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ABSTRAK 

SENIWATI, “Hubungan Evaluasi Operan, Pre Post Conference dan supervisi dengan Kinerja 

Perawat Pelaksana di ruang  Rawat Inap RSU Haji Makassar Tahun 2014 “ 

(Dibimbing oleh: Werna Nontji dan Burhanuddin Bahar )  

 

Kualitas pelayanan rumah sakit sangat ditentukan oleh pelayanan keperawatan. 

Kinerja perawat merupakan kunci utama dalam pelayanan keperawatan. Kinerja ini 

dipengaruhi oleh karakteristik individu (umur, jenis kelamin, masa kerja, status kepegawaian, 

dan status perkawinan) dan faktor organisasi (supervisi dan jasa pelayanan).  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi operan, pre post conference dan 

supervisi dan hubunganya dengan kinerja perawat pelaksana dalam pelaksanaan asuhan 

keperawatan di ruang rawat inap RSU Haji Makassar 

Penelitian ini dilakukan dengan cara survei analitik dengan rancangan cross sectional 

study. Jumlah sampel 62 orang perawat yang terdistribusi di 5 ruang rawat inap, sampling 

dilakukan dengan sistematika sampling. Pengumpulan data melalui kuisioner, observasi dan 

wawancara. Analisis data dilakukan secara univariat, dan bivariate dan multivariat. 

Hasil penelitian dengan menggunakan uji statistik Chi Square diperoleh hasil ada 

hubungan evaluasi operan dengan kinerja perawat (p = 0,004),  ada hubungan evaluasi pre 

conference dengan kinerja perawat (p = 0,004),  ada hubungan evaluasi post conference 

dengan kinerja perawat (p 0,015), tidak ada hubungan evaluasi supervisi dengan kinerja 

perawat (p = 0.50), tidak ada hubungan tingkat pendidikan dengan kinerja perawat (p = 0,12), 

tidak ada hubungan usia dengan kinerja perawat (p = 0,59), tidak ada hubungan jenis kelamin 

dengan kinerja perawat (p = 0,51), tidak ada hubungan status perkawinan dengan kinerja 

perawat (p = 0,44), ada hubungan masa kerja dengan kinerja perawat (p= 0,03), ada 

hubungan motivasi dengan kinerja perawat (p= 0,03), ada hubungan insentif dengan kinerja 

perawat (p= 0,004) 

Saran: Untuk meningkatkan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan, 

maka harus dilakukan usaha untuk meningkatkan pengetahuan perawat mengenai 

pelaksanaan asuhan keperawatan berdasarkan proses keperawatan sekaligus meningkatkan 

kemampuan kepala ruangan (supervisor) dalam melakukan supervisi secara bersama-sama. 

 
 

Kata kunci : Evaluasi Operan, Pre Post converence, Supervisi, Kinerja, Perawat Pelaksana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi telah memberi dampak positif bagi setiap profesi kesehatan 

untuk selalu berupaya meningkatkan kinerja profesionalnya dalam 

berkontribusi pada berbagai kebutuhan kesehatan masyarakat. Hal ini sejalan 

dengan makin meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan 

kesehatan. Peningkatan tuntutan ini akibat dari meningkatnya jumlah 

konsumen yang terdidik, sehingga mampu memilih jenis dan kualitas 

pelayanan yang diinginkan (Sitorus, 2006).  

Oleh karena itu pelayanan kesehatan harus selalu mengevaluasi kualitas 

layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien atau masyarakat secara terus 

menerus. Hal ini penting dilakukan untuk memperbaiki kualitas layanan 

kesehatan agar terus menerus dapat diperbaiki kearah yang lebih baik. 

Layanan kesehatan akan selalu mengalami perubahan, bukan saja dalam hal 

teknologi dan prosedur layanan kesehatan yang digunakan, tetapi juga dalam 

organisasinya yang rumit. Perubahan itu perlu dilakukan secara 

berkesinambungan dan menyeluruh, karena harapan pasien/masyarakat 

terhadap pelayanan kesehatan itu sendiri telah berubah dan akan selalu 

berubah (Pohan, 2007). 

Rumah sakit sebagai salah satu unit tempat pelayanan kesehatan, 

bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang bermutu sesuai 
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dengan standar untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat. 

Masyarakat menuntut rumah sakit harus dapat memberikan pelayanan dengan 

konsep one step quality service artinya seluruh kebutuhan pelayanan 

kesehatan dan pelayanan yang terkait dengan kebutuhan pasien harus dapat 

dilayani oleh rumah sakit secara mudah, cepat, akurat, bermutu, dan biaya 

terjangkau (Ilyas,2004).    

Rumah sakit merupakan organisasi yang sangat komplek dan 

merupakan komponen yang sangat penting dalam upaya peningkatan status 

kesehatan bagi masyarakat. Salah satu fungsi rumah sakit adalah 

menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan yang merupakan 

bagian dari sistem pelayanan kesehatan dengan tujuan memelihara kesehatan 

masyarakat seoptimal mungkin. Pelayanan keperawatan merupakan bagian 

integral dari pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan, keberadaan 

perawat merupakan posisi kunci, yang dibuktikan oleh kenyataan bahwa 40-

60 % pelayanan rumah sakit merupakan pelayanan keperawatan dan hampir 

semua pelayanan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit baik di rumah 

sakit maupun tatanan pelayanan kesehatan lain dilakukan oleh perawat. 

Proses profesionalisme keperawatan merupakan proses pengakuan 

terhadap sesuatu yang dirasakan, dinilai dan diterima secara spontan oleh 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan keperawatan. Oleh karena itu 

diperlukan kemampuan seorang manajer keperawatan yang memiliki 

wawasan dan menguasai kaidah pelayanan keperawatan profesional dan 

memiliki akuntabilitas dalam pengelolaan manajemen pelayanan 
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keperawatan. Menurut Swansburg (2000) manajemen keperawatan 

berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, 

kepemimpinan dan pengendalian aktifitas-aktifitas upaya keperawatan. 

Pelayanan keperawatan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan 

yang berperan besar menentukan pelayanan kesehatan. Keperawatan sebagai 

profesi dan perawat sebagai tenaga profesional dan bertanggung jawab untuk 

memberikan pelayanan keperawatan sesuai kompetensi dan kewenangan yang 

dimiliki secara mandiri maupun bekerjasama dengan anggota kesehatan 

lainnya (Depkes RI, 2006). Profesi keperawatan sebagai bagian integral dari 

sistem pelayanan kesehatan dan menjadi kunci utama dalam keberhasilan 

pelayanan kesehatan (Sumijatun, 2010). 

Pelayanan keperawatan dilaksanakan dalam 24 jam yang dibagi dalam 

3 (tiga) shift yang terdiri atas pagi, siang dan malam. Dengan adanya 

pergantian antar shift, maka diperlukan operan, kegiatan yang berhubungan 

dengan pasien, fasilitator . Operan merupakan system kompleks yang 

didasarkan pada perkembangan sosio-teknologi dan nilai- nilai yang dimiliki 

perawat dalam berkomunikasi. Operan shift berperan penting dalam menjaga  

kesinambungan layanan keperawatan selama 24 jam (Kerr, 2002). Tujuan 

komunikasi selama operan adalah untuk membangun komunikasi yang 

akurat, reliable (Lardner, 1996 dalam keliat dkk 2013), tentang tugas- tugas 

yang akan dilanjutkan oleh staf pada sift berikutnya agar layanan 

keperawatan bagi pasien berlangsung aman dan efektif, menjaga keamanan, 

kepercayaan, dan kehormatan pasien, mengurangi kesenjangan dan 
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ketidakakuratan perawatan, serta member kesempatan perawat meninggalkan 

pelayanan langsung (Keliat dkk, 2013). 

Komunikasi terhadap berbagai informasi mengenai perkembangan 

pasien antar profesi kesehatan di Rumah sakit merupakan komponen yang 

fundamental dalam perawatan pasien (Riescnberg, 2010). Alvardo, et al 

(2006) mengungkapkan bahwa ketidakakuratan informasi dapat menimbulkan 

dampak yang serius pada pasien, hamper 70% kejadian sentinel yaitu 

kejadian mengakibatkan kematian atau cedera yang serius di rumah sakit 

disebabkan karena buruknya komunikasi. Angood (2007) yang 

mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil kajian data terhadap adabya 

adverse event, near miss, dan sentinel event di rumah sakit, masalah yang 

menjadi penyebab utama adalah komunikasi. 

Sedang kegiatan pre dan post conference dilaksanakan dengan 

membentuk sesi diskusi kelompok yang dilakukan sebelum dan sesudah 

praktik klinik. Keduanya sama- sama memberi kesempatan perawat untuk 

berdiskusi. Conference dilaksanakan oleh ketua TIM dan perawat pelaksana 

dalam MPKP. Setiap perawat harus menyadari peran mereka sebagai 

partisipan aktif, seperti mempertahankan pilihan intervensi keperawatan, 

mengklarifikasi pendapat, menggali alternative pemecahan masalah, dan 

mempraktikkan kemampuan pengambilan keputusan klinik (Carpenito & 

Duesphol 1985 dalam Keliat dkk, 2013) 

Penelitian yang laksanakan oleh Anthon dkk (2012)di RSUD Kab. 

Majene menyatakan bahwa ada hubungan antara operan dengan kinerja 
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perawat (p=0,000), pre conference dengan kinerja (p=0,000) dan post 

conference dengan kinerja (p=0,000). 

