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HUBUNGAN MOTIVASI PERAWAT DENGAN PELAKSANAAN 

DOKUMENTASI PENGKAJIAN DI RUANG BOGENVILE RSUD MGR. 

GABRIEL MANEK, SVD ATAMBUA 

 

ABSTRAK 

 

Pendahuluan: Motivasi sangat dibutuhkan oleh setiap perawat agar tetap semangat 

dalam melaksanakan pendokumentasian asuhan keperawatan khususnya dokumentasi 

pengkajian. Motivasi dari dalam dan dari luar mempengaruhi kualitas dokumentasi 

seorang perawat. Jika motivasi selalu dijaga dan dipertahankan, maka pelaksanaan 

pendokumentasian pengkajian akan selalu dilaksanakan dengan sistematis dan 

lengkap.  Metode: Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan motivasi perawat 

dengan pelaksanaan dokumentasi pengkajian. Desain penelitian ini menggunakan 

penelitian cross sectional dengan satu kelompok dengan waktu pengukuran hanya 

satu kali pada satu saat. Populasi penelitian ini adalah semua perawat ruang 

Bogenvile. Sampel ditentukan menggunakan total sampel yakni semua perawat ruang 

Bogenvile RSUD Gabriel Manek, SVD Atambua yang berjumlah 25 orang. Variable 

independen Motivasi diukur menggunakan kuisioner yang sudah diuji validitas dan 

reliabilitas dan variable dependent pelaksanaan dokumentasi pengkajian diukur 

menggunakan lembar observasi. Hasil: Uji statistik yang diperoleh p=0,013 untuk 

variable pelaksanaan dokumentasi sistematis dan p=0,001 (α<0,05) untuk variable 

pelaksanaan dokumentasi lengkap. Analisis: Hasil menunjukkan ada hubungan yang 

signifikan antara motivasi perawat dengan pelaksanaan dokumentasi pengkajian. 

Diskusi: motivasi perawat dalam pelaksanaan dokumentasi pengkajian harus selalu 

dijaga perawat harus diberi apresiasi dan pengakuan atas prestasi  dalam pelaksanaan 

dokumentasi pengkajian secara sistematis dan lengkap.  

 

Kata Kunci: motivasi, dokumentasi, pengkajian 
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ABSTRACT 

 

RELATIONSHIP BETWEEN NURSE MOTIVATION AND 

IMPLEMENTATION OF ASSESSMENT DOCUMENTATION  

IN BOGENVILE WARD RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD ATAMBUA 

 

 

Introduction: The implementation of assessment documentation should be carried 

out by the nurse on a daily basis other than as a written proof of the implementation 

of the nursing process but also business and legal. Motivation as the driving force or 

strength in doing the work to achieve the goal. The purpose of this study is to analyze 

the relationship of nurse motivation to the implementation of assessment 

documentation. Method: The research method used descriptive correlational design 

and cross sectional research type with only once at one time measurement. Total 

sampling is used as sampling technique with 25 sample nurses. Motivation was 

measured using questionnaires and the implementation of the documentation was 

measured using an observation sheet. Result: Statistical test using Spearman Rho, p = 

0,013 for implementation variable of systematic documentation and p = 0,001 (α 

<0,05) for complete documentation implementation variable. Analysis: The results of 

statistical tests show that there is a significant relationship between nurse motivation 

with the implementation of assessment documentation. Discussion: Further research 

can conduct similar research with the overall documentation variables with the 

measuring tool. 

 

Keywords: motivation, documentation, assessment 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

Sitem pelayanan keperawatan mengalami perubahan mendasar dalam 

memasuki era modern saat ini. Perubahan tersebut merupakan dampak dari 

perubahan kependudukan dimana masyarakat semakin berkembang yakni lebih 

berpendidikan, lebih sadar akan hak dan hukum serta menuntut dan semakin 

kritis terhadap berbagai bentuk pelayanan keperawatan serta perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi saat ini, Kuntoro (2010) 

Menurut Dermawan, (2012) pelayanan keperawatan memegang 

peranan penting dalam upaya menjaga dan meningkatkan  kualitas pelayanan 

kesehatan. Pelayanan keperawatan profesional yang berdasarkan ilmu 

pengetahuan mempunyai pendekatan “proses keperawatan” untuk mencapai 

tujuan keperawatan. Sebagai suatu proses, “proses keperawatan” memiliki tahap-

tahap yakni pengkajian, diagnosis, perencanaan, implemantasi dan evaluasi 

keperawatan. Sebagai bahan pertanggung jawaban  dan pertanggung gugatan 

perawat terhadap klien, masyarakat dan pemerintah, maka semua langkah-

langkah tersebut harus didokumentasikan  dengan baik dan benar, Ali (2010).  

Berdasarkan langkah-langkah proses keperawatan, Pengkajian adalah 

tahap awal dari proses keperawatan dan merupakan satu proses yang sistematis 

dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan 
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mengidentifikasi status kesehatan klien, Hidayat (2009). Tahap ini memerlukan 

kecermatan dan ketelitian untuk mengenal masalah, Suarli & Bakhtiar, (2013). 

Keberhasilan proses keperawatan berikutnya sangat bergantung pada tahap ini 

Standar perawatan untuk pengkajian didefenisikan oleh sejumlah lembaga 

pengatur dan asosiasi perawat porfesional, termasuk American Nurse Asociation 

(ANA) dan Joint Commission  for Accreditation ((JCAHO).  

Untuk melakukan langkah pertama ini di perlukan pengetahuan dan 

kemampuan yang harus dimiliki perawat diantaranya pengetahuan tentang 

kebutuhan atau system biopsikososial dan spiritual bagi manusia. Sedangkan 

kemampuan yang dimiliki oleh perawat dapat meliputi kemampuan melakukan 

observasi secara sistematis pada klien, kemampuan komunikasi   secara verbal 

dan non verbal. Semua data klien yang sudah diperoleh harus didokumetasikan 

dengan benar dan teratur, Hidayat (2009) 

Dokumentasi keperawatan adalah bukti pencatatan dan pelaporan yang 

dimiliki perawat dalam catatan keperawatan yang berguna Suntuk kepentingan 

klien, masyarakat dan tim kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan 

dengan data dasar yang akurat dan lengkap secara tertulis sebagai tanggung 

jawab perawat (Wahid & Suprapto, 2012). Komunikasi secara lisan dan tulisan 

diantara anggota tim kesehatan sangatlah penting bagi keberlangsungan dan 

kesinambungan asuhan keperawatan pada khususnya dan pelayanan kesehatan 

pada umumnya. Komunikasi yang akurat dan lengkap dalam bentuk pencatatan  
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atau dokumentasi mempunyai keuntungan tidak hanya klien tetapi juga untuk 

anggota tim kesehatan yang memberikan pelayanan.  

Dokumentasi umumnya kurang disukai oleh perawat karena dianggap 

terlalu rumit, beragam dan menyita waktu namun dokumentasi yang tidak 

dilakukan dengan tepat, lengkap dan akurat dapat menurunkan mutu pelayanan 

pelayanan keperawatan karena tidak dapat mengidentifikasi sejauh mana tingkat 

keberhasilan asuhan keperawatan yang telah diberikan. Dalam aspek legal, 

perawat tidak mempunyai bukti tertulis  jika pasien menuntut ketidakpuasan atas 

pelayanan keprawatan, Nursalam, (2012). Salah satu faktor yang mendorong 

perawat untuk melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin adalah 

motivasi perawat itu sendiri.  

Motivasi merupakan suatu proses dimana kebutuhan-kebutuhan 

mendorong seseorang untuk melakukan serangkain kegiatan yang mengharah ke 

tercapainya suatu tujuan tertentu, Mangkunegara (2009). Salah satu bentuk 

motivasi yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian hasil yang optimal 

adalah motivasi yang berasal dari diri individu itu sendiri yang mendorong 

dirinya menjadi produktif, Hasibuan (2005).  

Motivasi adalah hal yang menyebabkan dan mendukung perilaku 

seseorang Suarli & Bakhtiar, (2013). Perasaan atau pikiran yang mendorong 

seseorang untuk melakukan pekerjaan atau menjalankan kekuasaan terutama 

dalam berperilaku, Nursalam (2015).  Motivasi yang tinggi memberikan dampak 

bagi seorang perawat dalam melakukan tindakan secara efektif dan efisien untuk 
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mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Motivasi yang rendah 

menghasilkan kinerja yang rendah. Hezberg dalam Nursalam, (2015) 

menyimpulkan bahwa ketidakpuasan dan kepuasan dalam bekerja muncul dari 

dua faktor yang terpisah. Faktor penyebab kepuasan (faktor yang memotivasi) 

yang sifatnya intrinsic meliputi prestasi, pengakuan, isi pekerjaan, tanggung 

jawab dan kemajuan, sedangkan faktor penyebab ketidakpuasan yang sifatnya 

ekstrinsik adalah kebijakan perusahan dan administrasi, supervisi, kondisi kerja, 

hubungan kerja dan keamanan. 

Hasil penelitian tentang hubungan motivasi kerja perawat dengan 

ketepatan pengisian dokumentasi asuhan keperawatan di ruang rawat inap RSUD 

Buntok menyatakan bahwa yang memiliki motivasi baik sebesar 46,7%, cukup 

33,3% dan kurang 20%. Selain itu ketepatan pendokumentasian yang sudah baik 

30%, cukup 53,3% dan kurang 16,7%. Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara yang dilakuakan di RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua pada 

bulan Juli 2017 ditemukan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan, perawat 

belum sepenuhnya melakukan pendokumentasian dengan baik untuk  semua 

tahap proses keperawatan. Terlihat pada  catatan perawat, data-data klien yang 

didapat pada tahap pengkajian tidak lengkap diisi baik dari tahap wawancara 

maupun tahap pemeriksaan fisik belum didokumentasikan dengan lengkap oleh 

perawat.  

Asuhan keperawatan jika dilihat dari keseluruhan dokumentasi secara 

umum, lengkap pada tiap tahap proses keperawatan ada dokumentasinya tapi 
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jika dilihat lagi pada tiap tahapnya akan terlihat isi dari tiap data yang kurangn 

lengkap. Dari permasalahan diatas, maka peneliti merasa perlu untuk 

menganalisis Hubungan Motivasi Perawat dengan Pelaksanaan Dokumentasian 

Pengkajian di Ruang Perawatan Bedah RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD 

Atambua.  

1.2  Rumusan Masalah 

Apakah  ada hubungan motivasi perawat dengan dokumentasi pengkajian di 

ruang perawat bedah RS MGR. Gabriel Manek, SVD Atambua. 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan motivasi perawat dengan dokumentasi data  

pengkajian di ruang perawat bedah RS Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisa hubungan motivasi perawat dengan pelaksanaan dokumentasi 

pengkajian yang sistematis di ruang perawatan bedah RSUD Mgr. Gabriel 

Manek, SVD Atambua. 

2. Menganalisa hubungan motivasi perawat dengan pelaksanaan dokumentasi 

pengkajian yang akurat di ruang perawatan bedah RSUD Mgr. Gabriel 

Manek, SVD Atambua. 
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1.4  Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam melakukan 

pendokumentasian asuhan keperawatan khususnya pengkajian. 

1. Pihak RS sebagai tempat penelitian : Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan 

peningkatan kualitas dokumentasi pengkajian khususnya dan 

dokumentasi asuhan keperawatan secara umum. 

2. Bagi responden : Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh 

perawat sebagai dasar pertimbangan peningkatan motivasi perawat 

dalam pelaksanaan dokumentasi pengkajian sehingga dapat melakukan 

pendokumentasian yang akurat, lengkap dan teratur sehingga pelaporan 

yang dimiliki perawat dalam catatan keperawatan berguna untuk 

kepentingan klien, masyarakat dan tim kesehatan dalam memberikan 

pelayanan kesehatan.  

3. Untuk peneliti : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan bagi peneliti tentang hubungan motivasi perawat dengan 

pelaksanaan dokumentasi pengkajian.   
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BAB II 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Motivasi  

2.1.1 Defenisi 

Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan, daya 

penggerak atau kekuatan  yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan, 

Priansa & Suwanto (2016). 

Motivasi adalah karakteristik psikologis manusia yang memberi kontribusi pada 

tingkat komintemn seseorang, Nursalam (2014)  

Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu. Motivasi adalah perasaan atau pikiran yang mendorong seseorang 

melakukan pekerjaan atau menjalankan kekuasaan, terutama dalam berperilaku 

Nursalam, (2014).  

Menurut Suarli (20013) motivasi adalah karakteristik psikologis manusia yang 

memberi kontribusi pada tingkat komitmen seseorang. Motivasi bisa juga segala 

sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakuka 

Menurut Hezberg disebut bahwa dimensi motivasi terdiri dari factor intrinsic 

dan ektrinsik, nisalnya tanggung jawab, prestasi dan pengakuan dan kemajuan 

yang ingin dicapai yang timbul dari dalam diri sendiri. Sedangkan faktor 

ekstrinsik antara lain hubungan interpersonal saat bekerja, teknik supervise/ 

pengarahan, budaya kerja, gaji/ kompetensi yang diterima, Kurniadi (2013) 
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Motivasi kerja adalah suatu kondisi yang dapat mempengaruhi, menggerakkan, 

membangkitkan dan memelihara perilaku seseorang yang akan melaksanakan 

pekerjaan mencapai tujuan. Kurniadi, (2013) 

Menurut Suarli, 2013 berpendapat bahwa motivasi  kerja adalah suatu bentuk 

aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan, bekerja melibatkan baik 

aktivitas fisik maupun mental.  

2.1.2 Pandangan tentang motivasi 

1. Model Tradisional  

Model ini mengisyaratkan bahwa manajer menentukan bagaimana pekerjaan-

pekerjaan harus dilakukan dan digunakan system pengupahan insentif untuk 

memotivasi para pekerja. Model ini menganggap bahwa para pekerja pada 

dasarnya malas dan hanya dapat dimotivasi dengan penghargaan berwujud 

uang.  

