajar dan meningkatkan kemampuan profesionalnya. Disisi lain 

yang melakukan supervisi akan menempatkan diri sebagai 

pembimbing yang siap mendengar dan berdiskusi mengatasi 

masalah asuhan keperawatan yang muncul 

1). Tujuan supervisi 

      Menurut Sitorus (2006), tujuan supervisi dilakukan adalah : 

              a). Mengorientasikan staf dan pelaksana keperawatan. 

              b). Melatih staf dan pelaksana perawatan. 

              c). Memberikan arahan pada pelaksanaan tugas agar menyadari     
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                   dan mengerti terhadap peran, fungsi dan tugas sebagai staf        

dan pelaksanaan asuhan keperawatan 

           d). Memberi layanan dan bantuan kepada staf dan pelaksana   

keperawatan apabila mereka menghadapi kendala dalam 

tugasnya. 

             e). Mengembangkan  kemampuan staf pelaksana keperawatan 

dalam memberikan asuhan keperawatan. 

        2) Sasaran supervisi 

Sasaran dari supervisi adalah pekerjaan yang dilakukan 

oleh bawahan, serta bawahan yang melakukan pekerjaan. Jika 

supervisi mempunyai sasaran berupa pekerjaan yang dilakukan, 

maka disebut supervisi langsung, sedangkan jika sasaran berupa 

bawahan yang melakukan pekerjaan disebut supervisi tidak 

langsung. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja 

pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan (Suarli , 2012). 

Sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan 

supervisi yaitu: pelaksanaan tugas keperawatan, penggunaan alat 

yang efektif dan ekonomis, sistem dan prosedur yang tidak 

menyimpang, pembagian tugas dan wewenang, 

penyimpangan/penyelewengan kekuasaan, kedudukan dan 

keuangan (Suyanto, 2008). 
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3). Tugas supervisor 

Tugas supervisor mengusahakan seoptimal mungkin 

kondisi kerja yang efektif, efisien, aman dan nyaman. Maka 

tugas supervisor adalah : a) Mengorientasikan staf dan 

pelaksana keperawatan terutama pegawai baru. b) Melatih staf 

dan pelaksana keperawatan. c) Memberi pengarahan dalam 

pelaksanaan tugas agar menyadari, mengerti terhadap peran, 

fungsi sebagai staf dan pelaksana keperawatan. d) Memberikan 

bimbingan kepada pelaksana keperawatan dalam memberikan 

asuhan keperawatan     

          4). Prinsip-prinsip supervisi 

Agar supervisi dapat dilaksanakan dengan baik maka 

supervisor harus memahami prinsip-prinsip supervisi dalam 

keperawatan yaitu: a) Didasarkan atas hubungan profesional dan 

bukan pribadi. b) Kegiatan direncanakan secara matang. c) 

Bersifat edukatif, supporting dan informal. d) Memberikan rasa 

aman pada staf. e) Membentuk hubungan yang demokrasi 

antara supervisor dan staf. f) Harus objektif dan sanggup 

mengadakan “self evaluation”. g) Harus progresif, inovatif, 

fleksibel dan dapat mengembangkan kelebihan masing-masing 

perawat yang disupervisi. h) Dapat meningkatkan kinerja staf 

dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan.   
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5). Kompetensi pelaksana supervisi 

Syarat atau karakteristik yang harus dimiliki pelaksana 

supervisi menurut (Azwar, 2010) adalah : a) Pelaksana supervisi 

harus memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang 

cukup untuk jenis pekerjaan yang akan di supervisi. b) Pelaksana 

supervisi harus memiliki keterampilan melakukan supervisi artinya 

memahami prinsip-prinsip pokok serta teknik supervisi. c) 

Pelaksana supervisi harus bersifat edukatif dan suportif. d) 

Pelaksana supervisi harus punya waktu yang cukup tidak tergesa-

gesa.     

6). Langkah-langkah dalam  supervisi 

Untuk melakukan supervisi langkah-langkah yang harus 

dilakukan adalah a) Mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan 

staf dan pelaksanaan keperawatan dalam memberikan asuhan 

keperawatan, menggunakan berbagai instrumen yang ada. b) 

Menentukan cara atau metode dalam upaya perbaikan dan 

meningkatkan kinerja dalam memberikan asuhan keperawatan. c) 

Memberi bimbingan atau fasilitas yang diperlukan dalam 

memperbaiki dan meningkatkan kinerja. d) Membantu hasil 

perbaikan peningkatan kinerja perawat dalam memberikan asuhan 

keperawatan. 
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7). Model-model supervisi 

     Beberapa model supervisi yang diterapkan dalam kegiatan 

supervisi yaitu : 

a). Model konvensional  

Supervisi berpusat pada kegiatan inspeksi untuk mencari dan 

menemukan kesalahan-kesalahan. Pekerjaan seorang 

supervisor untuk mencari kesalahan. 

       b).  Model ilmiah 

Dilaksanakan secara berencana dan kontinyu, sistematik dan 

menggunakan prosedur serta teknik tertentu. Ada data yang 

objektif yang diperoleh dalam keadaan riil / nyata. Menggunakan 

rating, scale, check list, pedoman wawancara dan sebagainya. 

Ada upaya perbaikan dan umpan balik hasil serta berkaitan erat 

dengan penelitian. 

 c).   Model klinik 

Difokuskan pada kegiatan klinik dan keperawatan melalui siklus 

yang sistematis dalam perencanaan, pengamatan serta analisis 

yang sensitif dan cermat tentang penampilan dalam pemberian 

pelayanan keperawatan serta mengadakan perubahan yang 

rasional. Model ini bertujuan untuk mengembangan profesional 

staf.  
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      d).  Model artistik 

Supervisor dalam model ini menampakkan diri dalam relasi 

dengan staf dan pelaksana keperawatan yang dibimbing dengan 

baik dan merasa diterima. Rasa aman dan dorongan positif untuk 

memperbaiki dan meningkatkan penampilan kerja dalam 

memberikan asuhan keperawatan. 

   8). Teknik-teknik supervisi 

         a) Teknik individu 

Teknik supervisi yang dilakukan oleh supervisor melalui 

bimbingan yang bersifat individual diantaranya : pertemuan 

formal dan non formal dan penilaian diri sendiri. 

     b) Teknik group 

Supervisi yang dilaksanakan antara supervisor dan kelompok 

staf dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh perawat 

dalam memberikan pelayanan keperawatan diantaranya : pre 

dan post conference, ronde keperawatan, pertemuan staf dan 

diskusi.  
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B. Kinerja Perawat Pelaksana 

 
Aktivitas untuk menentukan berhasil tidaknya suatu pekerjaan yang 

dilakukan dalam organisasi adalah penilaian pelaksanaan seluruh 

kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan suatu 

pekerjaan tanpa diikuti oleh penilaian tidaklah dapat diukur dan diketahui 

seberapa besar tingkat pencapaian tujuan yang telah tercapai. Penilaian 

pekerjaan adalah manifestasi dari penilaian pekerjaan staf. 

