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ABSTRAKS[ 


Penelilian "Analisi. Perbedaan Semang.t Kelja Perawat Shift Pagi dan Shift Malam 
Pada Rumah Saki! Umum D ••rah Padtan," bertujuan .otuk mengetabui apakah 
terdapat perbedaan yang signifikan semangal kelja perawat di Rumah Sakit Umum 
Daerah Pacitan yang disebabkan oleh perbedaan shift kelja. 

Semangat kcrj. menurut Sikula (1979 : 112) didefinisikan sebagai sik.p 
individu dan kelompok kearah lingklUlgao kcrj.oya dan kehendak untab bekeIj. 
secor. sukarela Salah satu cora untuk mengetabui semangat kcrja karyawan adalah 
m.lalui kepuasan kega, diman. karyawan dengan kepoasan kcrja tinggi akan 
memiliki semanga! kcrja yang linggi dan sehaliknya k.ryawan dengao kepuasan keIJa 
yang rendab akan memiliki semangot ke!j. yang rendab pola Indikator semangot 
kcrja yang dipergunakan .dalah berdas.rkan penelitian yang dil.kukan oloh Roach 
(1964:153), yaitu : kepuasan lerhadap pelatihan dan pengembangan, kepuasan 
terhadap tindakan superviso" kepuasan terhadap gajifimhalan yang diterima, 
kepuasan terhad.v teman kerja d.n kepuasan terhadap pekegaan .tu ..ndin. 

Dari hasH penelirian diperoleb nilai thlhU\~ untuk perbedaan semangat kerja 
adalah ..be..r 15,112 dengan Sig(2-tailed) adalah sebesar 0,00. Hal ini berarti 
terdapat perbedaan yang signifikan antar. perawat yang bekerja pad. shift pugi dan 
sh~fi malam pada Rumah Sakit lJmum Daerah Pacitan. Perbedaan semangat kerja tnt 
terjadi karena adanya pcrbcdaan kcpuasan terhudap lindakan supervisor, perbedaan 
kepuasan terhadap gajilimbalan yang ditenma, perbedasn kepuasan terhadap leman 
ketja dan perbedaan kepuasan terbadap pekerj ..n .to sendin. Sadangk.n untuk 
indikator kepuasan terbadap pel.tihan dan pengembangan anlara pera ....t s"l/i pag; 
dan s"ift malam tidak terdapat perbedaan kepuason. 

Perbedaan semangat k.rja .nlara perawal shift pegi dan shift malam pada 
Rwnah Sakit Umum Daerah Pacit.n dopa! diatasi dengan meningkatkan kepuasan 
peraw.! shift pagi dan shift malam, yaitu dengan memperbaiki sistem penggajian, 
meningkatkan peran supervisor dan semakin mempetjelas prosedur dan pengawasan 
kerja terhadap perawat dengan tetap membenkan kebehasan kepada perawal untab 
bekerja. 
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