2.  Model Hubungan Manusiawi 

Elton Mayo dan para peneliti hubungan manusiawi lainnya menemukan 

bahwa kontak-kontak social pegawau pada pekerjaannya adalah juga 

penting dan bahwa kebosanan dan tugas-tugas yang bersifat pengulangan 

adalah factor-faktor pengurang motivasi. Manajer dapat memotivasi 

bawahan melalui pemenuhna kebutuhan social mereka dan membuat 

mereka merasa berguna dan penting.  
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3. Model SDM 

Model ini menyatakan bahwa  para karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, 

tidak hanya uang dan keinginan untuk mencapai kepuasan tetapi juga 

kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti.  

Menurut Luthans (2006), motivasi kerja  antara lain berkenaan dengan: 

1. Kebutuhan akan kekuasaan seperti: 

1) Mempengaruhi orang mengubah sikap atau perilaku 

2) Mengontrol orang dan aktivitas 

3) Berada pada posisi berkuasa melebihi orang lain 

4) Memperoleh control informasi dan sumber daya  

5) Mengalahkan lawan dan musuh 

2. Kebutuhan untuk berprestasi: 

1) Melakukan sesuatu lebih baik dari pada pesaing 

2) Memperoleh atau melewati sasaran yang sulit 

3) Memecahkan masalah kompleks 

4) Menyelesaikan tugas yang menantang dengan berhasil 

5) Mengembangkan cara terbaik untuk melakukan sesuatu 
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3. Kebutuhan akan afiliasi: 

1) Disukai banyak orang 

2) Diterima sebagai bagian kelompok atau tim 

3) Bekerja dengan orang yang ramah dan kooperatif 

4) Mempertahankan hubungan yang harmonis dan mengurangi konflik 

5) Berpartisipasi dalam aktivitas sosial yang menyenangkan 

4. Kebutuhan keamanan 

1) Mempunyai pekerjaan yang membawa rasa aman 

2) Dilindungi dari kehilangan penghasilan atau masalah ekonomi  

3) Mempunyai perlindungan dari sakit dan cacat 

4) Dilindungi dari gangguan fisik dan kondisi berbahaya  

5) Menghindari tugas atau keputusan dengan resiko kegagalan atau 

kesalahan 

5. Kebutuhan akan status 

1) Mempunyai mobil yang tepat dan mengenakan pakaian yang tepat 

2) Bekerja pada perusahaan yang tepat dengan pekerjaan yang tepat 

3) Mempunyai gelar dari universtas ternama 

4) Tinggal dalam lingkungan yang tepat dan termasuk dalam klub elit 
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5) Mempunyai hak istimewa eksekutif 

2.1.3  Sumber Motivasi  

Teori motivasi yang sudah lazim dipakai untuk menjelaskan sumber 

motivasi digolongkan menjadi dua yaitu: 

1. Motivasi Intrinsik  

Dorongan yang berasal dari dalam diri setiap individu atau 

bentuk motivasi yang didalam aktivitasnya dimulai dan diteruskan 

berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri dan secara mutlak berkait 

dengan aktivitas belajarnya. Faktor individual yang biasanya 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu adalah: 

1) Minat; seseorang akan merasa terdorong untuk melakukan suatu 

kegiatan kalau kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sesuai 

dengan minatnya. 

2) Sikap positif; seseorang yang mempunyai sikap positif terhadap 

suatu kegiatan dengan rela ikut dalam kegiatan tersebut dan akan 

berusaha sebisa mungkin menyelesaikan kegiatan yang 

bersangkutan dengan sebaik-baiknya.  

3) Kebutuhan; setiap orang mempunyai kebutuhan tertentu dan akan 

berusaha melakukan kegiatan apapun asal kegiatan tersebut bisa 

memenuhi kebutuhannya.  
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2. Motivasi Ekstrinsik 

Bentuk motivasi yang didalamnya aktivitas dimulai dan 

diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak berkaitan dengan 

dirinya. Motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu 

seperti ajakan, suruhan, paksaan dari orang lain sehingga dengan 

keadaan demikian seseorang mau melakukan sesuatu. Menurut F. 

Hezberg dalam Simon Devung ada dua faktor utama didalam 

organisasi (faktor eksternal) yang membuat karyawan merasa puas 

terhadap pekerjaan yang dilakukan dan kepuasan tersebut akan 

mendorong mereka untuk bekerja lebih baik. Kedua factor tersebut 

adalah:  

1) Motivator; prestasi kerja, penghargaan, tanggung jawab yang 

diberikan, kesempatan untuk mengambangkan diri dan 

pekerjaannya itu sendiri. 

2) Faktor kesehatan kerja; kebijakan dan administrasi perusahaan 

yang baik, supervise teknisi yang memadai, gaji yang memuaskan, 

kondisi kerja yang baik dan keselamatan kerja.  
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2.1.4   Teori Motivasi 

1. Hirarki Teori Kebutuhan (Hierarchical of Needs Thry) 

Teori motivasi Maslow dinamakan, “A Theory of Human 

Motivation”. Teori ini mengikuti teori jamak, yakni seseorang 

berperilaku/bekerja karena adanya dorngan untuk memenuhi bermacam-

macam kebutuhan. Maslow berpendapat kebutuhan yang diinginkan 

seseorang berjenjang, artinya bila kebutuhan pertama terpenuhi, maka 

kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utamandan seterusnya sampai 

kebutuhan tingkat kelima. Dasar teori ini adalah: 

1) Manusia adalah makhluk yang berkeinginan, ia akan selalu 

menginginkan lebih banyak. Keinginan ini terus-menerus dan hanya 

akan berhenti bila akhir hayat tiba. 

2) Suatu kebutuhan yang telah dipuaskan tidak menjadi motivator bagi 

pelakunya hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang akan menjadi 

motivator. 

3) Kebutuhan manusia tersusun dalam suatu jenjang.  

Teori motivasi Abraham Maslow ini menyatakan bahwa setiap diri 

manusia itu terdiri atas lima tingkat kebutuhan yaitu: 

1) Kebutuhan fisiologis: kebutuhan untuk makan, minum, perlindungan 

fisik, bernafas, seksual. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat 

terendah atau disebut pula sebagai kebutuhan yang paling dasar. 
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2) Kebutuhan rasa aman: kebutuhan akan perlindungan dari ancaman, 

bahaya, pertentangan, dan lingkungan hidup, tidak dalam arti fisik 

semata akan tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual.  

3) Kebutuhan social: kebutuhan untuk merasa memiliki yaitu kebutuhan 

untuk diterima dalam kelompok, berafiliasi, berinteraksi, dan 

kebutuhan untuk mencintai serta dicintai.  

4) Kebutuhan akan harga diri atau pengakuan: kebutuhan untuk 

dihormati dan dihargai pleh orang lain.  

5) Kebutuhan aktualisasi diri: kebutuhan untuk menggunakan 

kemampuan, skill, potensi, kebutuhan untuk berpendapat dengan 

mengemukakan ide-ide, memberikan penilaian dan kritik terhadap 

sesuatu.  

Maslow mengemukakan bahwa orang dewasa secara normal 

memuaskan kira-kira 85% kebutuhan fisiologis, 70% kebutuhan rasa 

aman, 50% kebutuhan untuk memiliki dan mencintai, 40% kebutuhan 

harga diri dan hanya 10% dari kebutuhan aktualisasi diri.  
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2. Teori Kebutuhan Berprestasi (McCelland Theory of Needs) 

Dari McCelland dikenal dengan teori kebutuhan untuk mencapai 

prestasi yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda, sesuai dengan 

kebutuhan seseorang akan prestasi. Menurut McCelland karakteristik 

orang yang berprestasi tinggi memiliki tiga ciri umum yaitu:  

1) Sebuah preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat 

kesulitan moderat  

2) Menyukai situasi-situasi dimana kinerja mereka timbul karena 

upaya-upaya mereka sendiri dan bukan karena factor-faktor lain 

seperti kemujuran misalnya. 

3) Menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan 

mereka dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah. 

3. Teori Clyton Alderfer (Teori “ERG”) 

Teori Alderfer dikenal dengan akronim “ERG”. E = Existence 

(kebutuhan akan eksistensi), R = Relatedness (kebutuhan untuk 

berhubungan dengan pihak lain) dan G = Growth (kebutuhan akan 

pertumbuhan). Jika makna ketiga istilah tersebut didalami akan tampak 

dua hal penting. Pertama secara konseptual terdapat persamaan antara 

teori yang dikembangkan Maslow dan Alderfer. Karena “Existence” 

dapat dikatakan identik dengan hirarki pertama dan kedua Maslow, 

“Realatedness” senada dengan hirarki kebutuhan ketiga dan keempat 
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Maslow  dan “Growth” mengandung makna sama dengan “self 

actualization” menurut Maslow. Kedua, teori Alderfer menekankan 

bahwa berbagai jenis kebutuhan manusia itu diusahakan pemuasannya 

secara serentak.  

4. Teori Herzberg (Teori Dua Faktor) 

Teori ini dikemukakan oleh Frederick Herzberg, Bernad, Barbara 

Mausner, dan Barbara Snydermen. Teori ini disebut juga teori motivator-

hygienes. Menurut teori ini seseorang akan melakukan pekerjaan karena 

dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik misalnya 

gaji/kompensasi, tanggung jawab yang merupakan kesanggupan seorang 

stafdalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan 

akurat dan berani menagmbil resiko atas keputusan yang dibuatnya serta 

bertanggung jawab kepada yang memberikan wewenang, pengakuan 

dimana seorang akan merasa puas bila penghargaan apa yang diterima 

sesuai dengan upaya pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan prestasi 

yang akan dicapai dimana prestasi dipengaruhi oleh kecakapan, 

keterampilan, pengalaman, kesungguhan dan lingkungan kerja. 

Sedangkan faktor ekstrinsik misalnya reward/punishment, prosedur yang 

ada, budaya kerja, hubungan interpersonal, teknik kerja, pedoman 

penilaian kerja, audit dan pangkat/jabatan. 
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5. Teori Keadilan  

Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong 

untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi 

kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Artrinya apabila 

seorang pegawai mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterimanya 

tidak memadai, dua kemungkinan dapat terjadi yaitu seseorang akan 

berusaha mendapat imbalan yang lebih besar atau mengurangi intensitas 

usaha yang dibuat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya. Dalam menumbuhkan persepsi tertentu, seorang pegawai 

biasanya menggunakan empat hal sebagai pembanding yaitu:  

1) Harapannya tentang jumlah imbalan yang dianggapnya layak diterima 

berdasarkan kualifikasi probadi, seperti pendidikan, keterampilan, sifat 

pekerjaan dan pengalamnya.  

2) Imbalan yang diterima oleh orang lain dalam organisasi dalam 

kualifikasi dan sifat pekerjaannya relative sama dengan yang 

bersangkutannya sendiri.  

3) Imbalan yang diterima oleh orang lain di organisasi lain dikawasan 

yang sama serta melakukan kegiatan sejenis. 

4) Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jumlah dan 

jenis imbalan yang merupakan hak para pegawai. 
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6. Teori Penetepan 

Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 

empat macam mekanisme  motivasi yaitu: 

1) Tujuan-tujuan mengarahkan perhatian 

2) Tujuan-tujuan mengatur upaya 

3) Tujuan-tujuan meningkatkan persistensi 

4) Tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana 

kegiatan.  

7. Teori Victor H. Vroom (Teori Harapan) 

Menurut teori ini motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang 

ingin dicapai oleh seorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa 

tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkan sesuatu dan 

jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan 

berupaya mendapatkannya. Sederhananya teori ini menjelaskan jika 

seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu 

itu cukup besar, yang bersangkutan akan sangat terdorong untuk 

memperoleh hal yang diinginkannya itu. Sebaliknya jika hal yang 

diinginkan itu tipis, motivasinya untuk berupaya akan menjadi rendah.  
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8. Teori Penguatan dan Modifikasi Perilaku 

Teori-teori yang lain digolongkan sebagai model kognitif motivasi 

karena didasarkan pada kebutuhan seseorang berdasarkan persepsi orang 

yang bersangkutan berarti sifatnya sangat subyektif. Perilakupun 

ditentukan oleh persepsi tersebut. Padahal dalam kehidupan organisasional 

disadari dan diakui bahwa kehendak seseorang ditentukan pula oleh 

berbagai konsekuensi ekternal dari perilaku dan tindakannya. Artinya 

berbagai factor diluar diri seseorang turut berperan sebagai penentu dan 

pengubah perilaku. Dalam hal ini berlakulah upaya yang dikenal dengan 

hukum pengaruh yang menyatakan bahwa manusia cenderung untuk 

mengulangi perilaku yang mempunyai konsekuensi yang menguntungkan 

dirinya dan mengelakkan perilaku yang mengakibatkan timbulnya 

konsekuensi yang merugikan.  

9. Teori Kaitan Imbalan dengan Prestasi 

Menurut model ini, motivasi seorang individu sangat dipengaruhi 

oleh berbagai factor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. 

Termasuk pada factor internal adalah : persepsi seseorang mengenai diri 

sendiri, harga diri, harapan pribadi, kebutuhan, keinginan, kepuasan kerja, 

dan prestasi kerja yang dihasilkan. Sedangkan factor eksternal : jenis dan 

sifat pekerjaan, kelompok kerja dimana seseorang bergabung, organisasi 

tempat bekerja, situasi lingkungan pada umumnya dan system imbalan 

yang berlaku dan cara penerapannya. Sederhananya apabila sumber daya 
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manusia (SDM) dapat diberdayakan dengan optimal, maka motivasi untuk 

berprestasi dalam pekerjaan yang diembannya akan semakin meningkat, 

begitupun sebaliknya.  