Begitupula dengan supervise bagi organisasi pemberi layanan 

keperawatan difokuskan untuk meningkatkan keefektifan dan mutu asuhan 

keperawatan melalui satu system evaluasi, keefektifan dan efisiensi, 

manajemen resiko, tanggung jawab dan akuntabilitas. Hasil akhir supervise 

sangat berhubungan dengan kualitas pelayanan keperawatan. Mutu layanan 

keperawatan dapat dikembangkan, dicapai dan ditingkatkan seperti 

peningkatan kualitas interaksi, hubungan, dan komunikasi antara perawat dan 

tenaga kesehatan lainnya (Keliat dkk, 2013). 

Kinerja individu mengacu pada prestasi kerja individu mengacu pada 

prestasi kerja individu yang diukur berdasarkan standar yang ditetapkan, 

Kinerja individu yang tinggi akan meningkatkan kinerja organisasi (Adolfina, 

2012). Faktor- factor yang mempengaruhi kinerja, yaitu factor individu, 

meliputi kemampuan, keterampilan, latar belakang kelaurga, pengalaman 

kerja, tingkat social, dan demografi seseorang : factor psikologi, meliputi 

struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan dan system penghargaan 

(Gibson et. Al dalam Yanindrawati dkk,  2012) 

Gambaran kinerja dalam melaksanakan kegiatan merupakan 

seperangkat fungsi, tugas dan tanggung jawab. Hal ini merupakan dasar 

utama perawat untuk memahami dengan tepat fungsi, tugas dan tanggung 

jawabnya (Mulati, 2006). Fungsi perawat dalam melakukan kegiatan yaitu 

membantu individu baik yang sehat maupun yang sakit, dari lahir hingga 
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meninggal, membantu melaksanakan aktivitas sehari- hari secara mandiri, 

dengan menggunakan kekuatan, kemauan, atau pengetahuan yang dimiliki 

(Ali, 2002) 

Masalah utama kinerja perawat dalam pelayanan keperawatan adalah 

kurangnya perawat yang berpendidikan tinggi, kemampuan yang tidak 

memadai, banyaknya perawat yang kasar (kurang ramah terhadap pasien), 

kurang sabar dalam menghadapi pasien. Masalahnya itu tentu bukan hanya 

soal sikap ramah atau penyabar, tetapi juga beban kinerja yang tinggi, 

peraturan yang belum jelas kepada perawat (Aditama, 2003). Bahkan pada 

saat ini perkembangan pelayanan keperawatan masih sangat jauh tertinggal 

dibandingkan dengan perkembangan pelayanan medis lainyya, terlihat dari 

konsumen masih merasakan banyak kekurangan dari kinerja keperawatan 

yang dinilainya, misalnya daya saing dan kompetensi yang belum memenuhi 

permintaan pelayanan kesehatan (Depkes RI, 2001).  

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyaningsih (2013) menjelaskan 

bahwa supervisi merupakan salah satu fungsi manajemen yang paling penting 

dilakukan untuk meningkatkan kinerja perawat dalam penerapan MPKP (p= 

0,00 – 0,024; α0,05), namun perlu dilakukan supervisi secara teratur dan terus 

menerus kepada perawat. Menurut Notoatmodjo, 2003, keberhasilan kinerja 

sangat ditentukan adanya bimbingan dari supervisi yang baik dari atasan 

kepada bawahannya yang menanyakan permasalahan serta kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan agar dapat diberikan solusi dari permasalahan 

tersebut.  
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Suratmi dalam peneltiannya di RSUD. Dr. Soegiri Lamongan 

menjelaskan adanya perubahan signifikan pada kinerja perawat dengan 

tingkat p= 0,041 <0,05 sehingga H1 diterima, ada pengaruh penerapan MPKP 

khususnya metode Tim terhadap kinerja perawat, namun RSUD dr. Soegiri 

lamongan hendaknya mengupayakan penerapan MPKP lebih optimal 

sehingga peningkatan kinerja perawat dan kepuasan kerja perawat dapat 

tercapai. 

Menurut penelitian Nuryandari (2000), kinerja keperawatan pada 

umumnya belum memenuhi standar asuhan keperawatan, terutama dalam hal 

pengkajian keperawatan, perumusan diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi yang semuanya masih dalam rata- rata cukup. Hasil penelitian 

lainnya oleh Paun R, 2002 menyoroti bahwa asuhan keperawan pada pasien 

rata kategori cukup (42,464) sehingga belum memenuhi standar pelayanan 

perawatan terkait dengan kinerja perawat sebagai pelaksanaannya yang 

dimanifestasikan dalam bentuk penampilan kerja. Lebih lanjut penelitian 

yang lain yakni oleh Rita, 1997 juga menjelaskan bahwa adanya korelasi 

positif antara pengetahuan, persepsi, dan sikap perawat terhadap MPKP 

dengan kinerja.  

Penelitian Saljan (2005) di rumah sakit Islam Jakarta Timur terhadap 

55 perawat pelaksana yang bekerja di ruang rawat inap, menyimpulkan ada 

pengaruh yang signifikan antara peran supervisor sebagai penilai dengan 

kinerja perawat. Penelitian ini merekomendasikan agar bidang keperawatan 

membuat job description bagi para supervisor, menentukan kriteria, 
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memelihara dan meningkatkan kemampuan supervisor dalam melaksanakan 

perannya dalam upaya meningkatkan kinerja perawat pelaksana. Penelitian 

yang dilakukan oleh Izzah (2003) untuk mengetahui hubungan frekuensi 

kegiatan supervisi dengan kinerja perawat pelaksana di ruang rawat inap 

RSUD Batang Jawa Tengah menghasilkan bahwa frekuensi kegiatan 

supervisi satu kali memiliki peluang kerja lebih baik dibandingkan dua kali 

atau lebih. Mularso (2006) dalam penelitiannya tentang supervisi 

keperawatan di rumah sakit Dr. A. Aziz Singkawang menemukan bahwa 

kegiatan supervisi lebih banyak pada kegiatan pengawasan bukan pada 

kegiatan bimbingan, observasi dan penilaian.  

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis telah menyelenggarakan 

program residensi di RSU Haji Makassar dengan mengaplikasikan konsep 

kepemimpinan dan manajemen keperawatan melalui Pelatihan MPKP (Model 

Konsep Keperawatan Profesional), MPKP merupakan cara untuk 

meningkatkan mutu pelayanan asuhan keperawatan. dimana MPKP 

merupakan penataan struktur dan proses sistem berian asuhan keperawatan 

pada tingkat ruang rawat sehingga memungkinkan pemberian asuhan 

keperawatan profesional (Sitorus & Panjaitan, 2011). Kemudian dilanjutkan 

dengan pendampingan dan  MPKP  yakni operan, pre dan post conference 

dan supervisi, dimana akan mempengaruhi kualitas kinerja perawat dan 

kepuasan kerja perawat dapat tercapai. 

Pendampingan operan dilaksanakan mengikuti jadwal shift perawat 

dengan melibatkan seluruh perawat yang bertugas menggunakan format 
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pedoman operan dari Keliat dkk, 2013. Data awal yang diperoleh peneliti 

yakni sebesar 75% perawat melaksanakan operan namun masih perlu 

perbaikan dalam hal penyampaian isi operannya,  kemudian dilanjutkan 

dengan pendampingan pre conference dengan ketua dan anggota TIM yang 

bertugas. Pendampingan Post Conference dilaksanakan dengan cara melihat 

dan memberikan reinforcement terhadap asuhan keperawatan yang telah 

dilaksanakan ketua TIM dan anggota selama shiftnya, hasil perolehan data 

awal sebanyak 70% ketua TIM dan perawat melaksanakan pre dan post 

conference. 

Pendampingan supervise dilaksanakan dengan mengacu pada format 

Keliat dkk, 2013, disesuaikan dengan topic dan waktu supervise akan 

dilaksanakan oleh kepala ruangan ke ketua TIM dan perawat pelaksana dan 

ketua TIM kepada perawat pelaksana, hasil perolehan data awal sebanyak 

60% pelaksanaan supervise, namun belum terjadwal dengan baik sehingga 

dalam pelaksanaannya masih membutuhkan pendampingan yang lebih lanjut. 

Rumah Sakit Umum Haji (RSU Haji) merupakan Rumah sakit yang 

beroperasional sejak tahun 1992 dan didukung oleh tenaga yang memiliki 

standar pendidikan dan kompetensi yang memadai yakni total perawat 

sebanyak 237, berpendidikan S2 sebanyak 1 Orang, S1+Ners sebanyak 26 

orang dan D3 keperawatan sebanyak 210 orang dan yang telah mengikuti 

pelatihan MPKP sebanyak 198 orang (94%) sehingga rumah sakit ini 

berpeluang untuk berkembang dalam memenuhi kebutuhan pelayanan 

kesehatan yang bermutu. Tuntutan terhadap pelayanan keperawatan 
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mendorong manajemen RSU Haji mengujicobakan penerapan MPKP yang 

akan memfasilitasi profesionalisme perawat professional dalam memberikan 

asuhannya bagi pasien. Pelayanan professional sangat menekankan kualitas 

kinerja perawat yang berfokus pada profesionalisme diantaranya pelaksanaan 

operan, pre- post conference dan supervise sehingga meningkatkan kualitas 

pelayanan yang berdampak pada kepuasan pasien. 

Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai hubungan evaluasi operan, pre-post 

conference dan supervise dengn kinerja perawat di Ruang Perawatan RSU 

Haji Makassar. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut “Bagaimana hubungan evaluasi operan, pre- post 

conference dan supervisi dengan kinerja perawat di Ruang Perawatan RSU 

Haji Makassar” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan evaluasi operan, pre- post conference dan 

supervisi dengan kinerja perawat di Ruang Perawatan RSU Haji Makassar. 