1. Pengertian Kinerja 

Kinerja adalah  kemampuan pegawai dalam melakukan 

sesuatu keahlian tertentu (Sinambela, 2012). Kinerja pegawai 

sangatlah perlu sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh 

kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya. Menurut (Soeprihanto, 2000) kinerja adalah penampilan 

hasil kegiatan yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut : 

a. Kualitas (Quality) artinya derajat dimana proses atau hasil yang 

membawa suatu aktivitas mendekati atau menuju suatu 

kesempurnaan, penyangkut pembentukan aktivitas yang ideal atau 

mengintensifkan suatu aktivitas menuju suatu tujuan. 

b. Kuantitas (Quantity) artinya jumlah produksi atau output yang 

dihasilkan bisa dalam bentuk suatu uang, unit barang atau aktivitas 

yang terselesaikan sesuai dengan standar. 

c. Ketepatan waktu (timeliness) yaitu suatu derajat dimana aktivitas 

yang terselesaikan atau produk yang dihasilkan pada suatu waktu 
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yang paling tepat atau lebih awal khususnya antara koordinasi dan 

keluaran yang lain dan sebisa mungkin memaksimalkan waktu yang 

tersedia untuk aktivitas yang lain. 

d. Efektivitas daya (cost effectiveness) yaitu derajat dimana 

penggunaan sumber daya yang ada di organisasi dapat untuk 

menghasilkan keuntungan yang paling tinggi atau pengurangan 

kerugian. 

e. Kebutuhan supervisi (need for supervision) yaitu derajat dimana 

kinerja dapat membawa suatu fungsi kinerja tanpa mengulang 

kembali seperti dengan bantuan supervisi atau membutuhkan 

bantuan supervisor untuk mencegah terjadinya hal yang tidak 

diinginkan. 

f. Pengaruh hubungan personal (impersonal impact) yaitu derajat 

dimana kinerja mampu mengekspresikan kepercayaan diri, kemauan 

baik, itikad baik, kerja sama sesama karyawan maupun bagian sub 

ordinatnya, kinerja mempunyai dampak terhadap hubungan personal 

pegawai maupun pimpinan. 

Penilaian kinerja merupakan alat ukur yang paling dapat 

dipercaya oleh kepala ruangan dalam mengontrol sumber daya 

manusia dan produktifitas. Proses penilaian kinerja dapat digunakan 

secara efektif dalam mengarahkan perilaku pegawai dalam rangka 

menghasilkan jasa keperawatan yang berkualitas. Perawat manajer 
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dapat menggunakan proses penilaian kinerja untuk mengatur arah 

kerja, melatih, membimbing, perencanaan karir, serta pemberian 

penghargaan kepada perawat yang berkompeten. Kinerja dapat dibagi 

tiga komponen penting yaitu : tujuan, ukuran dan penilaian. Tujuan ini 

akan memberi arah dan mempengaruhi bagaimana seharusnya 

perilaku kerja yang diharapkan organisasi oleh personil. Walaupun  

demikian penentuan tujuan saja tidak cukup, sebab itu dibutuhkan 

ukuran apakah seorang personal telah mencapai kinerja yang 

diharapkan. 

Kinerja yang baik akan dipengaruhi oleh dua hal yaitu tingkat 

kemampuan dan motivasi kerja yang baik (Sinambela, 2012). 

Kemampuan merupakan variabel terkuat dalam mempengaruhi kinerja, 

semakin baik kemampuan perawat semakin baik pula kinerjanya 

(Hafizurachman, 2009). Kemampuan seseorang dipengaruhi 

pemahamannya atas jenis pekerjaan dan keterampilan melakukannya, 

oleh karena itu seseorang harus meningkatkan kemampuannya dan 

keterampilannya. Meskipun kemampuan pegawai sangat baik apabila 

motivasi kerja rendah maka kinerja juga akan rendah. Dengan demikian 

formulasi kinerja adalah fungsi dari kemampuan dikali motivasi. Dalam 

hal ini kemampuan tanpa motivasi belum tentu dapat menyelesaikan 

tugas dengan baik, demikian juga sebaliknya motivasi tinggi yang 
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dimiliki pegawai tanpa pengetahuan yang memadai tidaklah mungkin 

mencapai kinerja yang baik.  

2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

      Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja adalah kemampuan dan    

motivasi (Sinambela, 2012) : 

1) Kemampuan 

Kemampuan seseorang dipengaruhi pemahamannya atas jenis 

pekerjaan dan keterampilan melakukannya. Kemampuan 

keseluruhan seseorang pada hakekatnya terdiri dari dua faktor 

yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. 

Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan 

untuk menjalankan kegiatan, tujuh dimensi yang paling sering 

dikutip yang membentuk kemampuan intelektual yaitu 

kemahiran berhitung, pemahaman verbal, kecepatan 

perceptual, penalaran induktif, penalaran deduktif, visual ruang 

dan daya ingat. Sedangkan kemampuan fisik adalah 

kemampuan menjalankan tugas yang menuntut stamina, 

keterampilan, kekuatan dan karakteristik yang serupa. 

2) Motivasi 

Motivasi kerja terhadap kinerja tidak dapat diabaikan, meskipun 

seseorang mempunyai kemampuan sangat baik apabila 

motivasi kerjanya  rendah maka kinerjanya juga akan rendah 

begitu pula sebaliknya (Sinambela, 2012). Motivasi merupakan 
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interaksi antara individu dan situasinya, sehingga setiap 

manusia mempunyai motivasi yang berbeda antara yang satu 

dengan yang lainnya. Dua faktor yang mempengaruhi motivasi 

adalah faktor intristik yaitu faktor yang mendorong karyawan 

untuk berprestasi yang berasal dari diri seseorang diantaranya 

prestasi, pekerjaan kreatif dan tanggungjawab, sedangkan 

faktor ekstrinsik yaitu faktor yang berasal dari luar yang 

dipandang meningkatkan prestasi seseorang diantaranya 

kebijakan, administrasi, kualitas pengendalian.  dan kondisi 

kerja. Komunikasi dan motivasi berpengaruh positif terhadap 

peningkatan kinerja perawat (Hariyanti, 2009). Motivasi yang 

kuat mempunyai peluang lebih besar dalam peningkatan kinerja 

perawat  (Atihuta, 2009). 

Menurut Nursalam (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

adalah supervisi dan gaya kepemimpinan. 

1) Supervisi 

Supervisi adalah melakukan pengamatan secara langsung dan 

berkala oleh atasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh 

bawahan untuk kemudian apabila ditemukan masalah segera 

diberi petunjuk atau bantuan yang bersifat langsung guna 

mengatasi masalah (Azwar, 2010). Adapun tujuan supervisi yaitu 

memberikan bantuan kepada bawahan secara langsung dengan 

bantuan tersebut bawahan memiliki bekal yang cukup untuk 
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dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan hasil yang 

baik. Supervisi dilaksanakan secara tepat berdampak pada 

kepuasan dan kinerja perawat pelaksana secara signifikan (Mua, 

2011). Manfaat supervisi dapat meningkatkan efektifitas kerja 

dan efisiensi kerja. Peningkatan efektifitas kerja ini erat 

hubungannya dengan makin meningkatnya pengetahuan dan 

keterampilan staf serta makin terbinanya hubungan dan suasana 

kerja yang lebih harmonis. Sedangkan efisiensi kerja erat 

hubungannya dengan makin berkurangnya  kesalahan yang 

dilakukan bawahan.  