2.1.5 Faktor yang mempengaruhi motivasi : 

1. Lingkungan kerja 

Dari pihak pimpinan, unsur yang sangat berpengaruh terhadap motivasi: 

1) Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk prosedur kerja, 

rencana dan program kerja 

2) Persyaratan kerja 

3) Tersedianya seperangkat alat-alat dan sarana yang diperlukan didalam 

mendukung pelaksanaan kerja, termasuk bekerja 

4) Gaya kepemimpinan pemimpin dalam arti sifat-sifat dan perilaku 

pemimpin terhadap staf 

2. Faktor staf 

Kemampuan kerja, semangan atau moral kerja, rasa kebersamaan dalam 

kehidupan berkelompok, prestasi dan produktivitas kerja. Ada tiga hal yang 

berpengaruh pada motivasi staf : 

1) Karakter pribadi seseorang 

2) Tingkat dan jenis pekerjaan 

3) Lingkungan kerja 
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2.1.6 Unsur Motivasi 

Tiga hal penting dalam pengertian motivasi adalah hubungan antara 

kebutuhan, dorongan dan tujuan. Kebutuhan muncul karena seseorang 

merasakan ada sesuatu yang kurang baik fisiologis maupun psikologis. 

Dorongan merupakan arahan untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan tujuan 

adalah akhir dari suatu siklus motivasi (Nursalam, 2014).  

Pada dasarnya motivasi mempunyai sifat siklus (melingkar), yaitu 

motivasi timbul, memicu perilaku yang tertuju kepada tujuan (goal) dan 

akhirnya setelah tujuan tercapai, motivasi itu dihentikan. Tapi itu akan kembali 

pada keadaan semula apabila suatu kebutuhan lagi.  

2.1.7 Pengukuran Motivasi 

Pegukuran motivasi kerja dapat diketahui dengan melakukan survey 

dalam bidang masalah tertentu para pegawai. Kuisioner dapat digunakan untuk 

mengetahui tentang kepuasan pegawai terhadap kompensasi yang mereka 

terima selama bekerja (Purnamasari 2013). Robins menyebutkan bahwa 

pengukuran motivasi dapat dilakukan dengan melihat beberapa aspek (Gustiyah 

2009 dalam Purnamasari 2013 yaitu mempunyai sifat agresif, kreatif dalam 

pelaksanaan pekerjaan, mutu pekerjaan meningkat dari hari ke hari, mematuhi 

jam kerja, tugas yang diberikan dapat diselesaikan sesuai kemampuan, inisiatif 

kerja yang tinggi dapat mendorong prestasi kerja, kesetiaan dan kejujuran, 

terjalin hubungan kerja antara karyawan dan pimpinan, tercapai tujuan 

perseorangan maupun organisasi, memnghasilkan informasi yang akurat dan 

cepat. Pengukuran motivasi dapat diketahui dengan melakukan survei dengan 



22 
 

 
  

SKRIPSI HUBUNGAN MOTIVASI PERAWAT… SIMPLIANA ROSA 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

mengacu bebrapa aspek tentang kepuasan kerja, kompensasi, pola kerja 

kebijakan kantor (Purnamasari, 2013) 

2.2 Konsep Proses Keperawatan 

2.2.1 Defenisi  

Pelaksanaan proses keperawatan merupakan cara yang sistematis yang 

dilakukan oleh perawat bersama klien dalam menentukan kebutuhan asuhan 

keperawatan dengan melakukan pengkajian, menentukan diagnosis, 

merencanakan tindakan yang akan diakuakan, melaksanakan tindakan serta 

mengevaluasi hasil asuhan yang telah diberikan dengan berfokus pada klien, 

berorientasi pada tujuan pada setiap tahap saling ketergantungan (Hidayat, 

2009) 

Proses keperawatan adalah serangkaian tindakan yang sistematis dan 

berkesinambungan  meliputi tindakan untuk mengidentifikasi masalah 

kesehatan individu atau kelompok baik yang actual maupun yang potensial, 

kemudian merencanakan tindakan  untuk menyelesaikan, mengurangi atau 

mencegah terjadinya masalah baru dan melaksanakan tindakan atau 

menugaskan orang lain untuk melaksanakan tindakan keperawataan serta 

mengevaluasi keberhasilan  dari tindakan yang dikerjakan. (Rohmah & Walid, 

2012) 

Proses keperawatan adalah suatu metode sistematis dan ilmiah yang 

digunakan perawat untuk memenuhi kebutuhan klien dalam mencapai atau 

mempertahankan keadaan biologis, psikososial, sosial dan spiritual yang 
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optimal melalui tahap pengkajian, identifikasi diagnosis keperawatan, 

penentuan rencana keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan, serta 

evaluasi tindakan keperawatan (Suarli, 2013)  

2.2.2 Tujuan Proses Keperawatan  

1. Menggunakan metode pemecahan asalah 

Pendekatan keperawatan memungkinkan perawat untuk mengidentifikasi  

seluruh kebutuhan yang diperluhan klien. Kebutuhan ini menggambarkan 

masalah yang terjadi pada klien, baik aktual maupun resiko. Tindakan yang 

dilakukan pada klien merupakan tindakan yang bertujuan memecahkan 

masalah yang terjadi pada klien.  

2. Menggunakan standar untuk praktik keperawatan 

Semua perawat yang bertugas di tempat pelayanan dengan strata apapun yang 

merawat klien selalu menggunakan standar yang sama yaitu proses 

keperawatan.  

3. Memperoleh metode yang baku dan sesuai, rasional dan sistematis 

Desain rencana tindakan keperawatan dalam pendekatan proses keperawatan 

selalu ditetapkan berdasarkan prinsip yang ilmiah. Kerja yang sistematis juga 

dapat dilihat pada setiap langkah dari proses keperawatan. Sifatnya saling 

ketergantungan menjadikan kinerja perawat yang menggunakan pendekatan 

proses keperawatan menjadi rapi, terstruktur, tidak dapat diloncati satu sama 

lain. 
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4. Memperoleh metode yang dapat dipakai dalam segala situasi 

Sifat proses keperawatan yang fleksibel memungkinkan dipakainya 

pendekatan ini dalam segala situasi, baik dalam kondisi gawat, darurat, gawat 

darurat, akut, kronis, cito maupun elektif dapat menggunakan pendekatan ini. 

5. Mempunyai hasil asuhan keperawatan yang berkualitas tinggi 

Membantu perawat secara lebih teliti melaksanakan tugas identifikai masalah 

dan penetapan desain perencanaan yang ilmiah sehingga hasil asuhan yang 

dilaksanakan dapat berkualitas.  

2.2.3 Manfaat proses keperawatan 

1. Aspek Administrasi  

- Aspek langsung 

Secara langsung administrasi keperawatan dapat meningkatkan asuhan 

keperawatan 

- Aspek tak langsung 

Perawat akan mendapatkan nilai satuan kredit poin dari asuhannya. Nilai 

ini berkaitan langsung dengan asuhan keperawatan. Secara tidak 

langsung aasuhan yang dikerjakan, perawat dapat mengajukan kenaikan 

pangkat dengan perhitungan tertentu.  
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2. Aspek Hukum 

Perawat akan mendapatkan perlindungan hukum apabila ia sudah 

bekerja sesuai standar dan menghormati hak klien.  

3. Aspek Ekonomi 

Setiap tindakan merupakan tindakan yang direncanakan dan dilakukan 

sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dengan demikian dampak 

terhadap biaya memang benar-benar diperlukan untuk penyembuhan 

pasien. Tidak seorang perawa tpun diperkenankan melakukan tindakan 

yang tidak direncanakan.  

4. Aspek Pnedidikan dan Penelitian 

Proses keperawatan dipelajari dalam masa pendidikan kemudian 

diaplikasikan pada saat memberikan asuhan keperawatan pada pasien 

secara langsung. Dokumentasi keperawatan juga memungkinkan 

perawat melakukan penelitian dari data-data yang ada dalam status 

kesehatan pasien.  

2.2.4 Sifat-Sifat Proses Keperawatan 

1. Dinamis  

Proses keperawatan dapat berubah bila kondisi pasien berubah, baik itu 

perubahan kearah lebih baik atau kearah lebih buruk.   
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2. Siklikal  

Proses keperawatan berjalan secara siklus yang berurutan dimulai dari 

pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Siklus ini akan berjalan terus menerus sampai seluruh masalah klien dapat 

teratasi atau pasien meninggal. 

3. Interdependen  

Tahap-tahap proses keperawatan saling bergantungan. Diagnosis 

keperawatan yang muncul tergantung dari data-data yang diperoleh saat 

pengkajian, demikian sampai seterusnya. Apabila dalam pengkajian perawat 

kurang mampu mendapatkan data yang akurat atau kurang tepat, maka 

tahapan selanjutnya akan terpengaruh.  

4. Fleksibel 

Proses keperawatan dapat dipakai pada klien sebagai individu, kelompok, 

keluarga maupun dalam cakupan yang lebih luas. Bisa juga dipakai untuk 

perawatan untuk memberikan perawatan pada seluruh rentan kehidupan 

yang dimulai sejak janin sampai lanjut usia. Bisa juga dipakai untuk semua 

tatanan layanan kesehatan mulai dari puskesmas sampai rumah sakit pusat.  

2.2.5 Perkembangan Proses Keperawatan 

Pelaksanaan proses keperawatan sebagai alat bagi perawat untuk 

melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab pada pasien, mengalami 

beberapa perubahan dalam perkembangannya yang diawali adanya tindakan 
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keperawatan yang berdasarkan instruksi medis bukan lagi berdasarkan metode 

ilmiah keperawatan (melalui proses keperawatan). Dalam perkembangannya 

terdapat beberapa pendapat dari para ahli diantaranya: 

1. Florence Nigtingle menjelaskan keperawatan merupakan profesi yang dalam 

pelaksanaan beberapa tindakan kepada pasien harus dipisahkan dari medis. 

Perawat dalam menentukan atau melaksanakan fungsinya sebagai perawat 

harus mengatur, menyesuaikan lingkungan yang tidak adekuat yang 

diharapkan membantu klien menjadi baik dalam memenuhi kebutuhannya. 

2. Hall berpendapat proses keperawatan merupakan istilah yang digunakan 

dalam menentukan permasalahan klien, keluarga dan perawat agar dapat 

dipecahkan, dimana antara perawatan dan pengobatan terjadi interaksi 

dalam menentukan masalah klien.  

3. Jhonson menjelaskan proses keperawatan merupakan sesuatu dalam 

mengkaji, mencapai keputusan, melaksanakan kegiatan yang telah 

direncanakan untuk memcahkan masalah serta mengevaluasi. 

4. Wiedenbach pada tahun 1963 menjelaskan proses keperawatan sebagai alat 

untuk memecahkan masalah klien, keluarga. Perawatan dilakukan melalui 

tiga tahap diantaranya tahap observasi, tahap bantuan pertolongan dan tahap 

validasi.  
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5. Yura H. dan Wals pada tahun 1983 menjelaskan dalam melakukan proses 

keperawatan harus melalui 4 tahap yaitu tahap pengkajian, tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.  

6. Knowles pada tahun 1967 menyampaikan proses keperawatan dapat 

dilakukan dengan menggunakan 5 D’s diantaranya discover (menemukan), 

delve (mengkaji), decide (memutuskan), do (mengerjakan) dan discriminate 

(melakukan pemisahan). 

7. Orem menyampaikan keperawatan sebagai kegiatan yang dilakuakan 

melalui beberapa pertimbangan dengan menggunakan beberapa tahapan 

dalam asuhan keperawatan yaitu menentukan diagnosis dan perintah, 

menentukan mengapa keperawatan dibutuhkan, menganalisis dan 

menginterpretasikan dengan membuat keputusan, merencanakan perawatan, 

mengusahakan dalam pengaturan dan pengontrolan, mengatasi masalah 

keterbatasan, memperttahankan dan menjaga kemampuan pasien dalam 

perawatan diri.  

8. Roy dalam melakukan perawatan sebaiknya menggunakan 6 tahapan 

diantaranya; mengkaji tingkah laku klien, mengkaji faktor yang 

mempengaruhinya, mengidentifikasi masalah, merumuskan tujuan, 

melakukan intervensi keperawatan, melakukan seleksi dan melakukan 

evaluasi. Dalam melakukan proses keperawatan, Roy menganjurkan adanya 

penentuan diagnosis keperawatan. 
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9. Pada tahun 1982 dari National Council of State of Nursing mengemukakan 

bahwa proses keperawatan dibagi menjadi 5 tahap diantaranya tahap 

pengkajian, tahap analisis (diagnosis), tahap perencanaan, tahap 

implementasi dan tahap evaluasi.  

2.2.6 Komponen dalam proses keperawatan 

Berdasarkan pandangan beberapa ahli tentang proses keperawatan, 

terdapat beberapa komponen yang dapat disimpulkan dengan melalui tahapan 

proses keperawatan diantaranya; tahap pengkajian, tahap diagnosis 

keperawatan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap evaluasi.  

Tahap I : Pengkajian 

1. Pengumpulan data 

2. Validasi data 

3. Identifikasi pola/masalah 

Tahap II : Diagnosis Keperawatan 

Tahap III : Perencanaan 

1. Penentuan proiritas diagnose 

2. Penentuan tujuan dan hasil yang diharapkan 

3. Menentukan tencana tindakan 
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Tahap IV : Pelaksanaan 

1. Tindakan keperawatan mandiri 

2. Tindakan keperawatan kolaborasi 

Tahap V : Evaluasi 

1. Evaluasi proses 

2. Evaluasi hasil 

2.3 Pengkajian  

2.3.1 Defenisi  

Pengkajian merupakan langkah pertama dari proses keperawatan dengan 

mengumpulkan data-data yang akurat dari klien sehingga akan diketahui 

sebagai permasalahn yang ada (Hidayat, 2009) 

Pengkajian adalah tahap awal dari proses keperawatan dan merupakan satu 

proses yang sistematis dalam pengumpulan data dari perbagai sumber data 

untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan klien (Lyer et al, 

1996) 

Pengkajian keperawatan merupakan aspek penting dalam proses keperawatan 

yang bertujuan menetapkan data dasar tentang tingkat kesehatan klien yang 

digunakan untuk merumuskan masalah klien dan rencana tindakan (PPNI, 

2005). 
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Pengkajian adala tahap awal dan dasar dalam proses keperawatan yang 

merupakan tahap yang paling menentukan bagi tahap berikutnya (Suarli, 2013)  

2.3.2 Tujuan Pengkajian  

Tujuan pengkajian keperawatan menurut Muttaqin, 2010 meliputi: 

1. Mengkaji secara umum dari status keadaan klien  

2. Mengkaji fungsi dan fisiologis dan patologis atau gangguan 

3. Mengenal secara dini adanya masalah keperawatan klien baik actual maupun 

resiko 

4. Mengidentifikasi penyebab masalah keperawatan 

5. Merencanakan cara mengatasi permasalahan yang ada serta menghindari 

masalah yang mungkin akan terjadi.  