2. Tujuan Khusus 
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a. Mengetahui hubungan antara evaluasi Operan dengan kinerja perawat di 

Ruang Perawatan RSU Haji Makassar. 

b. Mengetahui hubungan antara evaluasi Pre – post conference dengan 

kinerja perawat di Ruang Perawatan RSU Haji Makassar. 

c. Mengetahui hubungan antara evaluasi supervisi dengan kinerja perawat 

di Ruang Perawatan RSU Haji Makassar. 

d. Mengetahui hubungan antara latar belakang pendidikan, demografi, 

motivasi, imbalan dengan kinerja perawat di Ruang Perawatan RSU 

haji Makassar 

e. Mengetahui variable yang paling berhubungan dengan kinerja perawat di 

Ruang Perawatan RSU Haji Makassar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan member manfaat : 

1. Manfaat Pengembangan Keilmuan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi pada 

perkembangan ilmu keperawatan khususnya yang berkaitan dengan 

manajemen keperawatan terkait evaluasi operan, pre post conference 

dan supervise dalam penerapan MPKP di rumah sakit sehingga dapat 

memberikan dampak positif pada pelayanan keperawatan di rumah 

sakit dan meningkatkan professional keperawatan. 
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2.  Manfaat Aplikatif 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan 

sebagai bahan pertimbangan kepada pihak manajemen RSU Haji 

Makassar, dalam perbaikan pelaksanaan MPKP terutama dalam 

operan, pre post conference dan supervise dalam memberikan 

pelayanan keperawatan professional sehingga pelaksanaan pelayanan 

keperawatan dengan metode MPKP dapat dilaksanakan secara efektif 

dan efisien untuk peningkatan kualitas dan mutu pelayanan RSU Haji 

Makassar 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Dari rumusan masalah yang ditetapkan oleh peneliti, maka perlu 

diadakan pembatasan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini 

dilakukan agar pengkajian dalam penelitian ini tidak terlampau jauh terhadap 

apa yang akan disimpulkan. Batasann masalah yang peneliti pilih adalah 

bagaimana hubungan antara evaluasi operan, pre dan post conference, dan 

supervise dengan kinerja perawat di Ruang perawatan RSU Haji Makassar.  

 

F. Sistematika Penulisan 

Tesis ini terdiri dari 6 Bab, yang secara sistematika di susun menurut 

urutan sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 
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 Dalam Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat peneltian, Ruang Lingkup/ Batasan Penelitian 

dan sistematika penulisan.    

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

 Tinjauan pustaka memberikan kerangka dasar yang komprehensif 

mengenai konsep, prinsip atau teori yang akan digunakan untuk 

pemecahan masalah. 

BAB III KERANGKA KONSEP  

 BAB IV METODE PENELITIAN 

Dalam Bab ini menjawab pertanyaan bagaimana penelitian dilakukan 

yang terdiri dari desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, 

populasi dan sampel, definisi operasional dan criteria objektif, 

instrument penelitian dan analisis data.  

 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini menjelaskan uraian pembahasam hasil penelitian 

penelitian  

 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

  Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 



14 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Evaluasi 

1. Pengertian 

Evaluasi adalah riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan 

menyejikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya 

dengan membandingkannya dengan indicator evaluasi dan hasilnya 

dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi (Wirawan, 

2012) 

a. Riset.  

 Evaluasi merupakan salah satu jenis riset.Sebagai penelitian, 

evaluasi tunduk kepada kaidah- kaidah ilmu penelitian.Misalnya, metode 

yang dipergunakan adalah metode penelitian saintifik, metode penelitian 

yang digunakan oleh semua jenis penelitian dapat dipergunakan dalam 

evaluasi.Teknik penarikan sample, instrument dan data analisisnya sesuai 

dengan teknik penelitian. 

b. Objek Evaluasi. 

Objek evaluasi adalah apa yang akan dievaluasi. Steward I. Donalson 

dan Mark W. Lipsey (2006) dan Michael M. Provus (1972) dalam Wirawan 

(2012) menggunakan istilah evaluand dan evaluee jika objeknya orang 

adalah apa yang diteliti dalam evaluasi. Karena evaluasi dilakukan di semua 

sector kehidupan, setiap sector mempunyai objek evaluasi yang unik. 

c. Informasi. 
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 Tujuan evaluasi adalah mengumpulkan informasi yang bermanfaat 

mengenai objek evaluasi.Informasi tersebut kemudian dibandingkan atau 

dinilai dengan indikator objek evaluasi. 

d. Menilai 

 Evaluasi melakukan penilaian kualitas (merit), baik buruknya atau 

tinggi atau rendahnya kualitas atau kinerja program yang dievaluasi, dan 

penilaian manfaat (worth), bermanfaat tinggi atau rendahnya program dalam 

kaitan dengan suatu tujuan atau standard tertentu. 

e. Mengambil keputusan mengenai objek yang dievaluasi. 

 Informasi mengenai objek evaluasi dipergunakan untuk mengambil 

keputusan mengenai objek evaluasi.(Wirawan, 2012). 

2. Istilah Evaluasi atau Istilah Lainnya 

 Ada sejumlah istilah yang perlu mendapat penjelasan karena orang 

awam sering mengacaukan pengertiannya. Istilah tersebut antara lain : 

a. Evaluasi Program dan evaluasi hasil belajar. 

 Dalam ilmu pendidikan evaluasi program adalah evaluasi dengan 

objeknya program pendidikan, yaitu aktivitas yang dilaksanakan untuk 

waktu yang tidak terbatas. 

b. Assesmen (Assesment) 

 Adalah aktivitas menentukan kedudukan suatu objek pada sejumlah 

variable yang menjadi focus. 

c. Pengukuran (Measurement) 

 Pengukuran merupakan aktivitas penempatan nilai numerical atau angka 

terhadap suatu objek dengan menggunakan instrument seperti mistar, 
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timbangan, tes, stopwatches dan sebagainya. Pengukuran jarang dilakukan 

sendiri, akan tetapi dilakukan dalam kaitan dengan evaluasi, assesmen atau 

riset. 

3. Jenis Evaluasi 

a. Menurut Objeknya 

1. Evaluasi Kebijakan 

 Dalam pengertian sempit Negara diperintah oleh eksekutif yang 

terdiri dari presiden, para menteri, gubernur, bupati, dan walikota.Dalam 

melaksanakan tugasnya eksekutif menyusun dan melaksanakan 

kebijakan. 

2. Evaluasi Program 

 Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk 

melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak 

terbatas.Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan 

disusun berbagai jenis program. Misalnya untuk melakukan intervensi 

kepada orang miskin yang sakit dan tidak mampu berobat, Departemen 

Kesehatan merancang dan melaksanakan program Asuransi Kesehatan 

untuk orang Miskin (ASKESKIN). 

 3. Evaluasi Proyek 

 Proyek adalah kegiatan atau aktivitas yang dialksanakan untuk 

jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program.Jangka 

waktu tersebut dapat satu atau dua tahun, enam bulan, tiga bulan, 

sebulan, seminggu bahkan sehari.Setelah jangka waktu tertentu suatu 

proyek berakhir. 
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 4. Evaluasi Material 

 Untuk melaksnakan kebijakan, program atau proyek diperlukan 

sejumlah materian atau produk- produk tertentu. 

 5. Evaluasi Sumber Daya Manusia 

 Untuk mengembangkan kompetensi dan kinerja sumber daya 

manusia dilakukan program pengembangan sumber daya manusia atau 

human reseourves development.Program tersebut berupa pelatihan 

(training), pendidikan (education), dan pengembangan 

(development).Program ini perlu dievaluasi untuk menentukan apakah 

program tersebut berjalan sesuai yang direncanakan dan mencapai tujuan 

yang ditetapkan. 

b. Menurut Fokusnya 

1. Assesmen Kebutuhan 

 Asesmen kebutuhan (need assessment) adalah mengidentifikasi 

dan mengukur level kebutuhan yang diperlukan dan diinginkan oleh 

organisasi atau masyarakat. Kebutuhan (need) adalah ketimpangan 

(gaps) antara kondisi atau keadaan sekarang atau apa yang terjadi 

dengan keadaan yang diinginkan atau keadaan yang seharusnya. 

Kebutuhan juga dapat didefinisikan adanya kondisi yang akan 

menimbulkan problem di masa yang akan dating dan prediksi bahwa 

disusun dan dilaksanakan suatu program tertentu akan menanggulangi 

problem dan memperbaiki atau menghilangkan kondisi tersebut. 

2. Evaluasi Proses 
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 Evaluasi proses dimulai ketiga program mulai dilaksanakan. 

Faktor- factor yang dinilai antara lain layanan dari program; pelaksanaan 

layanan; pemangku kepentingan (stakeholder) yang dilayani; sumber- 

sumber yang dipergunakan; pelaksanaan program dibandingkan dengan 

yang diharapkan dalam rencana; dan kinerja pelaksanaan program. 

Diidentifikasi juga dalam evaluasi proses perkembangan pengaruh dari 

program terhadap pemabngku kepentingan program. 

 Evaluasi proses merupakan evaluasi formatif yang berfungsi 

mengukur kinerja program untuk mengontrol pelaksanaan program. 

Salah satu cakupannya adalah mengukur apakah terjadi penyimpangan 

dalam pelaksanaan program. Jika terjadi penyimpangan dari yang 

direncanakan, diputuskan apa yang harus dilakukan untuk mengontrol 

ketimpangan dan mengembalikan pelaksanaan program ke treknya 

dalam pengertian: kinerja yang diharapkan, penggunaan man, money, 

material, machine dan method yang dipergunakan untuk melaksanakan 

program. 