2) Gaya kepemimpinan  

Gaya kepemimpinan seseorang dipengaruhi tiga faktor, 

ketiganya akan menentukan sejauhmana akan melakukan 

pengawasan pada kelompok yang dipimpinnya. Faktor yang 

pertama bersumber dari dalam dirinya sendiri sebagai pemimpin, 

kedua bersumber dari kelompok yang dipimpin dan ketiga 

tergantung pada situasi (Suhartati, 2005). 

Pemimpin yang efektif mempunyai hubungan yang baik dengan 

bawahannya dan dalam pengambilan keputusan tergantung 

pada kelompok bukan pada individu. Pemimpin tersebut 

mendorong karyawannya untuk mencapai prestasi yang tinggi. 

Gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai di rumah sakit (Nurdin dkk, 2005). 
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3. Kinerja perawat pelaksana 

Penilaian terhadap kinerja individu yang terlibat dalam 

penyelesaian pekerjaan perlu dilakukan untuk mengetahui pencapaian 

sasaran-sasaran organisasi (Wahyuni, 2007). Penilaian kinerja 

merupakan evaluasi resmi dan periodik tentang hasil pekerjaan 

seorang pekerja yang diukur dengan kriteria yang telah ditentukan. 

Hafizurachman (2009), mengemukakan penilaian kinerja adalah 

proses berkelanjutan yang dilakukan oleh manajer kepada 

bawahannya untuk membantu karyawan memahami peran, tujuan, 

harapan dan kesuksesan kinerja mereka. Penilaian kinerja perawat 

pelaksana dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: 

a. Penilaian perilaku perawat selama melaksanakan asuhan 

keperawatan  dengan cara self evaluation. Penilaian diri sendiri 

merupakan pendekatan yang paling umum digunakan untuk 

mengukur dan memahami perbedaan individu (Marquis & Huston, 

2010). Self evaluation dilakukan dengan cara meminta perawat 

pelaksana untuk menilai dirinya sendiri tentang perilakunya 

selama melaksanakan asuhan keperawatan. Hasibuan (2003), 

perilaku yang dapat dinilai dari perawat pelaksana adalah prestasi 

kerja, tanggungjawab, ketaatan, kejujuran dan kerjasama. Sikap 

mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam meningkatkan 

kinerja klinik perawat (Hafizurachman, 2009). 

b. Penilaian hasil kerja perawat pelaksana salah satunya dapat 

dinilai dari dokumentasi asuhan keperawatan yang telah diberikan 
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kepada pasien. Melalui penilaian ini dapat diketahui seberapa baik 

perawat melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan 

standard yang telah ditetapkan, sebab kinerja perawat pada 

dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Depkes 

(2007) mengemukakan penilaian kinerja perawat dapat dinilai 

secara objektif dengan menggunakan metode dan instrumen 

penilaian yang baku. Penilaian kinerja perawat berdasarkan 

standar praktek profesional yang meliputi :                        

1)  Standar I (pengkajian keperawatan)  

Perawat mengumpulkan data spesifik tentang kesehatan jiwa 

pasien yang diperoleh dari berbagai sumber data dengan 

menggunakan berbagai metode pengkajian. Kegiatan 

mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, 

pemeriksaan fisik dan interpretasi data penunjang. Data yang 

dikaji meliputi faktor fisik, psikologis, sosial dan spiritual.  

Kriteria proses : 

a) Melakukan kontrak kepasien / keluarga 

b) Mengkaji keluhan utama pasien dan data penunjang lain 

dengan berbagai metode pengkajian dan berbagai sumber. 

c) Mengelompokkan data yang diperoleh secara sistimatis. 

d) Memvalidasi data yang diperoleh dengan menggunakan 

berbagai cara metode validasi. 

e) Mendokumentasikan seluruh data yang diperoleh dalam 

format pengkajian. 
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Kriteria hasil : 

a) Diperolehnya keluhan utama dan data dasar pasien yang 

dikelompokkan dan didokumentasikan pada format 

pengkajian yang telah ditetapkan. 

b) Pasien dan keluarga berpartisipasi dalam pengumpulan 

data. 

2)  Standar II (diagnosa) 

Perawat menganalisa data hasil pengkajian untuk 

menegakkan diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan 

yang ditegakkan merupakan keputusan klinis perawat tentang 

respon individu, keluarga terhadap kesehatan yang aktual 

maupun resiko. Diagnosa keperawatan ditegakkan 

berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh dari pengkajian. 

Kriteria proses : 

a) Menganalisa data pasien. 

b) Mengidentifikasi masalah keperawatan pasien. 

c) Mendokumentasikan masalah keperawatan pasien. 

Kriteria hasil : 

Diperoleh serangkaian masalah keperawatan pasien baik 

aktual maupun resiko sesuai kondisi pasien. 

3)  Standar III (intervensi) 

Perawat mengembangkan serangkaian langkah-langkah 

penyelesaian masalah kesehatan pasien dan keluarga yang 

terencana dan terorganisir dengan melibatkan pasien, 
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keluarga dan tenaga kesehatan lainnya. Perencanaan 

menggambarkan intervensi yang mengarahkan pada kriteria 

hasil yang diharapkan. 

Langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah pasien dan 

keluarga dengan meningkatkan kemampuan kognitif, 

psikomotor dan afektif. Rencana keperawatan mencakup 

diagnosis keperawatan, tujuan umum dan tujuan khusus serta 

rencana tindakan sesuai standar keperawatan.  

Kriteria proses :   

a) Memprioritaskan masalah keperawatan. 

b) Merumuskan tujuan keperawatan. 

c) Menetapkan tindakan keperawatan yang dapat dilakukan 

untuk menyelesaikan masalah pasien. 

d) Memvalidasi kesesuaian rencana keperawatan dengan 

kondisi pasien terkini. 

e) Mendokumentasikan rencana keperawatan. 

Kriteria hasil : 

Adanya rencana dokumentasi keperawatan yang berfokus 

pada kemampuan kognitif, psikomotor, afektif pasien dan 

keluarga. 

4) Standar IV (implementasi) 

Implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan 

langsung pada pasian dan keluarga berdasarkan rencana 

yang dibuat. Implementasi membutuhkan kemampuan 
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intelektual, keterampilan teknikal dan keterampilan 

interpersonal. Perawat melaksanakan tindakan keperawatan 

berdasarkan rencana keperawatan sesuai dengan 

kewenangannya. 

Kriteria proses : 

a) Melakukan tindakan keperawatan mengacu pada rencana 

keperawatan dengan pendekatan hubungan terapeutik. 

b) Melibatkan pasien, keluarga dan profesi lain dalam 

melaksanakan tindakaan. 

c) Melakukan modifikasi tindakan berdasarkan 

perkembangan kesehatan pasien. 

d) Mendokumentasikan tindakan keperawatan. 

Kriteria hasil : 

Tindakan keperawatan dan respon pasien terdokumentasi. 

5)  Standar V (evaluasi). 

Evaluasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh perawat 

menilai atau mengevaluasi tindakan keperawatan yang telah 

dilaksanakan apakah berhasil atau tidak dengan 

menggunakan pendekatan SOAP (subjektif, objektif, analisis, 

perencanaan). Perawat melakukan evaluasi perkembangan 

kondisi pasien untuk menilai pencapaian tujuan. 

Kriteria proses : 

a) Menilai kesesuaian respon pasien dan kriteria hasil. 
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b) Memodifikasi rencana keperawatan sesuai kebutuhan 

pasien. 

c) Melibatkan pasien dan keluarga. 