2.3.3 Kegiatan Dalam Pengkajian 

Kegiatan dalam pengkajian adalah pengumpulan data. Pengumpulan 

data adalah kegiatan untuk menghimpun informasi tentang status  kesehatan 

klien baik normal maupun tidak normal dengan maksud untuk mengidentifikasi 

pola fungsi kesehatan klien baik yang efektif, optimal maupun yang 

bermasalah. Namun untuk kepentingan praktis, kita temui kendala terbatasnya 

waktu pengumpulan data dan dokumentasinya sehingga di beberapa tempat kita 

jumpai kebijakan yang memfokuskan item dalam format pengumpulan data 
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dengan pertimbangan prioritas pengkajian atau pola fungsi terkait yang paling 

berpengaruh dengan gangguan sistem yang terjadi (Rohmah & Walid, 2012) 

2.3.4 Tahap Pengkajian 

1. Pengumpulan Data 

Merupakan upaya untuk mendapatkan data yang dapat digunakan 

sebagai informasi tentang klien. Data yang dibutuhkan tersebut mencakup 

data biopsikososial dan spiritual dari klien, data yang berhubungan dengan 

klien seperti data tentang keluarga dan lingkungan yang ada. Dalam 

pengumpulan data perangkat atu format disesuaikan dengan kebutuhan klien 

yang meliputi Identitas, Riwayat Kesehatan, Pola Fungsi Kesehatan, 

Pemeriksaan Fisik. (Hidayat, 2009) 

Pengumpulan data adalah mengumpulkan data yang sistematik 

tentang klien termasuk kekuatan dan kelemahan klien. Data dikumpulkan 

dari klien, keluarga, orang terdekat, masyarakat, grafik dan rekam medic. 

(Allen, 1998) 

Pengumpulan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi tentang 

status kesehatan klien baik normal maupun yang senjang yang bertujuan 

untuk mengidentifikasi pola fungsi kesehatan klien baik yang efektif 

optimal maupun yang bermasalah (Suarli, 2013).  Namun karena 

kepentingan praktis dan adanya kendala keterbatasan waktu pengumpulan 

data dan dokumentasinya, maka dibeberapa tempat kita menjumpai 

kebijakan yang memfokuskan item dalam format pengumpulan data dengan 
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pertimbangan prioritas pengkajian atau pola fungsi terkait yang paling 

berpengaruh dengan gangguan system yang terjadi. (Suarli, 2013) 

Tujuan utma pengumpulan data adalah untuk menemukan apa yang 

menjadi pusat kekhawatiran mereka dan membantu menemukan solusi 

(Muttaqin, 2010) 

Maacam-macam sumber data menurut (Nikhmatur Raohmah) adalah : 

1. Data Dasar 

Seluruh informasi tentang status kesehatan klien yang meliputi : data 

umum, data demografi, riwayat keperawatan, pola fungsi kesehatan, dan 

pemeriksaan.  

2. Data Fokus  

Informasi tentang status kesehatan klien yang menyimpang dari keadaan 

normal yang merupakan ungkapan klien maupun pemeriksaan langsung 

oleh perawat. Data ini yang nantinya mendapat porsi lebih banyak dan 

menjadi dasar timbulnya masalah keperawatan. Segala penyimpangan 

hendaknya divalidasi dengan hasil pemeriksaan sedangkan pada bayi 

dan pasien tidak sadar ditekankan pada data fokus yang berupa hasil 

pemeriksaan.  
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3. Data Subjektif 

Merupakan ungkapan keluahan klien secara langsung baik dari klien 

sendiri maupun dari keluarga dengan menggunakan wawancara. 

4. Data Objektif 

Data yang diperoleh oleh perawat secara langsung melalui observasi dan 

pemeriksaan pada klien. Data objektif hrus dapat diukur dan 

diobersevasi bukan merupakan interprestasi atau asusmsi dari perawat.  

Dalam pengumpulan data melalui format pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan cara : 

1. Wawancara yaitu melalui komunikasi untuk mendapatkan respon dari 

klien dan keluarga dengan bertatap muka. Dari wawancara ini bias kita 

mendapatkan informasi tentang riwayat kesehatan sekarang dan 

terdahulu. Untuk membantu pasien dalam mengutarakan 

masalah/keluahan secara lengkap, kita dapat menggunakan analisis 

symptom PQRST. (Priharjo, 2006). 

P Provokatif atau paliatif 

Q Qualitas atau kuantitas 

R Regional/daerah radiasi 

S Skala keparahan 

T Timing/waktu 
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2. Observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan secara visual atau 

secara langsung kepada klien. 

3. Konsultasi yaitu melakukan konsultasi kepada ahli atau sepesialis pada 

bagian yang mengalami gangguan 

4. Pemeriksaan fisik yaitu pemeriksaan dengan metode : 

1) Inspeksi dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada 

organ yang diperiksa  

2) Palpasi dengan cara meraba organ yang diperiksa 

3) Perkusi dengan melakukan pengetukan dengan menggunakan jari 

atau hamar pada pemeriksaan neurologis. 

4) Auskultasi dengan mendengarkan bunyi bagian organ yang diperiksa  

2. Validasi Data  

Merupakan upaya untuk memberikan justifikasi pada data yang telah 

dikumpulkan dengan melakukan perbandingan data subyektif dan obyektif 

yang didapatkan dari berbagai sumber dengan berdasarkan standar nilai 

normal, untuk diketahui kemungkinan tambahan atau pengkajian ulang 

tentang data yang ada. 
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3. Identifikasi Pola Masalah 

Merupakan kegiatan terakhir dari tahap pengkajian setelah dilakukan 

validasi data dengan mengidentifikasi pola atau masalah yang mengalami 

gangguan yang ada yang dimulai pengkajian pola fungsi kesehatan 

2.3.5 Hambatan Dalam Pengumpulan Data 

Dokumen merupakan aspek yang paling penting dalam pengkajian data 

riwayat kesehatan dan pengkajian fisik. Setelah pengumpulan data dilakukan, 

perawat harus dapat mengorganisasikan data dan mencatatnya dengan cara yang 

tepat dan benar.  

Hambatan dalam pengumpulan data menurut (Nikhmatur Rohman) 

1. Tidak mampu melakukan anamnesis dengan tepat 

Anamnesis yang baik berpengaruh terhadap data yang akan diperoleh 

terutama untuk menggali data subyektif. Membina hubungan saling percaya 

merupakan hal yang penting. Permasalahn bloking saat anamnesis, tidak 

focus dan beralih pada pembicaraan social bisa dicegah dengan persiapan 

yang matang sebelum melakukan anamnesis.  

2. Tidak mampu melakukan pemeriksaan fisik dengan tepat 

Diperlukan untuk memvalidasi data dari hasil anamnesis. Pada keadaan 

tertentu yaitu klien tidak dapat memberikan pernyataan subjektif (bayi dan 

pasien tidak sadar) data hasil pemeriksaan sangat diperlukan. Kesalahan 
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dalam mengartikan hasil pemeriksaan atau ketidakmampuan melakukan 

hasil pemeriksaan mempengaruhi hasil pengumpulan data.  

3. Tidak mampu mengorganisasi data 

Data yang sudah diperoleh kemudian ditempatkan pada item-item yang sesuai. 

Pada umumnya kesulitan terletak pada saat menentukan data yang ada 

masuknya dalam pola fungsi kesehatan yang mana.  

4. Data tidak lengkap 

Hambatan ini pada umumnya ada pada item 1 dan 2 hambatan ini akan 

menjadi kendala yang cukupsignifikan bila data yang kurang ternyata yang 

sangat penting dan kondisi klien telah berubah.  

5. Data tidak akurat 

Hambatan ini terjadi apabila cara melakukan pemeriksaan yang kurang tepat 

atau klien yang menyembunyikan data yang sebenarnya.  

6. Data yang didapat saling bertolak belakang 

Hambatan ini sering terjadi pada pemeriksaan yang dilakukan secara parsial 

dan data lain yang diperlukan tidak divalidasi dengan dat yang sudah 

diperoleh sebelumnya. 
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7. Duplikasi data 

Adanya data yang sama ditempat yang berbeda mengurangi efisiensi 

dokumentasi dan sebaiknya bila hal ini terjadi, maka pilih salah satu item 

yang paling sesuai untuk data tersebut.  

2.4 Dokumentasi Keprawatan 

2.4.1 Defenisi  

Dokumentasi keperawatan merupakan bagian integral dari proses bukan suatu 

yang terpisah dan berbeda dengan metode pemecahan masalah (Muhlisin, 

2011).  

Dokumentasi adalah salah sayu mekanisme yang digunakan untuk 

mengevaluasi perawatan yang diberikan (Lyer & Cump, 2004).   

1. Konsep-konsep kunci untuk model dokumentasi  

1) Keterampilan komunikasi secara tertulis 

(1) Keterampilan ini dikarakteristikkan oleh catatan yang jelas 

dimengerti dan berisi informasi yang akurat yang secara tepat 

diinterpretasikan oleh orang lain.  

(2) Keterampilan dokumentasi proses keperawatan  

(3) Catatan keperawatan yang tepat memberikan bukti tertulis dari 

penggunaan proses keperawatan yang merupakan titik penting bagi 

semua aktifitas keperawatan disemua tatanan. Proses keperawatan 



39 
 

 
  

SKRIPSI HUBUNGAN MOTIVASI PERAWAT… SIMPLIANA ROSA 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

membentuk kerangka kerja bagi semua keputusan dan tindakan 

keperawatan dan meliputi hasil tertulis dari semua pikiran dan 

aktifitas ini.  

3) Keterampilan standar dokumentasi 

(1) Standar adalah ukuran suatu model yang mana hal-hal yang sama 

seharusnya disesuaikan. Standar dokumentasi adalah suatu 

pernyataan tentang kualitas atau kuantitas dokumen yang dianggap 

adekuat untuk situasi tersebut. Sumber standar dokumentasi dapat 

dijumpai pada standar profesi keperawatan yang telah diterbitkan 

oleh badan akreditasi atau di sekolah keperawatan dan kebijakan dari 

tatanan kesehatan yang ada.  

2. Kegunaan dari dokumentasi keperawatan 

Selain sebagai dokumen yang bersifat rahasia yang mengidentifikasi 

pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien atau klien, catatan 

kesehatan juga merupakan catatan yang bersifat bisnis dan legal yang 

memiliki berbagai kegunaan oleh berbagai pihak. Kegunaan dari catatan 

kesehatan: 

1) Primer : untuk mengidentifikasi status kesehatan dari pasien yang 

diperlukan untuk mencatat kebutuhan perawatan yang diberikan.  
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2) Sekunder : tidak berhubungan langsung dengan pemberian asuhan 

keperawatan secara langsung. Berhubungan dengan kepentingan 

penelitian, finansial, legal dan etik.  

3. Trend dan perubahan yang mempengaruhi kebutuhan dokumentasi 

keperawatan 

1) Gerakan praktek keperawatan 

2) Cakupan praktek keperawatan 

3) Data dan statistic keperawatan 

4) Intensitas asuhan keperawatan dan beratnya penyakit 

5) Keperawatan yang terlatih 

6) Konsumen pengguna pelayanan 

7) Biaya 

8) Quality assurance dan audit keperawatan 

9) Kontrol akreditasi 

10) Peer review organization 

11) Koding dan klasifikasi  

12) Peralatan medis 

13) System pembayaran prospektif 
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14) Askes 

15) Risk management  

2.4.2  Standar Dokumentasi 

Standar perlu untuk didefenisikan secara tepat oleh perawat dan anggota 

profesi kesehatan yang lain termasuk badan akreditasi. Standar memiliki 

kegunaan dan menunjukan kebutuhan yang berbeda bagi kelompok berbeda 

yang mempunyai manfaat: 

1. Standar Umum 

1) Ditetapkan oleh badan berwenang 

2) Menunjukkan tingkat kualitas atau penampilan yang dianggap terkuat 

untuk tujuan tertentu/spesifik 

3) Menjabarkan perilaku praktek minimal yang aman 

4) Dinyatakan dalam istilah yang reasonable jelas dan eksplisit 

5) Dipublikasikan 

2.  Karakter umum untuk standar keparawatan (termasuk standar umum) 

1) Didasari oleh defenisi keperawatan dan proses keperawatan yang 

ditetapkan 

2) Dilaksanakan oleh semua perawat yang praktek di system atau institusi 

pelayanan kesehatan  
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3) Memandu tindakan keperawatan 

4) Dapat dicapai dan meningkatkan tingkat praktek keperawatan yang tinggi 

5) Bahasa bermakna dan dapat dipahami oleh perawat yang 

mengimplementasikan standar.  

6) Dapat diperoleh (accessible) oleh yang memerlukan 

3.  Dari sudut pandang konsumen/pasien 

1) Memberitahu konsumen ide-ide tanggung jawab kualitas askep 

merupakan suatu bagian dari praktek keperawatan 

2) Meningkatkan kepuasan konsumen 

3) Merefleksikan hak konsumen 

4) Memberi batasan pada konsumen suatu model pelayanan askep yang 

dapat diharapkan konsumen dari profesi keperawatan 

5) Justifikasi kebutuhan pelayanan keperawatan keperawatan dan 

keuntungan bagi konsumen 

4. Dari sudut pandang perawat 

1) Memberi panduan untuk tanggung jawab professional 

2) Meningkatkan kepuasan perawat dengan adanya protocol untuk praktek 

keperawatan 

3) Memberi kriteria hasil sehingga askep yang diberikan dapat dievaluasi 
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4) Memberikan kerangka  kerja bagi pendekatan yang sistematik untuk 

pengambilan keputusan dan praktek keperawatan 

5) Klarifikasi kontribusi perawat dalam pelayanan kesehatan 

Aspek legal dokumentasi asuhan keperawatan 

2.4.3  Dokumentasi Pengkajian Keperawatan  

Standar dokumentasi: “perawat mencatat data pengkajian keperawatan 

secara sistematis, komprekensif akurat dan secara terus-menerus/berlanjut, 

yang mencakup (Muhlisin, 2011) 

1) Data dasar 

Data ini mencakupi tentang tatanan klinik dan kondisi pasien untuk 

membentuk informasi mendasar dan menetapkan masalah pasien. 