3. Evaluasi Keluaran 

 Evaluasi keluaran (outcome) merupakan evaluasi sumatif 

(summative evaluation) yaitu mengukur dan menilai keluaran dan akibat 

pengaruh dari program. Data yang dijaring adalah : 

- Hasil atau keluaran program apakah sesuai dengan yang 

direncanakan 

- Jumlah dari jenis orang yang dilayani apakah sesuai dengan yang 

direncanakan 
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- Pengaruh atau akibat dari program terhadap orang yang 

mendapatkan layanan, apakah terjadi perubahan atau perbedaan dari 

sebelum dan sesudah mendapatkan layanan program. 

- Evaluasi keluaran juga mengidentifikasi apa yang harus dilakukan 

agar pengaruh program dapat berlangsung terus menerus. 

4. Evaluasi Efisiensi 

 Suatu kebijakan, program atau proyek hanya dapat dilaksanakan 

dengan baik jika didukung oleh biaya atau anggaran (cost) tertentu.Akan 

tetapi, anggaran seperti karet, dapat ditarik dan dapat dikerutkan.Karena 

sumber biaya terbatas, maka anggaran yang baik dan tepat adalah 

anggaran yang pas tidak kurang dan tidak lebih daripada yang 

dibutuhkan program. 

4. Tujuan Evaluasi 

 Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan 

objek evaluasinya. Tujuan melaksanakan evaluasi antara lain adalah: 

a. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat. 

b. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. 

c. Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar. 

d. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menemukan mana dimensi 

program yang jalan, mana yang tidak berjalan. 

e. Pengembangan staf program. 

f. Memenugi ketentuan undang- undang. 

g. akreditasi program. 

h. Mengukur cost effective dan cost efficiency. 
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i. Mengambil keputusan mengenai program. 

j. Akuntabilitas. 

k. Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program. 

l. Memperkuat posisi politik. 

m. Mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi (Wirawan, 2012) 

5. Waktu Evaluasi 

Penilaian dalam evaluasi tidak hanya dilaksanakan pada akhir kegiatan, 

tapi sebaiknya dilakukan sejak awal, yaitu sejak penyusunan rancangan 

program pelatihan , pelaksanaan program pelatihan dan hasil dari pelatihan. 

Penilaian hasil pelatihan tidak cukup hanya pada hasil jangka pendek (output) 

tetapi dapat menjangkau hasil dalam jangka panjang (outcome and impact 

program). (Widoyoko, 2005). 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Operan 

1. Pengertian 

Handover/ Operan memiliki beberapa istilah lain yaitu overhand dan 

reportnursing. Dalam Bahasa Indonesia handover dikenal dengan istilah 

operan, serah terima, dan timbang terima. Operanmerupakan suatu cara dalam 

menyampaikan dan menerima sesuatu (laporan) yang berkaitan dengan 

keadaan pasien. Menurut AMA (2006), operan merupakan pengalihan 

tanggung jawabprofesional dan akuntabilitas untuk beberapa atau semua aspek 

perawatan pasien, atau sekelompok pasien, kepada orang lain atau sekelompok 

profesional secara sementara atau permanen. Operan merupakan komunikasi 

pada saat perawat melakukan pergantian shift, dan memiliki tujuan yang 
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spesifik yaitu mengkomunikasikan informasi tentang keadaan pasien pada 

asuhan keperawatan sebelumnya. 

Operan merupakan suatu cara dalam menyampaikan dan menerima 

laporan yang berkaitan dengan keadaan pasien. Operan harus dilakukan 

seefektif mungkin secara singkat, jelas dan lengkap tentang tindakan mandiri 

perawat, tindakan kolaboratif yang sudah dilakukan atau belum dan 

perkembangan pasien saat itu. Informasi yang disampaikan harus akurat 

sehingga kesinambungan asuhan keperawatan dapat berjalan dengan 

sempurna. 

Operan merupakan penyampian resiko tinggi untuk keselamatan pasien, 

tahapan bahaya meliputi perawatan, efek samping dan klaim hukum 

malpraktik. Operan cenderung menyediakan informasi terhadap perawat 

dengan detail tentang kebutuhan pasien atau memberikan keefektifan perawat 

sebelum melakukan asuhan keperawatan. Kegiatan bangsal merupakan 

tanggung jawab seseorang perawat yang berada di ruangan yang juga 

disampiakan pada saat serah terima informasi kepada perawat pada saat 

pergantian shift. Informasi yang berhubungan dengan manusia dan 

manajemen rumah sakit, administrasi rumah tangga dan masalah administrasi, 

informasi klinis dan sosial. Hal ini berarti bahwa informasi pada saat serah 

terima atau memberikan informasi tentang pasien pada saat pergantian shift. 

Walsh dan Ford (1989) dalam Triwibowo menyatakan bahwa hari perawat 

dimulai dengan kegiatan dari laporan, saling bertukar informasi tentang 

semua pasien tanpa memandang siapa yang merawat. Informasi yang 
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disampaikan harus akurat, dan berkesinambungan sehingga asuhan 

keperawatan dapat berjalan dengan sempurna. 

2. Tujuan Operan 

Menurut ANHA (2009) dlam Triwibowo tujuan National Clinical 

handover adalah untuk mengidentifikasi, mengembangkan dan meningkatkan 

serah terima klinis dalam berbagai pengaturan kesehatan. Menurut Nursalam 

(2011) tujuan dilaksanakan Operan adalah : 

a. Menyampaikan kondisi atau keadaan pasien secara umum. 

b. Menyampaikan hal- hal penting yang perlu ditindaklanjuti oleh dinas 

berikutnya. 

c. Tersusunnya rencana kerja untuk dinas berikutnya. 

3. Manfaat Operan 

Manfaat Operan menurut Australian Healthcare dan hospital Association 

atau ANHA (2009) dalam Triwibowo adalah : 

a. Kunci dari oeparan yaitu kualitas asuhan keperawatan selanjutnya. Misalnya 

, penyediaan informasi yang tidak akurat atau adanya kesalahan yang dapat 

membanhayakan kondisi pasien. 

b. Selain mentransfer informasi pasien, operan juga merupakan sebuah ritual 

atau kebiasaan yang dilakukan oleh perawat. Operan mengandung unsur- 

unsur kebudayaan, tradisi, dan kebiasaan. Selain itu, operan juga sebagai 

dukungan terhadap teman sejawat dalam melakukan tindakan asuhan 

keperawatan selanjutnya. 

c. Operan juga memberikan “manfaat katarsis”, karena perawat yang 

mengalami kelelahan emosional akibat asuhan keperawatan yang dilakukan 
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bisa diberikan kepada perawat berikutnya pada pergantian shifti dan tidak 

dibawa pulang. Dengan kata lain, proses operan dapat mengurangi 

kecemasan yang terjadi pada perawat. 

d. Operan memiliki dampak positif bagi perawat, yaitu memberikan motivasi, 

menggunakan pengalaman dan informasi untuk membantu perencanaan 

pada tahap asuhan keperawatan selanjutnya (Pelaksanaan asuhan 

keperawatan terhadap pasien yang berkesinambungan), meningkatkan 

kemampuan komunikasi antar perawat, menjalin suatu hubungan kerjasama 

dan bertanggungjawab antar perawat, dan perawat dapat mengikuti 

perkembangan pasien secara komprehensif. 

e. selain itu, Operan memiliki manfaat bagi pasien diantaranya, pasien 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, dan dapat menyampaikan 

masalah secara langsung bila ada yang belum terungkap. Bagi rumah sakit, 

operan dapat meningkatkan pelayanan keperawatanan kepada pasien 

secara komprehensif. 

4. Prinsip Operan 

Australian Resources Centre for Healthcare Innovation (2009): Friesen, 

White dan Byers (2009) dalam Triwibowo memperkenalkan enam standar 

prinsip serah terima pasien, yaitu : 

a. Kepemimpinan dalam serah terima pasien 

Semakin luas proses serah terima (lebih banyak peserta dalam 

kegiatan serah terima), peran pemimpin menjadi sangat penting untuk 

mengelola serah terima pasien di klinis. Pemimpin harus memiliki 

pemahaman yang komprehensif dari proses serah terima dan perannya 
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sebagai pemimpin. Tindakan segera harus dilakukan oleh pemimpin pada 

eksalasi pasien yang memburuk. 

b. Pemahaman tentang serah terima pasien 

Mengatur sedemikian rupa agar timbul suatu pemahaman bahwa serah 

terima pasien harus dilaksanakan dan merupakan bagian penting dari 

pekerjaan sehari- hari dari perawat dalam merawat pasien. Memastikan 

bahwa staf bersedia untuk menghadiri serah terima pasien yang relevan 

untuk mereka. Meninjau roster dinas staf klinis untuk memastikan mereka 

hadir dan mendukung kegiatan serah terima pasien. Membuat solusi- solusi 

invovatif yang diperlukan untuk memperkuat pentingnya kehadiran staf 

pada saat serah terima pasien. 

c. Peserta yang mengikuti serah terima pasien 

Mengidentifikasi dan mengorientasikan peserta, melibatkan mereka 

dalam tujuan berkala tentang proses serah terima pasien. Mengidentifikasi 

staf yang harus hadir, jika meungkinkan pasien dan keluarga harus 

dilibatkan dan dimasukkan sebagai peserta dalam kegiatan serah terima 

pasien. Dalam tim multidisiplin, serah terima pasien harus terstruktur dan 

memungkinkan anggota multiprofesi hadir untuk pasiennya yang relevan. 

d. Waktu serah terima pasien 

Mengatur waktu yang disepakati, durasi dan frekuensi untuk serah 

terima pasien. Hal ini sangat direkomendasikan, dimana strategi ini 

memungkinkan untuk dapat memperkuat ketepatan waktu. Serah terima 

pasien tidak hanya pada pergantian jadwal kerja, tapi setiap kali terjadi 

perubahan tanggungjawab, misalnya : ketika pasien diantar ke bangsal ke 
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tempat lain untuk suatu pemeriksaan. Ketepatan waktu serah terima sangat 

penting untuk memastikan proses perawatan yang berkelanjutan, aman dan 

efektif. 

e. Tempat serah terima pasien 

Sebaiknya serah terima pasien terjadi secara tatap muka disisi tempat 

tidur pasien. Jika serah terima pasien tidak dapat dilakukan secara tatap 

muka, maka pilihan lain harus dipertimbangkan untuk memastikan serah 

terima pasien berlangsung efektif dan aman. Untuk komunikasi yang efektif, 

pastikan bahwa tempat serah terima pasien bebas dari gangguan, misal : 

kebisingan di bangsal secara umum atau bunyi alat telekomunikasi. 

f. Proses serah terima pasien 

1. Standar protokol harus jelas mengidentifikasi pasien dan peran peserta, 

kondisi klinis dari pasien daftar pengamatan/ pencatatan terakhir yang 

paling penting, latar belakang yang relevan tentang situasi klinis pasien, 

penilaian dan tindakan yang perlu dilakukan, kerangka wantu dan 

persyaratan untuk perawatan transisi, penggunaan catatan pasien untuk 

cross check informasi, memastikan bahwa semua temuan penting atau 

perubahan kondisi pasien terdukumentasi, memastikan pemahaman dan 

tanggungjawab bagi pasien oleh perawat yang menerima penyerahan 

pasien. 