Kriteria hasil : 

a) Hasil evaluasi tindakan terdokumentasi. 

b) Perubahan data terdokumentasi. 

c) Perubahan pada masalah keperawatan pasien 

terdokumentasi. 

d) Modifikasi pada rencana keperawatan terdokumentasi. 
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C. Penelitian Terkait dengan Fungsi Pengarahan Kepala Ruangan 
dan Kinerja Perawat Pelaksana 

 

No
. 

Nama 
(Tahun) 

Judul 
Penelitian 

Subjek 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

1. Amelia.
R 
(2008) 

Pengaruh 
motivasi 
berprestas
i terhadap 
kinerja 
perawat 
dalam 
asuhan 
keperawat
an pasien 
gangguan 
jiwa di RS 
jiwa 
Daerah 
Provinsi 
Sumatera 
Utara 
Medan 
 

Seluruh 
perawat 
yang 
melaksana
kan Askep 
di ruang 
rawat inap  
RS Jiwa 
sebanyak 
59 org 

Survey 
dengan 
metode 
eksplanatori 

Pengaruh motivasi 
berprestasi 
pengakuan pada 
perawat pelaksana 
sangat signifikan 
dalam 
peningkatan 
kinerja perawat 
pelaksana 
 
 
 
 

2. Atihuta.
J.A dkk 
(2009) 

Analisis 
Faktor 
yang 
mempeng
aruhi 
kinerja 
mutu 
pelayanan 
di RSUD 
Dr.M. 
Haulussy 
Ambon 
 

Sub 
system 
ruang 
perawatan 

Analisa 
korelasi 
dengan 
pendekatan 
cross 
sectional 
 
 
 
 
 
 

Pelaksaan 
keperawatan yang 
baik berpeluang 
lebih besar dalam 
meningkatkan 
kinerja mutu 
pelayanan 

 3. Atik 
Ba’diah 
(2008) 

Hubungan 
motivasi 
perawat 
dengan 
kinerja 
perawat di 
ruang 
rawat inap 

Perawat 
yang 
bekerja di 
ruang 
rawat inap 
yang 
menjadi 
sampel 

Survei 
analitik 
dengan 
pendekatan 
cross 
sectional 

Motivasi  yang 
berpengaruh 
adalah  
 
prestasi dan 
pengembangan 
mempunyai 
peluang lebih 
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No
. 

Nama 
(Tahun) 

Judul 
Penelitian 

Subjek 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

RSD 
Bantul 

sebanyak 
54 dari 123 
perawat 
 

besar dalam 
peningkatan 
kinerja perawat 

4. Hafizura
chman 
(2009) 

Pengaruh 
status 
kesehatan
, 
kemampu
an dan 
motivasi 
terhadap 
kinerja 
perawat di 
RSUD   
 

Perawat 
yang 
bertugas di 
ruang 
rawat jalan 
dan rawat 
inap 
sebanyak 
124 
perawat 

Survey, uji 
regresi 
berganda 

Kemampuan 
merupakan 
variable terkuat 
dalam 
mempengaruhi 
kinerja semakin 
baik kemampuan 
perawat maka 
semakin baik 
kinerjanya 

5. Hasmok
o.E.V 
(2008) 

Analisis 
faktor-
faktor 
yang 
mempeng
aruhi 
kinerja 
klinik 
perawat  
berdasark
an 
penerapan 
system 
pengemba
ngan 
kinerja 
klinik di 
ruang 
rawat inap 
RS panti 
Wilasa 
Citarum 
Semarang 
 
 
 
 
 

Perawat 
yang 
bertugas di 
ruang 
rawat inap 
RS 

Observasional 
yang bersifat 
deskriftif 
analitik 
pendekatan 
cross 
sectional 
dengan uji 
regresi 
logistik, 
pengambilan 
sampel 
proportionat
e stratified 
random 
sampling 
 
 
 

Sikap dan 
monitoring 
mempunyai 
pengaruh yang 
signifikan dalam 
meningkatkan 
kinerja klinik 
perawat 
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No
. 

Nama 
(Tahun) 

Judul 
Penelitian 

Subjek 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

6. Hariyant
i (2010) 

Pengaruh 
Komunika
si dan 
motivasi 
terhadap 
kinerja 
perawat di 
RSUD 
Karangany
er 
 

Perawat di 
ruang 
rawat inap 

Survey, 
tehink uji 
regresi 

Komunikasi dan 
motivasi 
berpengaruh 
positif terhadap 
peningkatan 
kinerja perawat 
 
 
 

7. Hidayat.
T (2009) 

Aspek 
manajeme
n 
keperawat
an yang 
berpengar
uh 
terhadap 
kompeten
si 
interperso
nal 
perawat di 
rawat inap 
RSUD 
Brigjend 
H.Hasan 
Basri 
Kandanga
n Kalsel 
 

Seluruh 
perawat 
yang 
melaksana
kan fungsi 
pelayanan 
di unit 
rawat inap 

Observasional 
dengan 
pendekatan 
cross 
sectional 

Ada hubungan 
signifikan antara 
kepemimpinan, 
pengawasan, 
motivasi dan 
lingkaran kerja 
terhadap 
kompetensi 
interpersonal di 
unit rawat inap. 
 
 
 
 
 

8. Mua.E.L 
(2011) 

Pengaruh 
pelatihan 
supervisi 
Klinik 
kepala 
ruangan 
terhadap 
kepuasan 
kerja dan 
kinerja 
perawat 
pelaksana 

Perawat 
pelaksana 
32 orang 

Quasi 
experiment 
dengan pre-
post test 
design with 
control 
group 

Supervisi 
dilaksanakan 
secara tepat 
berdampak pada 
kepuasan dan 
kinerja perawat 
pelaksana secara 
signifikan    
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No
. 

Nama 
(Tahun) 

Judul 
Penelitian 

Subjek 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

di ruang 
rawat inap 
RS 
Woodward 
Palu    
 

9. Nurdin,
R. dkk 
(2005) 

Pengaruh 
gaya 
kepemimpi
nan dan 
kepuasan 
kerja 
terhadap 
kinerja 
pegawai di 
RSUD 
Namlea 
Kab Buru 
Provinsi 
Maluku 
 

Seluruh 
karyawan 
RSUD 
sebanyak 
145 org 

Survey 
analitik 
teknik uji 
regresi 
logistik 

Gaya kepemimpinan 
dan kepuasan 
kerja berpengaruh 
terhadap kinerja 
pegawai RSUD 
 
 
 

10. Pomata
hu A.R 
(2010) 

Motivasi 
perawat 
terhadap 
penerapan 
asuhan 
keperawat
an di RSU 
Aloei 
Saboe 
  

Perawat 
yang 
melaksana
kan askep 
sebanyak 
60 orang 

Deskriftif 
kuantitatif, 
teknik 
pengambilan 
sampel 
disproportio
nate random 
sampling 

Pengaruh motivasi 
lebih besar dalam 
penerapan askep 

11. Pratiwi.
A dan  
Muhlisin
.A (2005 

Kajian 
penerapan 
model 
praktek 
keperawat
an 
profession
al (MPKP) 
dalam 
pemberian 
askep di 
RS 
 

Perawat 
yang 
bertugas di 
ruangan 
MPKP 

Deskriftif 
developmental 

Sebagian perawat 
telah mengikuti 
pelatihan hanya 
melalui ceramah 
dan diskusi 
sehingga mereka 
tidak paham 
bagaimana 
aplikasi penerapan 
MPKP 
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No
. 