2) Pengkajian khusus dilengkapi dengan catatan 

Pengkajian ini menunjukkan kondisi klinis khusus dan dicatat pada catatan 

klinis. 

3) Pengkajian berlanjut dilengkapi dengan catatan 

Pengkajian ini memberikan perhatian khusus pada perluasan data yang 

relevan dan dicatat pada flowsheets dan catatan perawat.  

4) Standar dokumentasi tempat praktik dipenuhi dan dicatat.  
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Standar dokumentasi meliputi aktivitas pemantauan berlanjut dan survey 

atau observasi. Data yang bersifat repetitive dicatat pada flowsheets seperti 

catatan grafik.  

5) Data diorganisasikan dan dicatat dalam progress yang logis dan 

menggunakan format yang ada.  

6) Terminology medis yang disepakati dan singkatan-singkatan yang 

digunakan dicatat. 

7) Semua informasi dikomunikasikan dan dicatat sesuai dengan panduan 

setempat yang disepakati.  

8) Alat-alat pengkajian yang relevan dan sesuai digunakan dan dicatat 

9) Penggunaan dan hasil pengukuran dicatat.  

Pendokumendasian pengkajian keperawatan menurut Nursalam (2015) : 

1. Pengumpulan data, dengan kriteria:  

1) Legal  

2) Lengkap 

3) Akurat 

4) Relevan 

5) Baru  
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2. Pengleompokkan data, dengan kriteria: 

1) Data biologis: hasil dari observasi tanda-tanda vilat dan pemeriksaan 

fisik melalui IPPA (inspeksi, perkusi, palpasi, auskultasi), pemeriksaan 

diagnostic/penunjang yaitu laboratorium dan rontgen. 

2) Data psikologis, social dan spiritual melalui wawancara 

3) Format pengkajian, data awal menggunakan model ROS (review of 

system) yang meliputi data demografi pasien, riwayat keperawatan, 

observasi dan pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan 

penunjang/diagnostic.  

Menurut, dokumentasi dan pelaporan yang berkualitas tinggi sangat 

dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan yang efisien dan 

terindividualisasi. Dokumentasi dan pelaporan yang berkualitas memiliki 5 

karakteristik penting yaitu bersifat: 

1. Faktual  

Mengandung informasi deskriptif dan obyektif tentang hal yang dilihat, 

didengar, dirasakan oleh perawat 

2. Akurat  

Pengukuran secara eksata akan mengahsilkan ketepatan. Contoh, 

deskripsi intake 360 ml akan lebih akurat dibandingkan klien 

mengonsumsi secukupnya.  



46 
 

 
  

SKRIPSI HUBUNGAN MOTIVASI PERAWAT… SIMPLIANA ROSA 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

3. Lengkap 

Informasi dalam rekaman dan laporan harus lengkap dan mengandung 

informasi yang penting.  Terdapat kriteria untuk komunikasi yang 

lengkap bagi aktivitas keperawatan. Tulisan pada direkam medis 

mendeskripsikan pelayanan keperawatan yang diberikan perawat kepada 

klien beserta respon klien.  

4. Baru 

Masukan data yang tepat waktu sangat penting bagi pelayanan klien. 

Untuk meningkatkan ketepatan dan menghindari duplikasi, lembaga 

kesehatan meletakkan rekaman didekat tempat tidur klien agar 

dokumentasi dapat segera dilakukan. 

5. Terorganisasi 

Komunikasi informasi harus dalam urutan yang logis. Sebagai contoh, 

suatu cara yang terorganisasi menggambarkan nyeri pada klien, hasil 

pemeriksaan, intervensi dan respon klien. Untuk mencatat situasi yang 

komoleks kedalam bentuk yang terorganisasi, bayingkan situasi tersebut 

dan catat hal yang harus dimasukkan sebelum memulai penulisan dalam 

rekaman yang legal dan permanen.  
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Menurut Muttaqin (2010), karakteristik data ada 3 yakni: 

1. Lengkap  

Data yang lengkap guna membantu mengatasi masalah klien yang 

adekuat 

2. Akurat dan nyata 

Untuk mencegah salah paham maka dalam pengumpulan data, perawat 

harus berpikir akurasi dan nyata untuk membuktikan benar tidaknya apa 

yang telah didengar, dilihat dan diamati dan diukur melalui 

pemeriksaaan ada tidaknya validasi terhadap semua data yang sekitarnya 

meragukan. 

3. Relevan 

Pencatatan data yang komprehensif biasanya banyak sekali data yang 

harus dikumpulkan sehingga menyita waktu perawat untuk 

mengidentifikasi. Kondisi seperti ini bisa diantisipasi dengan membuat 

data secara komprehensif tetapi singkat dan jelas. Dengnan mencatat 

data yang relevan sesuai dengan masalah klien merupakan data focus 

terhadap masalah klien dan sesuai dengan situasi khusus.  
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2.5 Keaslian Penelitian 

 

No   Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instumen, 

Analisis) 

Hasil 

Penelitian 

1 Hubungan Motivasi 

Perawat dengan 

Pelaksanaan 

Dokumentasi Asuhan 

Keperawatan Di Irna 

C BLU RSUP Prof 

Dr.R.D.Kandou 

Manado 

(Kriska H. Pakudek 

& Fredna J.M. Robot, 

2014) 

Desain: 

Penelitian Analitik dengan 

pendekatan cross sectional 

study 

Sampel: 

76 responden, total 

sampling 

Variable: 

Variable bebas: motivasi  

Variable terikat: pelksanaa 

dokumentasi asuhan 

keperawatan 

Instumen: 

Kuisioner,  

  

Terdapat 

hubungan 

positif antara 

motivasi 

perawat 

dengan 

pelaksanaan 

dokumentasi 

asuhan 

keperawatan 

2 Analisis Hubungan 

Motivasi Perawat 

Pelaksana dengan 

Pelaksanaa 

Dokumentasi Asuhan 

Keperawatandi 

Ruang Rawat Inap 

RSUD Pariaman 

(Rhona Sandra, 2012) 

Desain: 

Penelitian Analitik dengan 

pendekatan cross sectional 

study 

Sampel: 

86 responden, purposive 

random sampling 

Variable: 

Variable bebas: motivasi 

perawat pelaksana  

Variable terikat: 

pelaksanaan dokumentasi 

asuhan keperawatan 

Instumen: 

Kuisioner 

Analisis: 

Bivariate dengahn 

menggunakan analisis Chi-

Square 

Terdapat 

hubungan 

antara motivasi 

perawat 

pelaksana 

dengan 

pelaksanaan 

dokumentasi 

asuhan 

keperawatan 

3 Hubungan Motivasi 

Perawat Pelaksana 

dengan Pelaksanaan 

Dokumentasi Asuhan 

Keperawatan di 

Desain: observasional 

analitik dengan pendekatan 

cross secsional 

Sampel: 80 perawat, teknik 

pengambilan sampel 

Terdapat 

hubungan yang 

bermakna 

antara motivasi 

perawat 
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Ruang Rawat Inap 

RSUD Pasar Rebo 

 

proporsional random 

sampling 

Variable: 

Variable bebas:motivasi 

perawat pelaksana  

Variable terikat: 

Pelaksanaan dokumentasi 

asuhan keperawatan  

Instumen: Kuisioner 

Analisis: Bivariat chi-

square  

pelaksana 

dengan 

pelaksanaan 

dokumentasi 

pengkajian 

4 Gambaran motivasi 

kerja dan pelayanan 

prima perawat di 

RSU Bethesda 

DMIM Tomohon 

(Rivelino S. Hamel, 

2015) 

Desain penelitian: 

deskriptif kuantitatif.  

Sampel: 60 (purposive 

sampling) 

Instrument: kuisioner 

motivasi kerja 

Perilaku 

perawat awal 

bertemu pasien 

dikategorikan 

baik (71,7%) 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

Bagan Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Keterangan  

: Tidak Diteliti 

: Diteliti  

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Hubungan Motivasi Perawat dengan Pelaksanaan 

dokumentasi Pengkajian 

Dokumentasi Pengkajian 

Keperawatan 

Motivasi  

Intrinsik  Ekstrinsik  

 Gaji 

 

 Pengakuan 

 

 Tanggung Jawab 

 

 Prestasi  

    

Reaward  

Prosedur yang ada 

 

 

Hubungan interpersonal  

Teknik kerja  

Pedoman penilaian kerja  

Pangkat/jabatan 

Sistematis  Akurat dan 

lengkap 

Budaya Kerja  
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Penjelasan Kerangka Konseptual  

Motivasi yaitu dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang 

menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan, Suwatno & Priansa, (2016). Ada 

dua sumber motivasi  yakni motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri 

individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri individu itu 

sendiri. Nursalam, (2014). Dua sumber motivasi ini bisa menimbulkan dorongan 

bagi perawat untuk melakukan dokumentasi pengkajian. Faktor intrinsik disini 

seperti gaji; tinggi rendahnya gaji bisa mempengaruhi motivasi seorang perawat 

dalam bekerja dalam hal ini melakukan dokumentasi pengkajian. Tanggung 

jawab; jika seorang perawat diberi tanggung jawab yang lebih dalam 

melaksanakan pekerjaannya,  maka motivasi untuk melakukan pekerjaan itu akan 

semakin meningkat. Pengakuan; dalam melaksanakan tugas asuhan keperawatan, 

seorang perawat merasa puas jika hasil kerjanya diakui oleh atasan dan sesama 

tim, dengan demikian motivasi untuk terus melakukan pekerjaan itu semakin 

meningkat. Prestasi; jika hasil kerja  yang ditunjukkan pendapat penghargaan dari 

atasan, maka keinginan untuk terus mempertahankan prestasi akan lebih baik. 

Budaya kerja; jika dalam suatu tempat kerja terpola suatu budaya yang cenderung 

memotivasi, maka secara otomatis semua staf akan mengikuti bidaya yang sudah 

terpola itu dan begitu sebaliknya. Oleh karena itu kelima faktor diatas bisa saling 

berhubungan dengan pelaksanaan dokumentasi pengkajian. secara sistematris, 

lengkap dan akurat pada tiap pasien yang dirawat. Begitu juga dari faktor 
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ekstrinsik yakni budaya kerja juga sangat mendukung dorongan seseorang 

perawat untuk melakukan suatu kegiatan pendokumentasian data pengkajian yang 

sitematis, lengkap dan akurat serta berkelanjutan dan terus menerus setiap 

harinya.  

3.2 Hipotesis  

Hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Ada hubungan motivasi perawat dengan pelaksanaan dokumentasi 

pengkajian yang sistematis di ruang Bogenvile RSUD Mgr. Gabriel Manek, 

SVD Atambua.  

H1 : Ada hubungan motivasi perawat dengan pelaksanaan dokumentasi 

pengkajian yang lengkap dan akurat di ruang Bogenvile RSUD Mgr. 

Gabriel Manek, SVD Atambua. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan  penelitian yang digunakan  

 

Desain penelitian yang akan digunakan adalah metode survey analitik 

dengan rancangan penelitian yang digunakan korelasional dan jenis pendekatan 

cross sectional. Penelitian ini untuk mempelajari dinamika korelasi antara 

motivasi perawat dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data 

sekaligus pada suatu tempat.  

4.2 Populasi, Sampel dan Sampling 

 

4.2.1 Populasi  

 

Populasi dalam penelitian merupakan subyek yang memenuhi kriteria 

yang telah ditetapkan oleh peneliti, Nursalam, (2016). Sebagai populasi dalam 

penelitian ini adalah  perawat ruang Bedah RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD 

Atambua sebanyak 30 orang. 

4.2.2 Sampel  

 

Sampel merupakan bagian dari populasi terjangkau yang dapat 

digunakan sebagai subjek penelitian yang diambil dan ditentukan melalui 

sampling, Nursalam (2017). Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 

perawat ruang bedah sebanyak 30 orang yang memenuhi kriteria inklusi yaitu 

perawat dengan pendidikan minimal D3 
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4.2.3 Sampling  

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat 

mewakili populasi sedangkan teknik sampling merupakan cara yang ditempuh 

dalam pengambilan sampel (Nurssalam, 2001). Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan Nonpropability Sampling dengan teknik total sampel.  

4.3 Variabel Peneliatian dan Defenisi operasional variabel 

4.3.1 Variabel penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua variable yakni : 

Independen Variabe : motivasi perawat 

Dependen Variabel  : pelaksanaan dokumentasi pengkajian  

4.3.2 Defenisi Operasional 

Defenisi operasional merupakan mendefenisikan variable penelitian 

yang akan dilakukan berdasarkan karakteristik yang akan diamati, sehingga 

dapat membuat  peneliti semakin cermat dalam melakukan pengukuran suatu 

obyek penelitian. 
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Table 4.1 Defenisi operasional hubungan motivasi perawat terhadap pengisian format 

pengkajian  

No   Variabel Defenisi 

Operasional 

Parameter Alat 

Ukur 

Skala Skor 

1.  Independen  

Variabel : 

motivasi 

Perawat 

Suatu kondisi 

yang dapat 

mempengaruhi, 

menggerakkan, 

membangkitkan 

dan memelihara 

perilaku seseorang 

yang akan 

melaksanakan 

pekerjaan 

mencapai tujuan 

Motivasi 

perawat dari 

faktor intrinsik 

yang dijabarkan 

oleh Herzberg 

meliputi: 

1. Tanggung 

jawab 

2. Prestasi 

3. Pengakuan  

4. Gaji  

Dari faktor 

ekstrinsik: 

budaya kerja. 