2. Kondisi pasien memburuk, pada kondisi pasien memburuk, meningkatkan 

pengelolaan pasien secara cepat dan tepat pada penurunan kondisi yang 

terdeteksi. 



26 
 

3. Informasi kritis lainyya, prioritaskan informasi penting lainnya, misalnya: 

Tindakan yang luar biasa, rencana pemindahan pasien, kesehatan kerja 

dan resiko keselamatan kerja atau tekanan yang dialami oleh staf. 

5. Jenis Operan 

 Serah terima pasien terjadi di seluruh kontinum perawatan kesehatan 

dalam semua jenis pengaturan layanan. Ada berbagai jenis serah terima pasien 

dari satu penyedia jasa perawatan kesehatan kepada yang lain, seperti transfer 

pasien dari satu lokasi ke lokasi lain dalam suatu rumah sakit atau transisi 

informasi dan tanggung jawab selama serah terima pasien antar shift pada unitu 

yang sama. 

 Serah terima pasieninterdiciplinary terjadi antara perawat dan dokter, dan 

perawat dengan tenaga kesehatan lainnya, sementara serah terima pasien 

intradiciplinary terjadi antara sesama perawat atau sesama dokter. Serah terima 

pasien juga dapat terjadi antar fasilitas kesehatan, seperti: antara rumah sakit 

dan antara beberapa organisasi penyedia pelayanan lainnya, termasuk 

pelayanan kesehatan di rumah, tempat penampungan, dan fasilitas perawatan 

jompo. Serah terima pasien mungkin melinatkan penggunaan teknologi khusus, 

misalnya: Perekam audio, catatan terkomputerisasi faximili, dokumen tertulis, 

dan komunikasi lisan. 

 Menurut Hughes (2008) : Australian Resource Centre for Healthcare 

Innovation (2009) ; Friesen, White dan Byers (2009) beberapa jenis serah 

terima pasien yang berhubungan dengan perawat, antara lain: 

a. Serah terima pasien antar shift 
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  Metode serah terima pasien antar shift dapat dilakukan dengan 

menggunakan berbagai metode, antara lain: Secara lisan, catatan tulisan 

tangan tangan, disamping tempat tidur pasien, melalui telepon, rekaman, 

nonverbal, menggunakan laporan elektronik, cetakan komputer, dan 

memori. Kekuatan dari metode laporan di samping tempat tidur merupakan 

upaya untuk fokus pada laporan dan kondisi pasien. Namun, ada 

kekhawatiran tentang kerahasiaan pasien yang dapat dikompromikan jika 

tidak hati- hati dalam menanganinya. Sebuah studi kualitatif yang 

difokuskan pada gambaran persepsi pasien yang terlibat dalam kegiatan 

serah terima, menemukan beberapa pasien mendukung serah terima di 

samping tempat tidur, sementara yang lain tidak. Pasien juga menyatakan 

keprihatinannya mengenai jargon yang digunakan oleh perawat saat 

kegiatan serah terima berlangsung. 

b. Serah terima pasien antar unit keperawatan 

  Pasien mungkin akan sering ditransfer antar unit keperawatan 

selama mereka tinggal di rumah sakit. Namun, sejumlah faktor telah 

diidentifikasi berkontribusi terhadap in- efisiensi selama transfer pasien dari 

satu unit keperawatan ke unti keperawatan yang lain, termasuk 

ketidaklengkapan catatan medis dan keperawatan, keterlambatan atau waktu 

yang terbuang disebabkan oleh kemacetan komunikasi, menunggu 

tenggapan dari perawat atau dokter atau tanggapan dari manajemen unit 

keperawatan tempat yang akan ditempati pasien atau masalah ketersediaan 

tempat tidur. 



28 
 

c. Serah terima pasien antara unit perawatan dengn unit pemeriksaan 

diagnostik.  

Pasien sering dikirim dari unit keperawatan untuk pemeriksaan 

diagnostik selama rawat inap. Pengiriman dari unit keperawatan ke tempat 

pemeriksaan diagnostik (misalnya: radiologi, kateterisasi jantung, 

laboratorium, dll) telah dianggap sebagai konstributor untuk terjadinya 

kesalahan. Hal ini penting, ketika perubahan unti tempat keperawatan 

pasien terutama untuk tingkat pelayanan yang berbeda dari unit perawatan 

sebelumnya dan untuk keamanan pasien, staf pada unit pemeriksaan 

diagnostik harus memiliki informasi lengkap yang mereka butuhkan dan 

melakukan komunikasi yang konsisten. Kompleksitas kondisi pasien 

mungkin memerlukan perawat untuk menyertai pasien ke tempat 

pemeriksaan diagnostik. 

d. Serah terima pasien antar fasilitas kesehatan 

  Pengiriman pasien dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas 

kesehatan yang lain sering terjadi antara pengaturan  layanan yang 

berbeda. Pengiriman berlangsung antar rumah sakit ketika pasien 

memerlukan tingkat perawatan yang berbeda. Pengiriman pasien antar 

fasilitas, meliputi : Antar rumah sakit, pusat rehabilitasi, lembaga 

kesehatan di rumah, dan organisasi pelayanan kesehatan lainnya. Faktor 

yang cenderung membuat pengiriman pasien tidak efektif adalah 

kesenjangan dan hambatan komunikasi antar fasilitas kesehatan tersebut 

dan juga dipengaruhi oleh perbedaan budaya organisasi. 
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  Sejumlah kontribusi telah diidentifikasi sebagai penyebab 

kegagalan pengiriman pasien dalam proses perencanaan pindah, termasuk ; 

kurangnya pengetahuan tentang proses pindah, kurang nya waktu; 

kurangnya komunikasi, pasien dan keluarga yang tidak konstruktif, 

masalah sistem, dan masalah staf. Masalah kegagalan komunikasi telah 

muncul sebagai kontributor utama dalam pemindahan pasien, sehingga 

menimbulkan miskomunikasi. 

  Peningkatan perencanaan pindah memerlukan penekanan yang 

difokuskan pada kolaborasi dan komunikasi interdisipliner. Mengatur 

perencanaan pindah dianjurkan untuk membantu meningkatkan 

keselamatan pasien dengan mengendalikan resiko kesenjangan yang 

terjadi dalam proses pemindahan dan pengiriman pasien antar institusi. 

e. Serah terima pasien dan obat- obatan 

  Kesalahan pengobatan dianggap peristiwa yang dapat dicegah, 

masalah tentang obat- obatan sering terjadi, misalnya saat mentransfer 

pasien, pergantian shift, dan cara pemberitahuan minum obat sebagai 

faktor yang berkontribusi terhadap kesalahan pengobatan dalam organisasi 

perawatan kesehatan. Menyampaikan informasi lengkap tentang obat, 

diakui memiliki kontribusi paling besar untuk masalah keselamatan pasien. 

Suatu penelitian melaporkan, pasien yang menerima informasi tentang 

obat dan konseling secara lengkap menunjukkan kepatuhan yang lebih 

tinggi tentang pengobatan dibandingkan pasien yang tidak menerima 

informasi secara lengkap. 

6. Macam – macam Operan 
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Secara umum terdapat empat jenis operan diantaranya : 

a. Serah terima secara verbal 

Laporan serah terima secara lisan cukup fleksibel untuk 

mengakomodasi pengalaman dan kemampuan perawat yang hadir. Meissner 

(2007) dalam Scovell (2010) mencatat bahwa perawat lebih cenderung 

untuk membahas aspek psikososial keperawatan selama laporan lisan. 

Lamanya waktu operan secara lisan mungkin dapat menjadi masalah ketika 

sejumlah staf menghabiskan waktu 15 hingga 90 menit untuk melakukan 

perpindahan dari ruang perawatan pasien ke tempat berlangsungnya operan. 

Clemov (2006) dalam Scovell (2010) menemukan bahwa pada 

umumnya saat shift dimulai setidaknya ada satu perawat dari 

shiftsebelumnya yang akan melakukan operan secara lisan. Hal ini bisa 

dianggap sebagai kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya terampil 

yang ada, tetapi diharapkan laporan operan berguna untuk kesejahteraan 

pasien. Operan yang lama dapat membuat terjadinya kebosanan dan dapat 

mengurangi waktu untuk menyelesaikan tugas- tugas penting lainnya.  