Nama 
(Tahun) 

Judul 
Penelitian 

Subjek 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

12. Rohmiy
ati.A 
(2009) 

Pengalam
an 
perawat 
dalam 
penerapan 
MPKP di 
RS jiwa 
Daerah 
Dr.Amino 
Gondohut
omo 
Semarang 

Perawat 
yang 
bertugas 
diruang 
MPKP 
sebanyak 
3 orang 

Kualitatif 
dengan 
pendekatan 
fenomenolo
gi sampel 
secara 
purposive 

Pengalaman yang 
menyenangkan 
dirasakan oleh 
perawat akan 
memberikan 
asuhan 
keperawatan 
secara 
professional dan 
hambatan terjadi 
karena kurangnya 
dukungan 
manajemen, 
supervisi, dan 
motivasi 
 

13. Sigit.A 
(2009) 

Pengaruh 
fungsi 
pengaraha
n Karu 
dan Katim 
terhadap 
kepuasan 
kerja 
perawat 
pelaksana di 
RSUD 
Banyuwan
gi 
 

Perawat 
pelaksana 

Quasi 
experiment, 
desain pre-
post testwith 
control 
group, 
sampel 
ditetapkan 
secara 
purposive 
sampling   

Peningkatan 
kepuasan kerja 
perawat 
meningkat setelah 
dilakukan fungsi 
pengarahan oleh 
Karu dan Katim 
dimana perawat 
pelaksana merasa 
dianggap penting, 
meningkatkan 
prestasi kerja. 
 
 

14. Suroso.
J (2011) 

Hubungan 
kepuasan 
kerja 
dengan 
kinerja 
perawat di 
RS Negeri 
Kab 
Banyumas 

Perawat di 
RS Negeri 
sebanyak 
100 org 

Desain 
cross 
sectional, 
pengumpula
n sampel 
cluster 
sampling 
dan 
comvienenc
e sampling 

Perawat yang 
merasa puas 
dengan 
aktivitasnya 
berpeluang 4,448 
kali untuk 
berkinerja baik 
dibanding dengan 
perawat yang 
merasa tidak puas 
dengan aktivitas 
kerjanya sebagai 
perawat di RS 
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No
. 

Nama 
(Tahun) 

Judul 
Penelitian 

Subjek 
Penelitian 

Metode 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

15. Warsito.
B.E 
(2006) 

Pengaruh 
persepsi 
perawat 
pelaksana 
tentang 
fungsi 
manajerial 
Karu 
terhadap 
pelaksana
an 
manajeme
n asuhan 
keperawat
an di 
ruang 
rawat inap 
RSJD 
Dr.Amino 
Semarang 
 

Perawat 
Pelaksana 
sebanyak 
52 dan 
Karu 
sebanyak 
12 orang 

Study cross 
sectional 
kuantitatif 
dilanjutkan 
kualitatif, 
pengambilan 
sampel 
proportionat
e stratified 
random 
sampling   

Fungsi 
pengarahan yang 
baik cenderung 
pelaksanaan 
manajemen 
asuhan 
keperawatan juga 
menjadi baik 

16. Yanidra
wati.K 
(2011) 

Hubungan 
kepuasan 
kerja 
dengan 
kinerja 
perawat di 
ruang 
rawat inap 
RSUD 
Kab 
Bekasi 
 

Perawat 
Pelaksana 
di ruang 
rawat inap 
sebanyak 
71 orang 

Deskriptif 
korelasi , 
sampel 
diambil 
secara acak 

Semakin tinggi 
kepuasan kerja 
perawat maka 
akan semakin 
tinggi kinerja 
perawat. 
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D. Kerangka Teori 

         

 

Manajemen Keperawatan 
Metode Tim (Marquis & Sitorus) 

 

 

Kinerja Perawat Pelaksana 

A. Perencanaan 

 Rencana kegiatan harian 

 Rencana kegiatan 
bulanan 

B. Pengorganisasian 

 Menyusun jadwal dinas 

 Membagi alokasi kepada 
perawat pelaksana 

C. Pengarahan 

 Menciptakan Iklim 
motivasi  

 Komunikasi efektif  

 Pendelegasian 

 Melaksanakan supervisi 
/ bimbingan 

D. Pengendalian 

 Menilai kinerja perawat 
pelaksana 

  
A. Perilaku (Hasibuan) 

 Prestasi Kerja 

 Tanggung Jawab 

 Ketaatan 

 Kejujuran 

 Kerjasama 
 

B. Askep (Sitorus) 

 Pengkajian 

 Diagnosa 

 Intervensi 

 Pelaksanaan 

 Evaluasi 
 

 

 

   
A. Kemampuan 

- Pengetahuan 
- Keterampilan 

B.  Motivasi 
C. Supervisi 
D. Gaya kepemimpinan 
 
(Sinambela & Nursalam) 

  

Gambar 2.1   Kerangka teori fungsi pengarahan kepala ruangan dengan 
kinerja perawat pelaksana, sumber teori gabungan teori 
Marquis & Huston (2010), Hasibuan (2003), Sitorus (2006), 
Sinambela (2012), Nursalam (2011) 
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BAB III 

 
KERANGKA KONSEP, VARIABEL DAN HIPOTESA 

 

A. Kerangka Konsep 
 

Kerangka konsep dalam penelitian ini mencoba menjelaskan 

hubungan fungsi pengarahan kepala ruangan dengan kinerja perawat 

pelaksana. Peneliti mencoba mengembangkan konsep yang dikemukakan 

oleh Marquis & Huston (2010) dan Sitorus (2006) tentang fungsi 

pengarahan kepala ruangan, dalam penelitian ini, peneliti mengambil 

beberapa variabel fungsi pengarahan kepala ruangan yaitu  menciptakan 

iklim motivasi, komunikasi efektif, pendelegasian dan supervisi terhadap 

kinerja perawat pelaksana dalam melaksanakan asuhan keperawatan. 

Untuk lebih jelasnya peneliti membuat kerangka konsep sebagai berikut : 

Variabel Independen                    Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

                                                                                                                                                                                                                         
Gambar 3.1   Kerangka konsep penelitian 

 

Kinerja Perawat 
Pelaksana ; 

1. Pengkajian 
2. Diagosis 

keperawatan 
3. Intervensi. 
4. Implementasi. 
5. Evaluasi. 

 
 

 

Menciptakan iklim motivasi 

Komunikasi efektif 

Pendelegasian 

Supervisi 

Fungsi pengarahan                 

kepala ruangan 
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B. Variabel penelitian dan defenisi operasional 

 
1. Variabel penelitian 

a. Variabel independen  

Variabel independen dalam penelitian ini adalah fungsi pengarahan 

kepala ruangan dan sub variabelnya yaitu menciptakan iklim 

motivasi, komunikasi efektif, pendelegasian serta supervisi. 

b. Variabel dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perawat 

pelaksana, yaitu kinerja asuhan keperawatan dengan menggunakan 

pendekatan proses keperawatan yang dimulai dari pengkajian 

keperawatan, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, dan  

evaluasi keperawatan. 