 

 

 

 

Kuisioner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interval   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tidak Pernah 

: 1 

- Jarang  : 2 

- Sering : 3 

- Selalu : 4 

 

(Sudaryani, 

2016) 

 

   Digunakan 

pertanyaan 

positif, adalah 

urutan skor 

dari opsi 1 – 4 

adalah 1-2-3-

4  

 

Skor: 

Skala linkert 

yang skalanya 

ditotal dan 

skornya: 

Motivasi:17-68 

 

2. Dependen  

Variabel :  

- Pelaksanaan 

dokumentasian 

pengkajian 

yang 

sistematis 

 

 

 

- Pelaksanaan 

dokumentasian 

pengkajian 

yang akurat 

 

 

- Pengumpulan 

data yang 

dimulai dengan 

pengkajian 

masalah utama 

klien. 

 

 

- Data yang 

didokumetasikan 

mencakup 

semua kondisi 

 

 

Rekam medis 

pasien yang 

diobservasi 

pada awal 

pasien masuk. 

 

 

 

 

Rekam medis 

pasien yang 

diobservasi 

 

 

Observasi   

 

 

 

 

 

 

 

 

Observasi  

 

 

Interval   

 

 

 

 

 

   

 

 

Skor: 

Skala linkert 

yang skalanya 

ditotal dan 

skornya: 

Motivasi:17-68 

Obsservasi 

dokumentasi:  

9-36 

Observasi 

dokumentasi 

sistematis 4-16 
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No   Variabel Defenisi 

Operasional 

Parameter Alat 

Ukur 

Skala Skor 

dan lengkap 

\ 

pasien dan data 

benar-benar 

nyata melalui 

hasil 

pemeriksaan 

yang diinspeksi, 

palpasi, perkusi 

dan auskultasi 

 

pada awal 

pasien masuk. 

Observasi 

dokumentasi 

akurat/lengkap 

5-20 

 

 

 

 

 

 

       

 

4.5 Instrumen Penelitian 

Instrument pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini 

adalah kuisioner yang sudah disesuaikan dengan tujuan penelitian, variable 

penelitian dan juga berpacu pada teori yang sudah dirancang.   

1. Kuisioner motivasi yang diadopsi dari Sudariani, 2016 yang sudah diuji 

validitas dan reliabilitasnya yang terdiri dari tiga bagian yakni; (A) tanggung 

jawab, (B) prestasi, (C) Pengakuan, (D) gaji, (E) budaya kerja. Pengukuran 

motivasi perawat pada penelitian ini  menggunakan pertanyan positif dengan 

bentuk pertanyaan terbuka dengan opsi  “selalu” “sering” “jarang” dan “tidak 

pernah” dengan menggunakan skala likert yaitu 4: selalu. 3: sering, 2: jarang, 

dan 1: tidak pernah. dengan skor menggunakan skala interval baik: 52%-68%, 

cukup: 35-51%-75%, kurang: 17-34%.  

2. Lembar observasi yang digunakan adalah lembar observasi untuk pelaksanaan 

dokumentasi pengkajian. 
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4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Ruang Bogenvile RSUD Mgr. Gabriel 

Manek, SVD Atambua. Waktu penelitian dimulai pada bulan Oktober sampai 

dengan November 2017 

4.7 Prosedur Pengambilan Data 

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data adalah 

sebagai berikut: 

1. Persiapan  

Penelitian dilaksanakan setelah lolos uji etik Komisi Etik Penelitian 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, setelah itu peneliti 

mengajukan ijin kepada Direktur RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD 

Atambua 

2. Penentuan sampel 

Data yang digunakan merupakan data primer yaitu data yang diambil 

langsung dari responden. Teknik sampling menggunakan purposive 

sampling yang sudah sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi.  

3. Pelaksanaan 

Peneliti menjelaskan tujuan penelitian, manfaat, serta prosedur penelitian 

kepada responden. Kemudian peneliti meminta kesediaan perawat menjadi 

responden dan menandatangani pada lembar informed consent. Penelitian 
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dilakukan setelah perawat menandatangani informed consert dan responden 

diberitahu cara pengisian kuisioner dan dilanjutkan selama satu minggu. 

Setelah responden mengisi kuisionel, peneliti melakukan observasi format 

pengkajian pada rekam medic pasien setelah itu peneliti membuat tabulasi 

data serta menganalisis data dengan menggunakan uji  statis-group 

comparation design untuk mendapatkan hasil penilaian dengan bantuan 

komputerisasi 

4.8  Cara Analisis Data  

Pengujian hubungan motivasi perawat dengan pelaksanaan dokumentasi 

pengkajian dengan menggunakan uji Spearman.  
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4.9 Kerangka Operasional/Kerja 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.1 Kerangka operasional penelitian Hubungan Motivasi Perawat 

dengan Pelaksanaan Dokumentasi Keperawatan di Ruang 

Bogenvile RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua  

 

 

 

 

Sampel  : Perawat Ruang Bogenvile RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua 

Total Sampel  

Memberikan lembar Informed Consert pada 

perawat yang siap menjadi responden 

Membagi/menyebarkan kuisioner motivasi perawat kepada 

responden dan menjelaskan  cara mengisi kuisioner 

Melakukan observasi dokumentasi format 

pengkajian pada rekam medis pasien   

Menjelaskan tujuan penelitian pada kunjungan pertama 

Populasi : Perawat Ruang Bogenvile RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua 

Mengumpulkan kuisioner dan melakukan 

pengolahan data dan penyusunan laporan 
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4.10 Masalah Etik 

Penelitian ini akan dilakukan setelah lulus uji etik oleh Komite Etik Fakultas 

Keperawatan dengan pertimbangan etika meliputi:  

1. Autonomy yang dibuktikan dengan Informed Consent (lembar persetujuan).  

2. Confidential, data responden yang diambil hanya digunakan semata-mata 

untuk kepentingan penelitian.   

3. Privacy and Dignity, responden akan dijaga privasinya dengan melakukan 

intervensi pada tempat yang tertutup serta menjaga harga diri responden. 

Peneliti juga menghargai data yang diberikan responden dengan tidak 

memaksa untuk memberikan informasi sesuai keinginan peneliti dan 

informasi tersebut hanya akan digunakan dalam konteks penelitian.  

4. Beneficence and non-maleficence, saat responden karena sesuatu hal ingin 

mundur menjadi responden, maka tidak boleh dipaksakan. 

5. Justice 

6. Keterbatasan : dalam penelitian ini penulis mengalami adanya keterbatasan 

dimana penulis hanya dapat mendampingi sebagian responden secara 

langsung dalam pengisian kuisioner, oleh karena itu dalam memilih 

pernyatan sebagian responden yang tidak mengisi sesuai  dengan kenyatan 

sehingga dapat berpengaruh terhadap hasil observasi.  
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab lima peneliti akan menguraikan hasil penelitian mengenai data 

umum responden dan data khusus responden. Data responden meliputi umur, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, status kepegawaian dan masa kerja. Penelitian ini telah 

dilaksanakan pada tanggal 20 – 25 November 2017 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukukan di Ruangan Bogenvile RSUD Mgr. 

Gabriel Manek, SVD Atambua yang sebelumnya bernama Ruang   Perawatan 

Bedah RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua di Kabupaten Belu, Provinsi 

NTT. Ruangan Bogenvile terletak dilantai dua RS dengan perawat berjumlah 25 

orang termasuk kepala ruangan dan wakil kepala ruangan. Dari 25 perawat 5 

orang perawat laki-laki dan 10 orang perawat perempuan. Perawat yang 

pendidikan D3 24 orang dan 1 orang S1. Ruangan Bogenvile memiliki 2 dokter 

penanggung jawab yakni dokter spesialis bedah umum, 2 dokter konsulan yakni 

dokter spesialis anasthesi dan dokter spesialis penyakit dalam. Jumlah kamar 

sebanyak 12 kamar dengan jumlah bed secara keseluruhan sebanyak26 bed 

dengan rincian kelas 1 terdapat 4 bed, kelas 2 terdapat 4 bed dan kelas 3 

terdapat 18 bed. BOR tiap semester masih dalam batas normal berkisar 60 – 

85%.  
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Pelaksanaan asuhan keperawatan di ruang Bogenvile menggunakan 

model tim dengan 2 jumlah tim. Dari kedua tim yang dipercayakan menjadi 

ketua tim diganti setiap bulannya dan selalu dinas pagi. Asuhan keperawatan 

dilaksanakan sesuai tahap-tahap proses keperawatan. Pelaksanaan timbang 

terima dilaksanakan setiap shift dinas. Setelah klien pulang rekam medic klien 

di lengkapi terlebih dahulu oleh wakil kepala ruangan untuk pengkodean dan 

penomoran lalu dibawa ke ruang rekam medic.  

5.1.2 Data Khusus Responden 

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah semua perawat 

yang bertugas di Ruang Bogenvile RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua. 

Saat penelitian berlangsung ada 5 responden yang dinyatakan gagal karena 

mendapatkan SK pindah ruangan.   

Data khusus responden disajikan dalam bentuk table dan menggunakan 

data numerik.  
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Tabel 5.1  Distribusi Frekuensi Responden di Ruang Bogenvile RSUD Mgr. 

Gabriel Manek, SVD Atambua Tahun 2017 

 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Umur :  

 

21-25 

26-30 

31-35 

 

 

2 

14 

9 

 

 

 

8,0 

56,0 

36,0 

Jenis kelamin: 

 

Laki-laki 

Perempuan 

 

 

5 

20 

 

 

20,0 

80,0 

Pendidikan : 

 

D3 

S1 

 

 

 

24 

1 

 

 

96,0 

4,0 

Status Pegawai : 

 

Kontrak BLUD 

Kontrak Daerah 

PNS 

 

 

 

17 

1 

7 

 

 

68,0 

4,0 

28,0 

Masa Kerja : 

 

0-4 tahun 

4-8 tahun 

9-12 tahun 

 

 

 

15 

6 

4 

 

 

60,0 

24,0 

16,0 

Total  25 100,0 

 

Table 5.1 menunjukkan bahwa umur responden paling banyak terdapat pada umur 

26 – 30  tahun. Keadaan ini menunjukkan bahwa responden poda usia dewasa 

awal dan merupakan usia yang produktif. Responden terbanyak, yaitu perempuan 
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yang sejumlah hampir seluruhnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa responden 

terbanyak adalah perempuan yang mana juga mempunyai kegiatan sebagai ibu 

rumah tangga. Pada jenis kelamin didominasi oleh perawat perempuan sebanyak 

20 orang. Pada penelitian ini peneliti membagi tingkat pendidikan menjadi dua 

yakni D3 dan S1 dan perawat di ruang bogenvile didominasi perawat perempuan 

sebanyak 20 orang. Pada status pegawai responden didominasi oleh Kontrak 

BLUD sebanyak 17 responden. Masa kerja responden paling banyak 0-4 tahun 

sebanyak 15 orang. Hal ini menunjukkan jika di ruang bogenvile lebih didominasi 

oleh perawat baru.  

5.1.3 Hubungan Motivasi Perawat dengan Pelaksanaan Dokumentasi Pengkajian di 

Ruang Bogenvile RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua.  

Pada bagian ini akan menyajikan data khusus yang meliputi identifikasi 

variable yakni motivasi dan pelaksanaan dokumentasi pengkajian. Bagian ini 

juga akan membahas hubungan motivasi dengan pelaksanaan dokumentasi yang 

sistematis dan hubungan motivasi dengan pendokumentasian yang akurat dan 

lengkap di Ruang Bogenvile RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua.  

1.  Motivasi Perawat dalam Pelaksanaan Dokumentasi Pengkajijan 

Penilaian motivasi pada responden perawat di Ruang Bogenvile 

RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua yang menggunakan kuisioner 

motivasi yang telah diuji validitasnya dalam penelitian Putu Eka Sudariani, 
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2016 ; maka berdasarkan penilaian responden didapatkan hasil sebagai 

berikut :  

Table 5.2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Motivasi Responden di Ruang 

Bogenvile RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atamabua. 

 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Motivasi : 

 

Baik 

Cukup 

 

 

 

14 

11 

 

 

56,0 

44,0 

Total  25 100,0 

 

Table 5.2 menunjukkan hasil bahwa motivasi kerja perawat yang ada 

didominasi oleh perawat dengan memiliki motivasi baik sebanyak 14 

responden. Keadaan ini menunjukkan bahwa perawat di ruang Bogenvile 

memiliki motivasi diatas rata-rata.  

2. Pelaksanaan Dokumentasi Pengkajian Sistematis dan Pelaksanaan 

Dokumentasi Pengkajian yang Akurat/Lengkap 

Penilaian pelaksanaan dokumentasi pengkajian pada responden 

perawat di Ruang Bogenvile RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua 

yang menggunakan lembar observasi ; maka berdasarkan penilaian 

responden didapatkan hasil sebagai berikut : 
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Table 5.3 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pelaksanaan Dokumentasi 

Pengkajian yang Sistematis oleh Responden di Ruang 

Perawatan Bedah RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atamabua. 

 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Pelaksanaan 

Dokumentasi  

Pengkajian 

Sistematis: 

 

Baik 

Cukup  

Kurang  

 

 

 

 

 

17 

3 

5 

 

 

 

 

68,0 

12,0 

20,0 

 

Total  25 100,0 

 

Table 5.3 menunjukkan bahwa pelaksanaan pendokumetasian pengkajian di ruang 

Bogenvile didominasi oleh responden yang memiliki kategori baik sebanyak 17 

responen. Keadaan ini menunjukkan bahwa perawat di di Ruang Bogenvile dalam 

pelaksanaan pendokumentasian pengkajian masih didominasi oleh pelaksanaan 

pendokumentasian pengkajian yang baik sesuai  dengan standar dokumentasi.  

 

Tabel 5.4  Distribusi Frekuensi  Berdasarkan Pelaksanaan Dokumentasi 

Pengkajian yang Lengkap oleh Responden di Ruang Bogenvile RSUD 

Mgr. Gabriel Manek, SVD Atamabua. 