Masalah perpindahan staf dari ruangan diperburuk jika shif yang akan 

pulang belum siap untuk memberikan operan, mencatat adanya 

keterlambatan perawat yang hadir hingga tujuh menit atau jika adanya 

kegiatan lain yang dilakukan. Perawat harus segera berekasi jika keadaan 

darurat terjadi selama atau sebelum operan dilakukan. Kelalaian dari staf 

yang akan pulang dalam mempersiapkan diri untuk operan, atau 

keterlambatanan dari staf yang akan masuk, dapat menyebabkan kejenuhan 
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bagi perawat yang menunggu untuk menerima penyerahan laporan 

keperawatan. 

b. Tape Operan (rekaman) 

Metode operan dengan menggunakan rekaman digunakan untuk 

mengurangi pergantian waktu shift yang tumpang tindih danmengurangi 

beban keuangan. Kulaitas dari isi rekaman operan mengasah kemampuan 

perawat untuk memberikan informasi secara ringkas dan relevan. Rekaman 

operan juga menghindari waktu yang tertunda, jika rekaman harus berhenti 

untuk alasan tertentu, informasi dengan mudahnya dapat diulang kembali 

pada waktu yang lain, meskipun biasanya terdapat keengganan untuk 

menghentikan rekaman dengan alasan apapun. 

Rekaman operan, memiliki kekurangan yaitu tidak adanya interaksi 

secara langsung antara perawat dengan perawat dan dengan demikian tidak 

memenuhi kohesifitas sisoal (daya tarik) atau fungsi katarsis emosional 

(peluapan emosional secara tiba- tiba). Hopkinson (2002) mengungkapkan 

bahwa rekaman operan dapat merusak pentinfnya dukungan emosional. Hal 

ini diungkapkan pila oleh Kerr (2002) dalam Scovell (2010) bahwa rekaman 

operan membuat rendahnya tingkat fungsi pendukung. Setiap pertanyaan 

yang diajukn dalam operan mungkin tidak dapat terjawab. 

Perawat biasanya datang untuk mengkonsultasikan dokumentasi dan 

membutuhkan jawabannya, namun hal ini tidak dapat dilakukan pada 

rekaman operan. Rekaman operan tidak mem[erbaiki masalah yang terkait 

dengan staf yang tidak siap melakukan operan saat pergantian shift. Seperti 
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adanya perawat lain yang secara tiba- tiba masuk dan mengganggu proses 

penerimaan operan. 

c. Bedside operan 

1. Tahapan bedside operan 

Menurut Rush (2012) tahapan bedside operan diantaranya adalah : 

a) Persiapan (pasien dan informasi) 

b) Serah terima berupa : Pelaporan, pengenalan staf masuk, pengamatan, 

dan penjelasan kepada pasien. 

c) setelah serah terima selesai (tulis di buku catatan pasien). 

2. Manfaat bedside operan 

Adapun manfaat pelaksanaan bedside operan adalah ; 

a) Ada bukti dari bangsal rumah sakit, evaluasi dan studi observasional 

dari serah terima samping tempat tidur. 

b) Dukungan komunikasi antara perawat dan profesional kesehatan 

lainnya tentang kesehatan pasien, rencana perawatan dan kemajuan. 

c) Membantu perawat untuk menginformasikan pasien tentang perawatan 

mereka dan siapa yang merawat mereka. 

d) Memberikan kesempatan bagi keterlibatan pasien dalam keputusan 

perawatan 

e) Memungkinkan perawat untuk mengamati keadaan pasien dan 

mendengarkan keluhan pasien. 

f) Meningkatkan keamanan perawatan dalam pengobatan (informasi 

tentang obat) 
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g) Memberikan kesempatan ketua ruangan sebagai role model dalam 

berperilaku dan berbagi keahlian dengan staf baru. 

h) Membantu mengorientasikan staf baru atau sementara. 

3. Pandangan staf tentang bedside operan 

 Adapun menurut beberapa pandangan staf tentang bedside operan 

yaitu : 

a) Meningkatkan keamanan dan efisiensi perawatan karena staf 

berkomunikasi dan berinteraksi dalam cara yang terstruktur. 

b) Meningkatkan kualitas informasi tentang keadaan pasien 

c) Perawat merasa menjadi bagian dari lingkungan kerja yang lebih 

efektif. 

d) Perawat merasa lebih didukung oleh anggota staf senior. 

4. Pandangan pasien tentang bedside operan 

 Pasien umumnya melihat serah terima di samping tempat tidur 

dapat berdampak positif, dan mengatakan bahwa: 

a) Pasien mengetahui informasi dan berinteraksi dengan staf. 

b) Pasien merasa staf terfokus pada mereka dan kebutuhan spesifik 

mereka. 

c) Staf bekerja sama dengan baik dan melibatkan pasien dalam 

mengambil sebuah keputusan. 

d) staf menghabiskan jumlah waktu yang tepat dengan membantu pasien 

untuk memahami kondisi kesehatan pribadi mereka. 

5. Menurut Caldwell (2012) yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan 

bedside operan adalah: 
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a) Menghindari informasi yang hilang dan memungkinkan staf yang tidak 

hadir pada serah terima untuk mengakses informasi. 

b) Perawat mengetahui tentang situasi pasien dan apa saja yang perlu 

disampaikan, bagaimana melibatkan pasien, peran penjaga dan 

anggota keluarga, bagaimana untuk berbagi informasi sensitif, apa 

yang tidak dibahas di depan pasien, dan bagaimana melindungi privasi 

pasien. Pasien dan keluarga mereka dapat menjadi cemas jika mereka 

tidak diberitahu, tidak mengerti bahsa profesional, atau tidak merasa 

mampu untuk berpartisipasi dalam serah terima samping tempat tidur. 

d. Serah Terima secara tertulis 

 Menurut McKenna (1997) dalam Scovell(2010) operan tertulis 

diperkirakan dapat mendorong pendekatan yang lebih formal. Namun, 

seperti rekaman operan, ada potensi akan kurangnya kesempatan untuk 

mengklarifikasi pertanyaan tertentu. Operan tertulis bergantung pada 

tulisan tangan atau akses komputer, dan jumlah informasi yang 

diberikan oleh perawat sulit digunakan untuk meringkas informasi ke 

dalam format yang telah ditentukan. 

 Informasi ditulis oleh masing perawat pada kertas atau catatan kecil 

yang dibawa perawat selama shift.Perawat memiliki kode masing- 

masing untuk menggambarkan atau menjelaskan pekerjaan yang perlu 

diselesaikan untuk shift  yang akan datang. Format operan tertulis atau 

rekaman belum tentu sesuai dengan format yang disukai oleh perawat. 

Namun, format tersebut dapat menghemat waktu, meskipun McKenna 

(1997) dalam Scovell (2010) mengungkapkan sebaliknya, dan mungkin 



35 
 

format tertulis atau rekaman dapat mencegah hilangnya informasi 

pasien. 

 Pembacaan dokumentasi keperawatan sebagai bentuk operan, kadang 

bermasalah ketika shift selanjutnya diminta untuk membaca dengan 

kecepatan yang berbeda, dengan tulisan tangan yang berbeda dan fakta 

penting lainnya. Sexton (2004) dalam Scovell (2010) menyatakan 

bahwa jika dokumentasi keperawatan disimpan dalam beberapa menit, 

jumlah waktu yang digunakan tidak mencukupi untuk melakukan 

operaan pada satu pasien. 

7. Langkah – Langkah pelaksanaan operan 

Menurut Nursalam (2011) langkah- langkah dalam pelaksanaan operan 

adalah : 

a. Kedua kelompok shift dalam keadaan sudah siap. 

b. Shift yang akan menyerahkan dan mengoperkan perlu mempersiapkan hal – 

hal apa yang akan disampaikan. 

c. Perawat primer menyampaikan kepada penanggung jawab shift yang 

selanjutnya meliputi: 

1. Kondisi atau keadaan pasien secara umum. 

2. Tindak lanjut untuk dinas yang menerima operan. 

3. Rencana kerja untuk dinas yang menerima operan. 

4. Penyampaian operan harus dilakukan secara jelas dan tidak terburu- buru. 

5. Perawat primer dan anggota kedua shift dinas bersama – sama secara 

langsung melihat keadaan pasien. 

8. Pelaksanaan Operan yang baik dan benar 
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Menurut Australian Medical Association atau AMA (2006) pelaksanaan operan 

yang baik dan benar adalah : 

a. Operan dilakukan pada setiap pergantian shift dengan waktu yang cukup 

panjang agar tidak terburu- buru. 

b. Pelaksanaan operan harus dihadiri semua perawat, kecuali dalam keadaan 

darurat yang mengancam kehidupan pasien. 

c. Perawat yang terlibat dalam pergantian shift harus dikoordinasikan untuk 

mengetahui informasi ke, dari, dan shift selanjutnya. 

d. operan umumnya diadakan di pagi hari, namun operam juga diperlukan pada 

setiap pergantian shift. 

e. Operan pada shift pagi memungkinkan tim untuk membahas penerimaan 

pasin rawat inap dan merencanakan apa yang akan dikerjakan. 

f. Operan antara shift, harus dilakukan secara menyeluruh, agar peralihan ini 

menjamin perawatan pasien sehingga dapat dipertahankan jika perawat 

absen untuk waktu yang lama, misalnya selama akhir pekan atau saat 

mereka pergi berlibur. 

9. Pemilihan Tempat Untuk Pelaksanaan Operan 

 Menurut AMA (2006) tempat yang tepat pada saat akan dilakukan 

pelaksanaan operan adalah : 

a. Idealnya dilakukan di ruang perawata atau nurse station. 

b. Tempatnya luas dan besar sehingga memberikan kenyamanan dan 

memungkinkan semua staf menghadiri dalam pelaksanaan operan. 

c. Bebas dari gangguan (gangguan yang dapat mengganggu proses serah terima 

misalnya : Pager, telepon, handphone, suara peralatan, alarm dan berbicara) 
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sehingga berkontribusi dalam meningkatkan kesulitan untuk mendengar 

laporan dan dapat mengakibatkan penerimaan informasi yang tidak tepat. 

d. terdapat hasil lab, X- ray, informasi klinis lainnya. 