2. Definisi operasional 

Variabel Definisi Operasional 
Kriteria 
Objektif 

Skala 

Variabel 

Independen 

Fungsi 

pengarahan 

kepala 

ruangan 

Adalah pelaksanaan 

pengarahan kepala ruangan 

dalam kegiatan   

menciptakan iklim motivasi,  

komunikasi efektif,  

pendelegasian tugas dan 

melakukan atau supervisi 

asuhan keperawatan 

Baik : ≥ 74 

Kurang : < 74  
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Menciptakan 

Iklim Motivasi 

Adalah menciptakan 

suasana kerja dengan 

saling memberi pujian, 

bekerjasama dan 

melibatkan perawat 

pelaksana dalam 

mengambil keputusan 

diukur dengan skala Likert 

menggunakan instrumen 

baku MPKP 

Baik : ≥ 20 

Kurang : < 20  

 

Ordinal 

Komunikasi 

Efektif 

Mengkomunikasi kegiatan 

yang dilakukan perawat 

melalui  pre conference dan 

post conference diukur 

dengan skala Likert 

menggunakan instrumen 

baku MPKP 

Baik : ≥ 22 

Kurang : < 22 

 

Ordinal 

Pendelegasian Adalah pelimpahan tugas 

perawat kepada perawat 

lain yang dianggap mampu, 

diukur dengan skala Likert 

menggunakan instrumen 

baku MPKP. 

Baik : ≥ 12 

Kurang : < 12 

 

Ordinal 
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Supervisi Adalah melakukan 

bimbingan kepada perawat 

pelaksana dalam 

melaksanakan asuhan 

keperawatan diukur dengan 

skala Likert menggunakan 

instrumen baku MPKP. 

Baik : ≥ 20 

Kurang : < 20 

 

Ordinal 

Variabel 

Dependen 

Kinerja 

Perawat 

Pelaksana 

Hasil kerja perawat dilihat 

dari penampilan kerjanya 

dalam memberikan asuhan 

keperawatan meliputi 

pengkajian, diagnosa, 

intervensi, implementasi, 

evaluasi dan dokumentasi.  

Kinerja       

tinggi  : ≥ 54 

Kinerja   

rendah : < 54 

 

 

Pengkajian 

keperawatan 

Kemampuan perawat 

pelaksana dalam 

mengumpulkan data  

melalui wawancara dan 

observasi pada pasien / 

keluarga, diukur dengan 

skala Likert menggunakan 

standar penilaian asuhan 

keperawatan yang 

diterbitkan oleh Depkes 

(2007). 

Kinerja       

tinggi  : ≥ 8 

Kinerja   

rendah : < 8 

 

Ordinal 
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Diagnosis 

Keperawatan 

Adalah kemampuan 

perawat pelaksana 

merumuskan masalah 

pasien mengacu pada data 

fokus yang didapatkan 

melalui pengkajian, diukur 

dengan skala Likert 

menggunakan standar 

penilaian asuhan 

keperawatan yang 

diterbitkan oleh Depkes 

(2007). 

Kinerja      

tinggi  : ≥ 6 

Kinerja    

rendah : < 6 

 

Ordinal 

Intervensi 

keperawatan 

Adalah kemampuan 

perawat pelaksana 

merumuskan rencana 

asuhan keperawatan 

berdasarkan kebutuhan 

pasien, diukur dengan 

skala Likert menggunakan 

standar penilaian asuhan 

keperawatan yang 

diterbitkan oleh Depkes 

(2007). 

Kinerja      

tinggi  : ≥ 12 

Kinerja   

rendah : < 12 

 

Ordinal 

Implementasi Adalah kemampuan 

perawat pelaksana 

Kinerja      

tinggi : ≥ 24 

Ordinal 
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keperawatan melakukan tindakan 

keperawatan berdasarkan 

perencanaan dan 

kebutuhan pasien, diukur 

dengan skala Likert 

menggunakan standar 

penilaian asuhan 

keperawatan yang 

diterbitkan oleh Depkes 

(2007). 

Kinerja   

rendah : < 24 

 

Evaluasi 

keperawatan 

Adalah kemampuan 

perawat pelaksana dalam 

mengidentifikasi respon 

pasien terhadap tindakan 

keperawatan yang 

dilakukan, diukur dengan 

skala Likert menggunakan 

standar penilaian asuhan 

keperawatan yang 

diterbitkan oleh Depkes 

(2007). 

Kinerja      

tinggi :  ≥ 4 

Kinerja   

rendah : < 4 

 

Ordinal 
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C. Hipotesis penelitian 
 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau 

pertanyaan penelitian (Nursalam, 2008). Hipotesis dalam penelitian ini 

adalah ; 

1. Ada hubungan pelaksanaan fungsi pengarahan kepala ruangan ; 

menciptakan iklim motivasi dengan kinerja perawat pelaksana di ruang 

rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. 

2. Ada hubungan pelaksanaan fungsi pengarahan kepala ruangan ; 

komunikasi efektif  dengan kinerja perawat pelaksana di ruang rawat 

inap Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. 

3. Ada hubungan pelaksanaan fungsi pengarahan kepala ruangan ; 

pendelegasian dengan kinerja perawat pelaksana di ruang rawat inap 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. 

4. Ada hubungan pelaksanaan fungsi pengarahan kepala ruangan ; 

supervisi dengan kinerja perawat pelaksana di ruang rawat inap 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. 
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BAB IV 

 
METODE PENELITIAN 

 
A. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran pelaksanaan antara varibel independen dan 

varibel dependen, dengan  menggunakan metode cross sectional yaitu 

jenis penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran/observasi data 

varibel independen dan dependen hanya satu kali, pada satu saat. Pada 

jenis ini variabel independen dan dependen dinilai secara simultan pada 

satu saat (Sugiyono, 2011). 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan diruang rawat inap (interna, bedah, anak, 

High Care Unit (HCU) di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 9 

Maret 2015. 
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C. Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu 

ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan (Margono, 2009). Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua kepala ruangan dan semua perawat 

pelaksana yang ada di unit rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Makassar yang berjumlah 50 orang (N = 50). 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik 

populasi dan dianggap mampu mewakili populasi tersebut (Setiadi, 

2007). Pada penelitian ini penulis menggunakan rumus besar sampel 

yang dikemukakan oleh Notoatmodjo (2005). 

      N 
n   =  

1 + N (d2) 
 
      50 

n   =  
1 + 50 (0,052) 
 
      50 

n   =  
1 + 50 (0,0025) 
 
      50 

n   =  
   1,125 
 

n   =  44,4,   yang dibulatkan menjadi 44 orang responden 
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Keterangan : 

N =  Besar populasi 

n =  Besar sampel 

d =  Tingkat kepercayaan / ketepatan yang diinginkan (0,05) 

Berdasarkan rumus tersebut maka jumlah sampel pada penelitian ini 

sebanyak 44 orang responden (n = 44), di tambah 4 orang kepala 

ruangan sebagai kontrol.   

3. Teknik sampling 

Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang 

jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber 

data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran 

populasi agar diperoleh sampel yang representatif (Margono, 2009). 

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan teknik non probability sampling dengan metode  

purposive sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel penelitian 

dengan cara memilih sampel diantara populasi yang sesuai dengan 

kriteria yang dikehendaki oleh peneliti (Sugiyono, 2011). Pengambilan 

sampel penelitian dilakukan dengan berdasarkan kriteria inklusi dan 

eksklusi yaitu : 

a. Kriteria inklusi 

1) Bersedia menjadi responden. 