 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Pelaksanaan Dokumentasi 

Pengkajian Lengkap : 

 

Baik 

Cukup 

Kurang  

 

 

 

9 

11 

5 

 

 

36,0 

44,0 

20,0 

Total  25 100,0 
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Table 5.4 menunjukkan bahwa pelaksanaan dokumentasi pengkajian yang 

lengkap didominasi oleh pelaksanaan dokumentasi dengan kategori cukup 

yakni sebanyak 11 responden keadaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 

dokumetasi pengkajian yang lengkap masih diatas rata-rata.  

3. Hubungan Motivasi Kerja Perawat dengan Pelaksanaan Dokumentasi 

Pengkajian di RSUD 

Pada penelitian ini peneliti menghubungkan motivasi dengan 

observasi pelaksanaan dokumentasi pengkajian dengan menggunakan data 

numerik.  

Table 5.5 Tabel Hubungan Motivasi Perawat dengan Pelaksanaan 

Dokumentasi Pengkajian yang Sistematis dan Hubungan 

Motivasi Perawat dengan Pelaksanaan Dokumentasi Pengkajian 

yang Akurat/Lengkap 

 

Motivasi Pelaksanaan Dokumentasi 

Pengkajian Sistematis 

Pelaksanaan Dokumentasi 

Pengkajian Lengkap 

Total 

Baik Cukup Kurang 

 

Baik Cukup Kurang 

Baik 12 2 0 8 6 0 14 

48,0% 8,0% 0% 32% 24% 0%  

Cukup 5 1 5 1 5 5 11 

20,0% 4,0% 20% 4,0% 20,0% 20%  

Total 17 3 5 9 11 5 25 

68,0% 12,0% 20,0 36,0 44,0 20,0  

 Spearman Rho r= 0,489 

p= 0,013 

Spearman Rho r= 0,626    

p= 0,001 

 

 

Table 5.5 menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara hubungan motivasi 

dengan pelaksanaan dokumentasian pengkjian sistematis maupun hubungan antara 

motivasi perawat dengan pelaksanaan dokumentasi pengkajian yang 
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akurat/lengkap di ruang Bogenvile RSUD Mgr. Gabriel Manek Atambua. 

Berdasarkan uji statistic Spearman rho pada hubungan motivasi perawat dengan 

pelaksanaan dokumentasi pengkajian sistematis menunjukkan coefisien 

correlation diperoleh nilai signifikan p= 0,013 menunjukkan value kurang dari alfa 

yang artinya hipotesisi diterima dengan koefisien korelasi (r) 0,489. Sedangkan 

berdasarkan uji statistic pada pelaksanaan dokumentasi pengkajian akurat/lengkap 

juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan 

hasil uji statistic p= 0,626 dengan koefisien korelasi 0,001. Nilai (r) = 0,489 pada 

pelaksanaan dokumentasi pengkajian sistematis menunjukkan arah korelasi positif 

dengan menunjukkan tingkat korelasi sedang, artinya motivsi berhubungan dengan 

pelaksanaan dokumentasi pengkajian di Ruang Bogenvile RSUD Mgr. Gabriel 

Manek, SVD Atambua, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

motivasi positif semakin baik pelaksanan dokumentasi pengkajian yang sistematis 

di Ruang Bogenvile RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua. Begitu pula 

dengan nilai (r) = 0,626 pada pelaksanaan dokumentasi pengkajian yang 

akurat/lengkap juga menunjukkan tingkat korelasi kuat sehingga bisa disimpulkan 

bahwa semakin baik motivasi maka semakin baik pula pelaksanaan dokumentasi 

pengkajian yang akurat/lengkap.   
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5.2 Pembahasan  

5.2.1 Hubungan Motivasi Perawat dengan Pelaksanaan Dokumentasi Pengkajian 

Sistematis di Ruang Bogenvile RSUD Mgr. Gabriel Manek Atambua.  

Dari hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan yang signifikan 

antara hubungan motivasi dengan pelaksanaan dokumentasi pengkajian 

sistematis di ruang Bogenvile RSUD Mgr. Gabriel Manek Atambua. 

Berdasarkan uji statistic Spearman rho pada hubungan motivasi perawat dengan 

pelaksanaan dokumentasi pengkajian sistematis menunjukkan coefisien 

correlation diperoleh nilai signifikan menunjukkan value kurang dari alfa yang 

artinya hipotesisi diterima dengan koefisien korelasi. Pada pelaksanaan 

dokumentasi pengkajian sistematis menunjukkan arah korelasi positif dengan 

menunjukkan tingkat korelasi sedang, artinya motivsi berhubungan dengan 

pelaksanaan dokumentasi pengkajian di Ruang Bogenvile RSUD Mgr. Gabriel 

Manek, SVD Atambua, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 

motivasi positif semakin baik pelaksanan dokumentasi pengkajian yang 

sistematis di Ruang Bogenvile RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua. 

Perawat di ruang Bogenvile memiliki motivasi yang baik akan tetapi ada 

sebagian yang juga masih memiliki motivasi sedang.  

Dalam penelitian ini motivasi diteliti dengan menggunakan kuisioner 

yang meliputi (1) tanggung jawab (2) prestasi (3) pengakuan (4) gaji (5) budaya 

kerja. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan jawaban dari semua item 
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jawaban responden terlihat pada item gaji mendapatkan persentase dengan 

rentang paling rendah.  

Menurut (Kurniadi, 2013) motivasi kerja adalah suatu kondisi yang 

dapat mempengaruhi, menggerakkan, membangkitkan dan memelihara perilaku 

seseorang yang akan melaksanakan pekerjaan mencapai tujuan. Hasil uji 

spearman diatas juga sesuai dengan teori Hezberg dimana motivasi terdiri dari 

faktor intrinsik dan ektrinsik, misalnya tanggung jawab, prestasi dan pengakuan 

dan kemajuan yang ingin dicapai yang timbul dari dalam diri sendiri. 

Sedangkan faktor ekstrinsik antara lain hubungan interpersonal saat bekerja, 

teknik supervise/ pengarahan, budaya kerja, gaji/ kompetensi yang diterima. 

Ketika responden berada pasa suatu kondisi dimana ada sesuatu yang dapat 

mempengaruhi, menggerakkan, membangkitkan dan memelihara perilaku untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan mencapai tujuan maka motivasi itu akan timbul 

pada diri perawat.  

Berdasarkan hasil uji statistik bahwa jika dilihat dari persentase yang 

ada faktor yang mendukung timbulnya motivasi kerja pada responden yang 

dirasakan kurang mendukung adalah faktor gaji. Namun penghasilan 

(gaji/insentive) bukan semata menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang 

memiliki motivasi akan tetapi ada faktor lain yang bisa tetap membuat perawat 

masih mampu memotivasi dirinya yakni pada faktor budaya kerja dan 

pengakuan yang dibuktikan dengan presentasenya pada setiap jawaban dengan 

skor tertinggi.  
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Berdasarkan pandangan tentang motivasi menurut Suarli (2013) dalam 

model SDM menyatakan bahwa para karyawan dimotivasi oleh beberapa faktor, 

tidak hanya uang dan keinginan mencapai kepuasan tetapi juga kebutuhan untuk 

berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti. Dalam hal ini berarti 

seseorang juga merasa puas jika bisa berprestasi dalam pekerjaannya. Selain 

gaji, prestasi, pengakuan dan budaya kerja, tanggung jawab juga mejadi salah 

satu faktor yang mempengaruhi motivasi. Jika di lihat dari jawaban responden 

pada item tanggung jawab pada umumnya jawaban dengan skor 3 dan 4. Pada 

butir satu dari 25 responden yang menjawab dengan skor (4) Selalu hanya dua 

orang yakni kepala ruangan dan wakil kepala ruangan, tetapi ada 19 responden 

yang menjawab dengan skor (3) sering sedangkan yang menjawab dengan skor 

(2) jarang hanya 4 responden. Mengapa peneliti tertarik membahas pernyataan 

butir satu karena pernyataannya adalah tentang inisiatif responden dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan. Nursalam, 2016 menyatakan dalam 

menjalankan metode asuhan keperawatan asuhan keperawatan professional, 

model praktik keperawatan di rumah sakit perawat professional mempunyai 

wewenang dan tanggung jawab melaksanakan praktik keperawatan di rumah 

sakit dengan sikap dan kemampuannya. Berdasarkan jawaban responden yang 

ada mengambarkan bahwa secara umum sudah menunjukkan rasa tanggung 

jawab dalam melaksanakan pekerjaannya. Pada pernyataan butir 4, ada satu 

responden yang menjawab dengan skor 1.  
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5.2.2 Hubungan Motivasi Perawat dengan Pelaksanaan Dokumentasi Pengkajian 

Akurat/Lengkap di Ruang Bogenvile RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD 

Atambua 

Pada penelitian ini menyatakan ada hubungan antara motivasi dengan 

pelaksanaan dokumentasi yang lengkap di ruang Bogenvile RSUD Mgr. Gabriel 

Manek, SVD Atambua. Berdasarkan uji statistic pada pelaksanaan dokumentasi 

pengkajian akurat/lengkap juga menunjukkan adanya hubungan yang 

signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji statistic p= 0,626 dengan 

koefisien korelasi 0,001. Nilai (r) = 0,626 pada pelaksanaan dokumentasi 

pengkajian yang akurat/lengkap menunjukkan tingkat korelasi kuat sehingga 

bisa disimpulkan bahwa semakin baik motivasi perawat, maka semakin baik 

pula pelaksanaan dokumentasi pengkajian yang akurat/lengkap. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang yang yang memiliki 

motivasi baik juga sangat berpengaruh untuk timbulnya keinginan untuk 

melakukan dokumentasi pengkajian yang sistematis dengan baik. Kurangnya 

motivasi seseorang terhadap pelaksanaan dokumentasi pengkajian yang lengkap 

maka semakin buruk pendokumentasian pengkajian akurat/lengkap. Dewasa ini 

bersaing dalam suatu pekerjaan sangatlah dibutuhkan. Oleh karena itu faktor-

faktor yang mendorong motivasi seseorang sangat dibutuhkan (dilihat dari hasil 

penelitian) bahwa 14 perawat yang memiliki motivasi baik dan 11 orang yang 

memiliki motivasi cukup, maka terdapat 9 perawat yang pelaksanaan 

pendokumentasian yang sistematisnya baik.  
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Hal ini sependapat dengan Kurniadi, (2013) yang berpendapat bahwa 

motivasi adalah suatu kondisi yang dapat mempengaruhi, menggerakkan, 

membangkitkan dan memelihara perilaku seseorang yang akan melaksanakan 

pekerjaan mencapai tujuan. Menurut Hidayat A, (2009) menyatakan bahwa 

pengkajian merupakan langkah awal dari proses keperawatan. Kemampuan 

yang harus dimiliki perawat adalah meliputi kemampuan melakukan observasi 

secara sistematis pada klien, kemampuan berkomuniksi secara verbal atau non 

verbal. Muhlisin Abi, (2011) menyatakan bahwa dokumentasi keperawatan 

selain bersifat rahasia yang mengidentifikasi pelayanan kesehatan yang 

diberikan kepada klien, catatan kesehatan juga merupakan catatan yang bersifat 

bisnis dan legal. 

Berdasarkan hasil penelitian faktor yang terlihat jelas yang sangat 

berpengaruh terhadap pelaksanaan pendokumentasian pengkajian yang 

sistematis dengan kategori kurang sebanyak 5 (20,0%) responden adalah faktor 

jenis kelamin.  Kelima responden tersebut berjenis kelamin laki-laki. Kelima 

responden ini berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti sama sekali 

tidak melakukan pendokumentasian pengkajian pada pasien yang diterima dan 

dirawat.  

Hasil uraian berdasarkan observasi atau pengamatan yang di lakukan 

peneliti bahwa di tempat peneliti melakukan penelitian mempunyai kebiasaan 

bahwa perawat laki-laki lebih cenderung untuk melakukan pekerjaan yang 

membutuhkan fisik/tenaga. Dari segi geografis letak ruangan tempat penelitian 



74 
 

 
  

SKRIPSI HUBUNGAN MOTIVASI PERAWAT… SIMPLIANA ROSA 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

terletak dilantai dua, sedangkan unit gawat darurat dan tempat pemeriksaan 

penunjang semuanya berada di lantai satu. Kondisi saat peneliti melakukan 

penelitian dan dari cerita responden lainnya bahwa lift tidak berfungsi sudah 

sejak hampir dua tahun, tidak mempunyai jalan darurat dan hanya tangga satu-

satunya akses untuk mencapai lantai dua. Otomatis semua pasien yang dirawat 

dan akan dilakukan pemeriksaan penunjang harus diangkat melewati tangga.  

Berdasarkah hasil yang ada bisa disimpulkan bahwa jenis 

kelamin/perawat laki-laki tidak melakukan dokumentasian pengkajian 

disebabkan karena keadaan rumah sakit saat ini. Bisa disimpulkan bahwa walau 

pada perawat laki-laki tidak melakukan dokumentasian pengkajian disebabkan 

karena keadaan rumah sakit saat ini akan tetapi dari uji statistik menunjukkan 

ada hubungan yang signifikan.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan 

saran tentang motivasi perawat dengan pelaksanaan dokumetasi pengkajian di Ruang 

Perawatan Bedah RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua.  

6.1 Kesimpulan  

1. Motivasi perawat mempunyai hubungan dengan pelaksanaan dokumentasi 

pengkajian secara sistematis di ruang Bogenvile RSUD Mgr. Gabriel Manek, 

SVD Atambua.  

 2. Motivasi perawat mempunyai hubungan dengan pelaksanaan dokumentasi 

pengkajian secara lengkap di ruang Bogenvile RSUD Mgr. Gabriel Manek, 

SVD Atambua.. 

6.2 Saran 

1. Bagi Perawat  

Diharapkan perawat di ruang Bogenvile tetap mempertahankan motivasi yang 

ada. 