10. Prosedur Operan 

Menurut Nursalam (2011) hal- hal yang perlu diperhatikan dalam 

prosedur ini meliputi : 

a. Persiapan : 

 1. Kedua kelompok sudah dalam keadaan siap 

 2. kelompok yang akan bertugas menyiapkan buku catatan. 

b. Pelaksanaan 

 Dalam penerapan MPKP: Operan  dilaksanakan oleh perawat primer 

yang mengganti jaga pada shift berikutnya : 

1. Operan dilaksanakan setiap pergantian shift 

2. Dari nurse station perawat berdiskusi untuk melaksanakan operan 

dengan mengkaji secara komperhensif yang berkaitan tentang masalah 

keperawatan pasien, rencana tindakan yang sudah ada belum 

dilaksanakan serta hal- hal penting lainnya yang perlu dibicarakan. 

3. Hal – hal yang sifatnya khusus dan memerlukan perincian yang lengkap 

sebaiknya dicatat secara khusus untuk kemudian diberikan kepada 

perawat jaga berikutnya. 

4. Hal- hal yang perlu disampaikan pada saat operan adalah : 

a. Identitas pasien dan diagnosa medis 

b. Masalah keperwatan yang mungkin masih muncul. 

c. Tindakan keperawatan yang sudah dan belum dilaksanakan. 
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d. Intervensi kolaboratif dan dependensi. 

e. rencana umum dan persiapan yang perlu dilakukan dalam kegiatan 

selanjutnya, diantaranya operasi, pemeriksaan laboratorium, atau 

pemeriksaan penunjang lainnya, persiapan untuk konsultasi atau 

prosedur lainnya yang tidak dilaksanakan secara rutin. 

f. Perawat yang melakukan operan dapat melakukan klarifikasi, tanya 

jawab dan melakukan validasi terhadap hal- hal yang dilakukan pada 

saat operan dan berhak menanyakan mengenai hal- hal yang kurang 

jelas. 

g. Penyampaian pada saat operan secara singkat dan jelas. 

h. Lama operan untuk setiap pasien tidak lebih dari 5 menit kecuali 

pada kondisi khusus dan memerlukan penjelasan yang lengkap dan 

rinci. 

i. Pelaporan untuk operan dituliskan secara langsung pada buku laporan 

ruangan oleh perawat primer. 
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11. Alur Operan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Alur Operan 

 

12. Rencana Strategis operan 

Menurut Nursalam (2011) rencana strategis operan yaitu : 

a. Pelaksanaan Operan 

Hari/ tanggal : 

Pukul  : 

Topik  : 

Tempat  : 

b. Metode 

Nurse Station 

1. Operan dipimpin Kepala Ruang 

2. Ketua TIM melaporkan secara verbal dan tertulis kondisi setiap pasiennya 

berdasarkan dokumentasi keperawatan 

3. Ketua TIM/ Penanggung Jawab Shift dan perawat pelaksana dalam tim 

mencatat informasi terperinci mengenai pasien yang akan dirawat pada 

catatan hariannya. 

4. Proses klarifikasi informasi. 

Bed Side 

1. Kepala Ruang memimpin ronde ke tempat tidur pasien. 

2. Validasi data pasien. 

Nurse Station 

1. Kepala Ruang merangkum informasi operan, memberikan umpan balik 

dan saran tindak lanjut 

2. Menutup operan (doa dan bersalaman) 

Nurse Station 

Ketua TIM/ Penanggung Jawab Shift mulai kegiatan pre-conference 

bersama anggota tim/ perawat pelaksana 
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 Diskusi  

 Tanya Jawab 

c. Media 

 1. Status Klien 

 2. Buku Operan 

 3. Alat tulis 

 4. Leaflet 

 5. Sarana dan Prasarana Perawatan 

d. Pengorganisasian 

 1. Kepala Ruangan  : 

 2. Perawat Primer (pagi)  : 

 3. Perawat Primer (sore)  : 

 4. Perawat Asosiate (pagi) : 

 5. Perawat Asosiate (sore) : 

 6. Perawat Asosiate (malam) : 

 7. Perawat Asosisiate (libur) : 

e. Uraian Kegiatan 

f. Prolog 

 Pada hari...jam....Selurh perawat (perawat primer dan perawat assosiate) 

shift pagi dan sore serta Kepala Ruangan berkumpul di nurse station untuk 

melakukan operan. 

g. Sesi I di Nurse Station 

 Kepala Ruangan memimpin dan membuka acara yang didahului 

dengan do’a dan kemudian mempersilahkan PP dinas pagi untuk 
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melaporkan keadaan dan perkembangan pasien selama bertugas kepada PP 

yang akan berdinas selanjutnya (sore). PP dan PA shift sore memberikan 

klarifikasi keluhan, intervensi keperawatab yang sudah dan belum 

dilaksanakan (secara umum), intervensi kolaboratif dan dependen, rencana 

mum dan persiapan yang dilakukan (persiapan operasi, pemeriksaan 

penunjang, dll), hal yang belum jelas atau laporan yang telah disampaikan. 

Setelah melakukan handover di nurse Station berupa laporan tertulis dan 

lisan, kemudian diteruskan di ruang perawatan pasien. 

h. Sesi II di Ruang Perawatan 

 Seluruh perawat dan kepala ruangan bersama- sama melihat ke 

tempat pasien. PP dinas selanjutnya mengklarifikasi dan memvalidasi 

data langsung kepada pasien dan keluarga yang mengalami masalah 

khusus. Langsung kepada pasien yang tidak mengalami masalah khusus, 

kunjungan tetap dilaksanakan. Lama kunjungan tidak lebihdari 5 menit 

per pasien. Bila terdapat hal- hal yang bersifat rahasia bagi pasien dan 

keluarga perlu diklarifikasi, maka dapat dilakukan di nurse station 

setelah kunjungan ke pasien berakhir. 

i. Epilog 

 Kembali ke nurse station. Diskusi tentang keadaan pasien yang 

bersifat rahasia. Setelah proses operan selesai dilakukan, maka kedua 

Perawat Primer menandatangani laporan operan dengan diketahui oleh 

kepala ruangan. 

j. Evaluasi 

k. Struktur (Input) 



42 
 

 Pada operan, sarana dan prasarana yang menunjang telah tersedia 

antara lain : catatan operan, status pasien, dan semua kelompok shift 

operan. Kepala ruangan selalu memimpin kegiatan operan yang 

dilakukan pada pergantian shift, yaitu malam ke pagi dan pagi ke sore. 

Kegiatan operan pada shift sore ke malam dipimpin oleh oleh perawat 

primer yang beertugas saat itu. 

l. Proses 

 Proses operan dipimpin oleh Kepala Ruangan dan dilaksanakan 

oleh seluruh perawat yang bertugas maupun yang akan mengganti shift, 

Perawat primer mengoperkan ke perwat primer berikutnya yang akan 

mengganti shift. Operan pertama dilakukan di nurse Station. Isi operan 

mencakup jumlah pasien dan intervensi yang belum atau yang sudah 

dilakukan. Waktu untuk setiap pasien tidak lebih dari 5 menit saat 

klarifikasi ke pasien. 

m. Hasil 

 Operan dapat dilaksanakan setiap pergantian shift. Setiap perawat 

dapat mengetahui perkembangan pasien. Komunikasi antar perawat 

berjalan lebih baik. 

13. Risiko Pasien 

Menurut AMA (2006) upaya pencegahan yang dapat menimbulkan risiko 

bagi pasien adalah: 

a. Kesalahan dalam pemberian informasi yang akan diberikan untuk shift 

berikutnya. 
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b. Penggunaan nomor bad harus dihindari untuk mencegah kesalahan 

identifikasi 

c. Pemberian identitas yang benar, dapat mencegah kebingungan pada pasien 

dengan nama yang sama. 

d. Sistem Rumah sakit harus memastikan bahwa data administrasi tentang 

pasien up to date 24 jam per hari. Jika lokasi dari konsultan yang 

bertanggungjawab tidak akurat maka akan timbul risiko bagi pasien dan 

rumah sakit. 

14. Hambatan Dalam pelaksanaan Operan 

Engesmo dan Tjora, Scovell (2010) dan sexton et al (2004) menyatakan 

bahwa faktor- faktor yang menghambat dalam pelaksanaan operan adalah: 

a. Perawat tidak hadir pada saat operan. 

b. Perawat tidak perduli dengan operan misalnya perawat yang keluar masuk 

pada saat pelaksanaan operan 

c. Perawat yang tidak mengikuti operan maka mereka tidak dapat memenuhi 

kebutuhan pasien mereka saat ini. 

Hughes (2008) dalam Kamil (2011), membuat sebuah ringkasan tentang 

masalah dan hambatan faktor individu, kelompok dan organisasi dalam 

proses operan pasien menurut hasil kajian literature berbasis bukti, sebagai 

berikut: 

a. Faktor eksternal dan internal individu atau kelompok 

1. Komunikasi 

Masalah : bahasa dapat menyebabkan masalah dalam beberapa cara 

operan pasien. Dialek yang berbeda, aksen dan nuansa dapat 
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disalahpahami atau disalahtafsirkan oleh perawat penerima laporan. 

Singkatan dan akronim yang unik untuk pengatran pelayanan 

keperawatan tertentu mungkin membingungkan bagi seorang perawat 

yang bekerja di lingkungan yang berbeda atau khusus. 