2) Pendidikan minimal D3 Keperawatan. 

3) Bekerja minimal 1 tahun. 
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4) Bertugas sebagai kepala ruangan dan perawat pelaksana. 

5) Bertugas diruang rawat inap. 

b. Kriteria eksklusi 

1) Perawat yang sedang cuti. 

2) Perawat yang tidak masuk kerja lebih dari 1 minggu karena sakit 

atau alasan lain. 

 
D. Instrumen pengumpulan data 

1. Instrumen A : Penilaian pelaksanaan fungsi pengarahan kepala 

ruangan 

a) Menciptakan iklim motivasi 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan lembar observasi 

yang terdiri dari 10 item. Penilaian setiap item, bila baik (B) 

diberi nilai 3 dengan kriteria jika dilakukan 100% dari aspek 

yang dinilai, cukup (C) diberi nilai 2 dengan kriteria jika 

dilakukan 75% dari aspek yang dinilai, kurang (K) diberi nilai 1 

dengan kriteria jika dilakukan ≤ 50% dari aspek yang dinilai. 

Lembaran observasi ini menggunakan standar yang sudah baku 

(valid) model praktek keperawatan professional (MPKP). 

Penilaian dilakukan berdasarkan hasil observasi kegiatan fungsi 

pengarahan ; menciptakan iklim motivasi kepala ruangan. 

Nilai = total nilai tertinggi + nilai terendah   

                                           2 
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Fungsi pengarahan (menciptakan iklim motivasi) termasuk 

kategori baik apabila nilai ≥ 20,  dan kurang bila nilai < 20. 

b) Komunikasi efektif 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan lembaran 

observasi yang terdiri dari 11 item. Penilaian setiap item, bila 

baik (B) diberi nilai 3 dengan kriteria jika dilakukan 100% dari 

aspek yang dinilai, cukup (C) diberi nilai 2 dengan kriteria jika 

dilakukan 75% dari aspek yang dinilai, kurang (K) diberi nilai 1 

dengan kriteria jika dilakukan ≤ 50% dari aspek yang dinilai. 

Lembaran observasi ini menggunakan standar yang sudah baku 

(valid) model praktek keperawatan professional (MPKP). 

Penilaian dilakukan berdasarkan hasil observasi kegiatan fungsi 

pengarahan ; komunikasi efektif kepala ruangan. 

Nilai = total nilai tertinggi + nilai terendah   

                                           2 

Fungsi pengarahan (pre conference dan post conference) 

termasuk  kategori  baik apabila nilai ≥ 22 dan kurang bila nilai 

< 22. 

c) Pendelegasian 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan lembaran 

observasi yang terdiri dari 6 item. Penilaian setiap item, bila baik 

(B) diberi nilai 3 dengan kriteria jika dilakukan 100% dari aspek 

yang dinilai, cukup (C) diberi nilai 2 dengan kriteria jika 

dilakukan 75% dari aspek yang dinilai, kurang (K) diberi nilai 1 
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dengan kriteria jika dilakukan ≤ 50% dari aspek yang dinilai. 

Lembaran observasi ini menggunakan standar yang sudah baku 

(valid) model praktek keperawatan professional (MPKP). 

Penilaian dilakukan berdasarkan hasil observasi kegiatan fungsi 

pengarahan ; pendelegasian kepala ruangan. 

Nilai = total nilai tertinggi + nilai terendah   

                                           2 

Fungsi pengarahan (pendelegasian) termasuk kategori baik 

apabila nilai ≥ 12 dan kurang bila nilai < 12. 

d) Supervisi 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan lembaran 

observasi yang terdiri dari 10 item. Penilaian setiap item, bila 

baik (B) diberi nilai 3 dengan kriteria jika dilakukan 100% dari 

aspek yang dinilai, cukup (C) diberi nilai 2 dengan kriteria jika 

dilakukan 75% dari aspek yang dinilai, kurang (K) diberi nilai 1 

dengan kriteria jika dilakukan ≤ 50% dari aspek yang dinilai. 

Lembaran observasi ini menggunakan standar yang sudah baku 

(valid) model praktek keperawatan professional (MPKP). 

Penilaian dilakukan berdasarkan hasil observasi kegiatan fungsi 

pengarahan ; supervisi kepala ruangan. 

Nilai = total nilai tertinggi + nilai terendah   

                                          2 

Fungsi pengarahan (supervisi) termasuk kategori baik apabila 

nilai ≥ 20,  dan kurang bila nilai < 20.  
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2. Instrumen B : Penilaian kinerja perawat pelaksana 

a) Pengkajian 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan lembaran 

observasi yang terdiri dari 4 item. Penilaian setiap item, bila baik 

(B) diberi nilai 3 dengan kriteria jika dilakukan 100% dari aspek 

yang dinilai, cukup (C) diberi nilai 2 dengan kriteria jika 

dilakukan 75% dari aspek yang dinilai, kurang (K) diberi nilai 1 

dengan kriteria jika dilakukan ≤ 50% dari aspek yang dinilai. 

Lembaran observasi ini menggunakan standar penilaian asuhan 

keperawatan yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan 

(Depkes, 2007). 

Nilai = total nilai tertinggi + nilai terendah   

                                           2 

Penilaian kinerja perawat pelaksana dinilai berdasarkan 

penampilan klinik dari aspek pengkajian yaitu kinerja tinggi 

apabila nilai ≥ 8, rendah bila nilai < 8. 

b) Diagnosis keperawatan 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan lembaran 

observasi yang terdiri dari 3 item. Penilaian setiap item, bila baik 

(B) diberi nilai 3 dengan kriteria jika dilakukan 100% dari aspek 

yang dinilai, cukup (C) diberi nilai 2 dengan kriteria jika 

dilakukan 75% dari aspek yang dinilai, kurang (K) diberi nilai 1 

dengan kriteria jika dilakukan ≤ 50% dari aspek yang dinilai. 

Lembaran observasi ini menggunakan standar penilaian asuhan 
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keperawatan yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan 

(Depkes, 2007). 

Nilai = total nilai tertinggi + nilai terendah   

                                           2 

 

Penilaian kinerja perawat pelaksana dinilai berdasarkan 

penampilan klinik dari aspek diagnosa keperawatan yaitu 

kinerja tinggi apabila nilai ≥ 6, rendah  bila nilai < 6. 

c) Intervensi 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan lembaran 

observasi yang terdiri dari 6 item. Penilaian setiap item, bila baik 

(B) diberi nilai 3 dengan kriteria jika dilakukan 100% dari aspek 

yang dinilai, cukup (C) diberi nilai 2 dengan kriteria jika 

dilakukan 75% dari aspek yang dinilai, kurang (K) diberi nilai 1 

dengan kriteria jika dilakukan ≤ 50% dari aspek yang dinilai. 

Lembaran observasi ini menggunakan standar penilaian asuhan 

keperawatan yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan 

(Depkes, 2007). 