2. Bagi RS 

Diharapkan agar kepala keperawatan RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD 

Atambua bisa memberikan penghargaan dan pengakuan kepada perawat ruang 
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Bogenvile yang berprestasi dan yang telah melaksanakan pendokumentasian 

pengkajian dengan baik agar motivasi tetap dipertahankan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya mampu memperluas area penelitian dengan 

desain dan variabel dokumentasi secara keseluruhan.  
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LAMPIRAN  

Lampiran 1 

PENJELASAN PENELITIAN BAGI RESPONDEN 

 

Judul Penelitian : Hubungan motivasi Perawat dengan Pelaksanaan Dokumentasi 

Pengkajian di Ruang Perawatan Bedah RSUD Mgr. Gabriel 

Manek, SVD Atambua 

Tujuan 

Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan motivasi perawat dengan pelaksanan dokumentasi 

pengkajian di ruang perawat bedah RS Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua. 

Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi hubungan motivasi perawat dengan pelaksanaan dokumentasi 

pengkajian yang sistematis di ruang perawatan bedah RSUD Mgr. Gabriel 

Manek, SVD Atambua. 

2. Mengidentifikasi hubungan motivasi perawat dengan pelaksanaan dokumentasi di 

pengkajian yang akurat di ruang perawatan bedah RSUD Mgr. Gabriel Manek, 

SVD Atambua. 

Penelitian ini merupakan penelitian csross sectional, pengumpulan data mengenai  

motivasi dilakukan dengan menggunakan kuisioner sedangkan pengumpulan data 

mengenai pelaksanaan dokumentasian pengkajian dilakukan dengan menggunakan 

lembar observasi.  

Waktu dan tempat pengisian kuesioner 

Pengisian kuesioner dilakukan di ruang perawat RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD 

Atambua dan waktu pengisian kuesioner sekitar 30 menit 

Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi perawat dalam 

pelaksanaan pendokumentasian  pengkajian secara sistematis, akurat dan lengkap 

serta terus menerus dan berlanjut setiap harinya  
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Bahaya potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subjek dalam 

penelitian ini, karena subjek hanya dilakukan diobservasi dan diberi kuesioner yang 

harus diisi.  

Hak undur diri 

Keikutsertaan subjek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden berhak 

untuk mengundurkan diri kapanpun tanpa menimbulkan konsekuensi yang merugikan 

responden. 

Adanya insentif untuk responden 

Karena keikutsertaan subjek bersifat sukarela, tidak ada insentif berupa uang yang 

akan diberikan kepada responden.  

Nomor yang bisa dihubungi : 085339008100 

 

 

Surabaya,   Oktober 2017 

Hormat Saya 

 

 

Simpliana Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 



81 
 

 
  

SKRIPSI HUBUNGAN MOTIVASI PERAWAT… SIMPLIANA ROSA 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

INFORMED CONSENT 

(PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN) 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : 

Umur : 

Jenis Kelamin : 

Lama Kerja : 

Status Pegawai : 

Pendidikan : 

 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul “Hubungan Motivasi Perawat dengan Pelaksanaan 

Dokumentasi Pengkajian di Ruang Bogenvile RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD 

Atambua” 

2. Tujuan 

3. Manfaat 

4. Bahaya yang akan timbul 

5. Prosedur penelitian 

Responden mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala sesuatu 

yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya bersedia/tidak 

bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subjek penelitian dengan penuh kesadaran 

serta tanpa keterpaksaan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-

benarnya tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun. 

 

Surabaya,     Oktober 2017 

 

 

 

 

 

Responden 

 

 

Saksi 

Peneliti 

 

Simpliana Rosa 

NIM. 131611123081 

NIm 
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Lampiran 3 

Kuisioner Motivasi Perawat 

Nama  : 

Umur : 

Jenis Kelamin : 

Pendidikan : 

Status Kepegawai : 

Masa Kerja  : 

 

Petunjuk jawaban tanggapan terhadap pernyataan:     

1. Tidak pernah          

2. Jarang        

3. Sering 

4. Selalu 

Berikan tanda (√) pada kolom skala jawaban sesuai dengan pendapat saudara. 

Kuisioner tentang motivsi kerja disesuaikan dari two factor theory oleh Herzberg. 

 

No Pernyataan Skor  

A. Tanggung jawab 1 2 3 4 

1 Saya mampu mengambil inisiatif sendiri dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan 

    

2 Dalam melaksanakan asuhan keperawatan saya 

bekerja dengan penuh tanggung jawab 

    

3 Saya berupaya memenuhi kebutuhan pasien secara 

maksimal 

    

4 Saya mampu memotivasi diri dalam pelaksanaan 

dokumentasi asuhan keperawatan yang baik 

khususnya pada pengkajian 

    

5 Saya mengerjakan fungsi dan tugas sebagai 

perawat dengan baik dan benar 

    

6 Saya bersedia bertanggung jawab terhadap 

pekerjaan (tugas pokok dan diluar tugas pokok) 

yang telah dibebankan kepada saya 
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B. Prestasi      

1 Saya mampu memotivasi diri untuk mencapai 

prestasi yang diraih 

    

2 Saya bekerja sesuai dengan jadwal dan pedoman 

yang telah dibuat dan tepat waktu 

    

 

3 

Saya mendapat pujian atas asuhan keperawatan 

yang saya berikan kepada pasien 

    

 

C. Pengakuan      

1 Saya memberikan asuhan keperawatan kepada 

pasien rawat inap dan diakui rekan kerja 

    

2 Asuhan keperawatan yang saya berikan diterima 

dan diakui oleh pasien rawat inap dalam 

memberikan pelayanan 

    

D. Gaji      

1 Saya sudah puas dengan gaji yang saya terima 

karena sesuai dengan pekerjaan saya 

    

2 Gaji yang saya terima sesuai dengan UMR     

3 Ada insentive lain selain gaji yang diberikan pihak 

rumah sakit 

    

E. Budaya Kerja      

1 Saya puas dengan budaya kerja di lingkungan kerja 

saya 

    

2 Lingkungan kerja saya mempunyai budaya kerja 

yang memotivasi 

    

3 Saya merasa termotivasi dalam melaksanakan 

dokumentasi asuhan keperawatan (pengkajian) 

karena pengaruh baik teman-teman saya  

    

Catatan :  
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Lampiran 4 

 

LEMBAR OBSERVASI : PELAKSANAAN DOKUMENTASIAN  

PENGKAJIAN 

Kode Responden  : 

 

No Pelaksanaan Dokumentasi 

Pengkajian 

Tidak Jarang Kadang Selalu   

SISTEMATIS       

1 Melakukan pendokumentasian pada  

setiap pasien baru masuk. (PBM) 

     

2 Melakukan pengumpulan data pada 

tiap pasien baru masuk (PBM) 

     

3 Setiap pasien baru masuk dilakukan 

pendokumentasian pengkajian data 

dasar. 

     

4 Mendokumentasikan data fokus pada 

system yang mengalami gangguan 

sesuai kondisi klien setelah 

mendapatkan data dasar 

     

AKURAT DAN LENGKAP      

1 Data yang di dokumentasikan benar-

benar data yang diperoleh dari pasien 

atau keluarga pasien 

     

2 

 

 

3 

Data yang didokumentasikan 

mencakup data bio-psiko-sosio-

spiritual 

Data yang didokumentasikan 

berdasarkan kebutuhan dasar pasien 

     

4 Data yang di dokumentasikan diperoleh 

lewat peoses wawancara, inspeksi, 

palpasi, perkusi dan auskultasi. 

     

5 Mendokumentasikan setiap perubahan 

pasien dan divalidasi dengan hasil 

pemeriksaan penunjang 
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Lampiran 5 Lembar Catatan Revisi (Seminar Skripsi) 

 

CATATAN REVISI 

UJIAN SIDANG SKRIPSI 

 

 

NAMA MAHASISWA : SIMPLIANA ROSA 

NIM    : 131611123081 

 

 

 

Surabaya, 03 Desember 2017 

             Penguji 

 

 

 

Purwaningsih, S.Kp. M.Kes 

NIP: 196611212000032001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO HALAMAN BAB    SARAN PERBAIKAN HASIL  

REVISI 

1 viii     Abstract  - Perbaiki penulisan  TELAH 

DIREVISI 

3 75       VI - Kesimpulan: pada 

kesimpulan kedua 

diubah menjadi 

pelaksanaan 

dokumentasi 

pengkajian lengkap 

- Saran : disesuaikan 

dengan kesimpulan 

dan pembahasan  

TELAH 

DIREVISI 
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CATATAN REVISI 

UJIAN SIDANG SKRIPSI 

 

 

NAMA MAHASISWA : SIMPLIANA ROSA 

NIM    : 131611123081 

 

Surabaya, 03 Desember 2017 

   Pembimbing 

 

 

 

Dr. Abu Bakar, M.Kep., Ns. Sp. Kep.M.B 

NIP: 198004272009121002 

NO HALAMAN BAB SARAN PERBAIKAN HASIL  

REVISI 

1  Cover - Logo kurang besar 

- Penelitian 

korelasional diganti 

menjadi cross 

sectional 

TELAH 

DIREVISI 

2 v Ucapan 

Terimakasih 

- Ucapan terimakasih 

untuk pembimbing 

dinarasikan jangan 

diberi penomoran  

TELAH 

DIREVISI 

3 vi Abstract - Diganti  TELAH 

DIREVISI 

4 viii Daftar Isi - Diketik 1 spasi TELAH 

DIREVISI 

5 53 

 

IV - Tulisan dinaikkan 

- Cross sectional 

dimiringkan 

- Sampel: total sampel 

dihapus 

- Prosedur pengambilan 

data dibuat 2 spasi 

- Etik: ditambah 

keterbatasan 

TELAH 

DIREVISI 

6 69 V - Pembahasan: angka-
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Lampiran 5  

Data Demografi 

No. Resp Umur JK Pendidikan Stts. Peg M. Kerja 

R1 1 2 1 1 2 

R2 1 2 1 1 2 

R3 2 2 1 1 1 

R4 1 2 1 3 2 

R5 2 1 1 1 1 

R6 1 2 1 3 2 

R7 2 2 1 1 1 

R8 2 2 1 2 3 

R9 1 2 1 1 1 

R10 1 2 1 3 3 

R11 2 2 1 1 1 

R12 2 2 1 1 1 

R13 1 1 1 3 2 

R14 1 2 1 1 1 

R15 2 2 1 1 1 

R16 1 2 1 3 2 

R17 1 2 1 3 3 

R18 1 1 1 3 3 

R19 1 2 1 1 1 

R20 1 1 2 1 1 

R21 2 1 1 1 1 

R22 1 2 1 1 1 

R23 1 2 1 1 1 

R24 1 2 1 1 1 

R25 1 2 1 1 1 

 

Kode :  

Umur : 

1. 29-35 

2. 22-28 

3. 15-21 

4. 8-14 

5. 1-7 

Jenis Kelamin : 

1. Laki-laki 

2. Perempuan 

 

Pendidikan : 

1. D3 

2. S1 

 

Status Pegawai : 

1. Kontrak BLUD 

2. Kontrak Pemda 

3. PNS 

 

Masa Kerja : 

1. 0-4 Tahun 

2. 5-8 Tahun 

3. 9-12 Tahun 



89 
 

 
  

SKRIPSI HUBUNGAN MOTIVASI PERAWAT… SIMPLIANA ROSA 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Lampiran 6 

Karakteristik Responden 

Frequencies  
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Lampiran 7 
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IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Lampiran 8 

Observasi Pelaksanaan Dokumentasi Sistematis 

Kode Resp DokS1 DokS2 DokS3 DokS4 TotalS 

R1 4 3 3 2 12 

R2 4 4 3 2 13 

R3 4 4 4 3 15 

R4 4 4 3 3 14 

R5 1 1 1 1 4 

R6 4 4 3 3 14 

R7 4 4 4 3 15 

R8 4 4 3 3 14 

R9 4 4 3 3 14 

R10 4 4 3 3 14 

R11 1 1 1 1 4 

R12 1 1 1 1 4 

R13 4 4 3 3 14 

R14 4 4 2 4 14 

R15 4 4 3 3 14 

R16 4 4 3 3 14 

R17 4 4 4 4 16 

R18 4 4 4 4 16 
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R19 3 3 3 2 11 

R20 1 1 1 1 4 

R21 1 1 1 1 4 

R22 4 4 4 3 15 

R23 4 4 4 3 15 

R24 4 4 4 3 15 

R25 3 3 4 2 12 

 

Keterangan : 

Kode     Kategori   Klarifikasi 

1=Tidak Pernah  Baik   13-16 

2= Jarang    Cukup     9-12 

3= Sering   Kurang     4-8 

4= Selalu 
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SKRIPSI HUBUNGAN MOTIVASI PERAWAT… SIMPLIANA ROSA 

IR- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

Observasi Pelaksanaan Dokumentasi Lengkap 

 

Kode 

Resp 

DokL1 DokL2 DokL3 DokL4 DokL5 TotalL 

R1 3 4 3 2 3 15 

R2 4 3 3 2 3 15 

R3 4 3 4 4 3 18 

R4 4 3 3 2 3 15 

R5 1 1 1 1 1 5 

R6 4 4 4 2 3 17 

R7 4 3 2 1 3 13 

R8 4 3 3 2 3 15 

R9 4 3 4 2 3 16 

R10 4 3 3 2 3 15 

R11 1 1 1 1 1 5 

R12 1 1 1 1 1 5 

R13 4 3 3 2 3 15 

R14 4 3 3 2 3 15 

R15 4 3 3 2 3 15 

R16 4 3 3 2 4 16 

R17 4 4 4 4 4 20 

R18 4 4 4 4 4 20 
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R19 3 2 3 2 3 13 

R20 1 1 1 1 1 5 

R21 1 1 1 1 1 5 

R22 4 4 4 4 4 20 

R23 4 4 4 3 3 18 

R24 4 4 4 3 4 19 

R25 4 3 3 2 2 14 

 

 

Keterangan : 

Kode     Kategori   Klarifikasi 

1=Tidak Pernah  Baik   16-20 

2= Jarang    Cukup   11-15 

3= Sering   Kurang   5-10 

4= Selalu 
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Lampiran 9 

Hasil Uji Hubungan Motivasi dengan Pelaksanaan Dokumentasi Pengkajian 

yang Sistematis dan Lengkap 

 

Nonparametric Correlations 

 

 

Nonparametric Correlations 
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Lampiran 10 

Tabulasi Silang Antara Variabel Yang Diukur 
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