Nilai = total nilai tertinggi + nilai terendah   

                                          2 

 

Penilaian kinerja perawat pelaksana dinilai berdasarkan 

penampilan klinik dari aspek diagnosa keperawatan yaitu 

kinerja tinggi apabila nilai ≥ 12, rendah  bila nilai < 12. 
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d) Implementasi 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan lembaran 

observasi yang terdiri dari 12 item. Penilaian setiap item, bila 

baik (B) diberi nilai 3 dengan kriteria jika dilakukan 100% dari 

aspek yang dinilai, cukup (C) diberi nilai 2 dengan kriteria jika 

dilakukan 75% dari aspek yang dinilai, kurang (K) diberi nilai 1 

dengan kriteria jika dilakukan ≤ 50% dari aspek yang dinilai. 

Lembaran observasi ini menggunakan standar penilaian asuhan 

keperawatan yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan 

(Depkes, 2007). 

Nilai = total nilai tertinggi + nilai terendah   

                                        2 

Penilaian kinerja perawat pelaksana dinilai berdasarkan 

penampilan klinik dari aspek tindakan keperawatan yaitu kinerja 

tinggi apabila nilai ≥ 24, rendah  bila nilai < 24. 

e) Evaluasi 

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan lembaran 

observasi yang terdiri dari 2 item. Penilaian setiap item, bila baik 

(B) diberi nilai 3 dengan kriteria jika dilakukan 100% dari aspek 

yang dinilai, cukup (C) diberi nilai 2 dengan kriteria jika 

dilakukan 75% dari aspek yang dinilai, kurang (K) diberi nilai 1 

dengan kriteria jika dilakukan ≤ 50% dari aspek yang dinilai. 

Lembaran observasi ini menggunakan standar penilaian asuhan 
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keperawatan yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan 

(Depkes, 2007). 

Nilai = total nilai tertinggi + nilai terendah   

                                          2 

Penilaian kinerja perawat pelaksana dinilai berdasarkan 

penampilan klinik dari aspek evaluasi yaitu kinerja tinggi apabila 

nilai ≥ 4, rendah  bila nilai < 4. 
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E. Cara Pengumpulan Data 

Skema 4.1. Alur Penelitian 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penentuan responden penelitian ; 

Perawat pelaksana  : 44 orang (n = 44) 

Pengumpulan data : 
Observasi dan penilaian pada subjek penelitian 
menggunakan instrumen yang telah disiapkan 

 

Analisis data                                         

Interpretasi dan pembahasan hasil penelitian 

Simpulan dan saran penelitian 

Variabel penelitian 

Iklim motivasi, komunikasi efektif, pendelegasian, 

supervisi dan kinerja perawat pelaksana 

Hipotesis penelitian : 

Ada hubungan fungsi pengarahan kepala ruangan 

dengan kinerja perawat pelaksana 

Penelitian  

Menentukan populasi penelitian (N = 50)  

Instrumen penelitian : 

Lembar observasi                      

(Standar Depkes, 2007 & MPKP)  



66 

 

 
 

F. Pengolahan dan analisis data 

 
1. Pengolahan data 

Data yang sudah dikumpulkan sebelum dianalisa, terlebih dahulu 

dilakukan shorting, editing, koding, dan tabulating data sebagai 

berikut: 

a. Shorting 

Merupakan pemilihan untuk mengklasifikasikan data menurut 

kategori. 

b. Editing 

Setelah semua data diedit ulang, kemudian dilakukan pemeriksaan 

kelengkapan data, kesinambungan dan keseragaman data. 

c. Koding 

Untuk memudahkan pengolahan data, maka semua jawaban diberi 

simbol-simbol tertentu untuk setiap jawaban dengan pengkodean. 

d. Tabulating 

Menyusun data-data ke dalam tabel yang sesuai dengan analisis 

dan selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan 

komputerisasi yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi 

disertai penjelasan serta tabel hubungan antara fungsi pengarahan 

kepala ruangan dengan kinerja perawat pelaksana.  
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2. Analisa data 

Data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan komputerisasi 

dan dianalisis dengan cara : 

a. Univariat 

Dilakukan terhadap tiap-tiap variabel penelitian terutama untuk 

melihat tampilan distribusi frekuensi presentasi dari tiap-tiap 

variabel.  

b. Bivariat 

Uji bivariat digunakan untuk mencari hubungan antara varibel 

independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini mencari 

hubungan antara variabel berskala kategorik tidak berpasangan 

dengan jenis tabel 2 x 2 (komparatif kategorik) dengan 

menggunakan uji Chi square dengan tingkat kemaknaan 95% (p < 

0,05) bila memenuhi syarat dan akan dilakukan uji Fisher’s exact 

sebagai alternatif ujinya jika tidak memenuhi syarat (Dahlan, 2013). 

Adapun variabel yang akan diuji dengan Chi square antara lain 

hubungan antara iklim motivasi, komunikasi efektif, pendelegasian, 

dan supervisi dengan kinerja asuhan keperawatan perawat 

pelaksana. 
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G. Pertimbangan Etik 
 

Penelitian ini akan menjunjung aspek etik suatu penelitian, yakni 

sebelumnya peneliti telah mengajukan usulan rekomendasi etik ke Komisi 

Etik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan telah mendapatkan 

rekomendasi persetujuan etik dengan nomor register UH15010049. Pada 

saat penelitian berlangsung, peneliti akan memperhatikan prinsip-prinsip 

etik meliputi : 

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (respect for human 

dignity). 

Penelitian harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi 

harkat dan martabat manusia. Subjek memiliki hak asasi dan 

kebebasan untuk menentukan pilihan ikut atau menolak penelitian 

(autonomy). Tidak boleh ada paksaan atau penekanan tertentu agar 

subjek bersedia ikut dalam penelitian. Subjek dalam penelitian juga 

berhak mendapatkan informasi yang terbuka dan lengkap tentang 

pelaksanaan penelitian meliputi tujuan dan manfaat penelitian, 

prosedur penelitian, resiko penelitian, keuntungan yang mungkin 

didapat dan kerahasiaan informasi. 

Setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap dan 

mempertimbangkannya dengan baik, subjek kemudian menentukan 

apakah akan ikut serta atau menolak sebagai subjek penelitian. 

Prinsip ini tertuang dalam informed consent yaitu persetujuan untuk 
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berpartisipasi sebagai subjek penelitian setelah mendapatkan 

penjelasan yang lengkap dan terbuka dari peneliti tentang 

keseluruhan pelaksanaan penelitian. 

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek (respect for privacy and 

confidentiality). 

Peneliti perlu merahasiakan berbagai informasi yang 

menyangkut privasi subjek yang tidak ingin identitas dan segala 

informasi tentang dirinya diketahui oleh orang lain. Prinsip ini dapat 

diterapkan dengan cara meniadakan identitas seperti nama dan 

alamat subjek kemudian diganti dengan kode tertentu. 

3. Menghormati keadilan dan inklusivitas (respect for justice 

inclusiveness). 

Prinsip keterbukaan dalam penelitian mengandung makna 

bahwa penelitian dilakukan secara jujur, tepat, cermat, hati-hati dan 

dilakukan secara profesional. Sedangkan prinsip keadilan 

mengandung makna bahwa penelitian memberikan keuntungan dan 

beban secara merata sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

subjek. 

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (balancing 

harm and benefits). 

Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap penelitian 

harus mempertimbangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

subjek penelitian dan populasi dimana hasil penelitian akan 
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diterapkan (beneficience). Kemudian meminimalisir resiko/dampak 

yang merugikan bagi subjek penelitian (nonmaleficience).  

 

 

 

           