Strategi untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan : 

a. Operan pasien face to face lebih disukai untuk memungkinkan 

pertukaran komunikasi verbal dan nonverbal yang interaktif. 

b. Standarisasi bentuk, daftar atau alat sehingga semuapengguna akan 

memahami informasi dari konteks yang sama. 

c. Memungkinkan peluang untuk mengaukan pertanyaan dan karifikasi 

selama operan pasien, 

d. Gunakan kebiasaan “membaca kembali” dan “mengulang kembali” 

untuk mengurangi kesalahan komunikasi 

e. Gunakan klarifikasi fonetik dan angka. 

f. berbicara sederhana, jelas, langsung dan spesifik dalam deskripsi 

pasien dan situasi terkini. 

g. Hindari penggunaan singkatan, istilah atau argon yang tidak dapat 

dipahami secara bersama. 

h. Memberikan definisi pada istilah yang ambigu. 

i. memungkinkan penerima untuk meninjau ringkasan yang relevan dan 

informasi saat ini. 

2. Gangguan 

Masalah : Faktor- faktor situasional selama operan pasien yang dapat 

berkontribusi sebagai gangguan. Strategi untuk mengurangi mesalahan 
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dan meningkatkan keselamatan. Melaksanakan operan pasien di lokasi/ 

lingkungan yang dapat meminimalkan gangguan. 

3. Interupsi 

Masalah : Interupsi dilaporkan sering teradi dalam pengaturan 

perawatan kesehatan. Strategi untuk mengurangi kesalahan dan 

meningkatkan keselamatan : membatasi dan mencegah interupsi dan 

menyediakan cakupan tugas selama operan pasien untuk mendukung 

transisi informasi yang terfokus. 

4. Kebisingan 

Masalah : Latar belakang suara, seperti: pager, telepon, handphone, 

suara peralatan, alarm dan berbicara, berkontribusi dalam meningkatkan 

kesulitan untuk mendengar laporan dan dapat mengakibatkan tafsiran 

informasi yang tidak tepat. 

Strategi untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan : 

a. Menyediakan lokasi/lingkungan operan pasien yang memungkinkan 

mereka jelas dalam mendengar informasi. 

b. Gunakan kebiasaan “membaca kembali” dan “mengulang kembali” 

untuk mengurangi kesalahan komunikasi 

c. Gunakan klarifikasi fonetik dan angka. 

5. Kelelahan 

Masalah : Peningkatan kesalahan dapat teradi oleh perawat yang bekera 

pada shift yang berkepanjangan. Strategi untuk mengurangi kesalahan 

dan meningkatkan keselamatan : Batasi umlah am kera untuk 

mengurangi kelelahan dan kesalahan. 
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6. Memori 

Masalah : Memori angka pendek dan daya penyimpanan yang terbatas 

dapat teradi ketika seumlah besar informasi yang dikomunikasikan 

selama serah terima pasien. 

Strategi untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan: 

a. Desan system untuk mengurangi ketergantungan pada memori. 

b. Gunakan formulir pracetak informasi pasien untuk akurasi dan 

kelengkapan informasi dalam kegiatan operan. 

c. Menyediakan layanan kesehatan dengan akses data yang baik untuk 

mengurangi ketergantungan pada memori saat serah terima pasien. 

7. Pengetahuan/ Pengalaman 

Masalah : 

a. Perawat pemula dan perawat ahli memiliki kebutuhan dan 

kemampuan yang berbeda. 

b. Perawat pemula mungkin menghadapi masalah dengan operan 

pasien. 

c. Perawat pemula mungkin memerlukan informasi tambahan yang 

lebih selama serah terima pasien. 

Strategi untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan : 

a. Dukung perawat pemula dengan program orientasi dan 

pembimbingan. 

b. Menyediakan program pendidikan berkelanutan pada strategi 

operan pasien yang efektif. 
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c. Menyediakan konsultan pengalaman untuk perawat yang kurang 

berpengalaman karena mereka mungkin belum memiliki keahlian 

untuk pemecahan masalah. 

d. Memberikan informasi terkait yang komprehensif, tapi menghindari 

overload selama serah terima pasien. 

8. Komunikasi tertulis 

Masalah: Mencoba untuk menafsirkan catatab yang tidak terbaca, 

mungkin akan membuat kesalahan dalam komunikasi. 

Strategi untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan : 

a. Menggunakan strategi elektronik untuk mengurangi masalah pada 

catatan pasien yang tidak terbaca. 

b. Menggunakan standar proses untuk memastikan informasi penting 

yang akan dan telah dikomunikasikan dalam operan pasien. 

9. Variasi dalam proses 

Masalah : Mungkin ada varians yang luas dalam melakukan cara serah 

terima pasien yang dapat menyebabkan kelalaian dari informasi penting 

dan berkontribusi untuk kesalahan dalam tindakan dan obat- obatan. 

Strategi untuk mengurngi kesalahan dan meningkatkan keselamatan: 

a. Mengadopsi pendekatan standar yang konsistenuntuk mengurangi 

kesalahan operan pasien. 

b. Mengkomunikasikan informasi penting tentang proses perawatan 

pasien. 

c. Mengembangkan dan menerapkan proses yang sistematis untuk 

manajemen obat pasien.  
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b. Faktor Organisasi 

1. Budaya organisasi 

Masalah : Budaya organisasi yang tidak memiliki cukup perhatian pada 

keselamatan pasien, staf mungkin enggan untuk melaporkan masalah 

atau mungkin tidak merasa nyaman mengaukan pertanyaan bila ada hal 

yang belum elas saat operan pasien. 

Strategi untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan : 

a. Mendukung pengembangan budaya dalam menjaga keselamatan 

pasien, dimana pelaporan kesalahan dan masalah terkait budaya 

dapat didorong dan diterima sebagai keunikan. 

b. Mendorong pengembangan “learning culture” dan ”a just culture” 

2. Hirarki 

Masalah : Struktur hirarki dapat menghambat komunikasi terbuka. 

Perawat mungkin tidak merasa nyaman mengajukan pertanyaan untuk 

mengklarifikasi informasi atau mungkin merasa terintimidasi. Strategi 

untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan : 

a. Mempromosikan budaya keamanan pelayanan dengan mendukung 

komunikasi terbuka. 

b. Mengembangkan protokol atau kebijakan yang mendukung budaya 

saling menghormati. Kolaborasi kolegialitas dan antara semua 

perawat serta penyedia layanan kesehatanlain dengan prinsip 

multidisipliner. 

c. Memberikan pendidikan untuk semua tingkat hirarki penyedia 

layanan kesehatan pada strategi komunikasi yang efektif. 
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3. Sistem dukungan 

Masalah : Kurangnya waktu untuk mengakses informasi dan laporan 

lengkap akan mengurangi waktu untuk mengaukan pertanyaan dan 

jawaban pada saat operan pasien.  

Strategi untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan : 

a. Yakinkan bahwa ada waktu untuk menyelesaikan laporan operan 

b. Mengakui bahwa operan membutuhkan kesempatan untuk 

mengaukan pertanyaan interaktif dan jawaban. 

c. Mengembangkan sistem yang mendukung operasional yang efisien 

dalam pengambilan data pada waktu yang tepat dengan informasi 

akurat yang akan disampaikan kepada perawat penerima shift 

berikutnya. 

4. Infrastruktur 

Masalah : Mungkin ada infrastruktur yang tidak memadai untuk 

kegiatan operan pasien yang efktif. Strategi untuk mengurangi 

kesalahan dan meningkatkan keselamatan: 

a. Kepemimpinan perlu mempromosikan desain dan implementasi 

sistem dalan suatu lingkungan untuk memebrikan perawatan pasien 

yang aman. 

b. Menyediakan sumber daya manusia yang memadai, peralatan, 

teknologi dan kesempatan pendidikan untuk mempromosikan operan 

pasien yang optimal. 

c. Libatkan perawat dalam desain lingkungan kera. 

5. Pengiriman pasien (dalam organisasi perawatan kesehatan) 
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Masalah: Peningkatan jumlah pengiriman pasien akan meningkatkan 

kebutuhan untuk operan yang mungkin akan berdampak pada 

keselamatan pasien. Strategi untuk mengurangi kesalahan dan 

meningkatkan keselamatan : 

a. Pertimbangkan model perawatan kesehatan dengan desain yang 

meminimalkan pengiriman pasien. 

b. Sertakan perawat dalam desain proses operan pasien. 

6. Keterbatasan ruang untuk serah terima pasien 

7. Keterbatasan teknologi dan penggunaan catatan dan laporan manual/ 

kesulitan mengakses informasi penting. 

8. Budaya organisasi yang berbeda. 

9. Intra atau ekstra sistem pengiriman pasien. 

10. Keterbatasan tenaga. 

11. Kegagalan peralatan. 

12. Garis tanggungawab. 

13. Batasan waktu yang ketat. 

14. Situasi darurat/ kegiatan kritis. 

15. Kode status. 

16. Pasien kritis atau labil. 

17. Variabel sumber daya, setelah selesai shift. 

 

C. Tinjauan Umum tentang Pre dan Post Conference 

1. Pengertian 
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Conference klinik adalah pengalaman belajar kelompok yang menjadi 

bagian integral dari pengalaman klinik (Billing & Yudith, 1999 dalam Keliat 

dkk, 2013. 

Menurut Reilly dan Oberman (1999) dalam keliat dkk (2013), conference 

merupakan bentuk diskusi kelompok mengenai beberapa aspek klinik.Kelompok 

melakukan analis kritis terhadap masalah dan mencari pendekatan alternatif dan 

kreatif.Conference dapat menjadi pengalaman belajar yang bermakna dan 

membuka peluang berharga bagi perawat untuk menjembatani kesenjangan 

antara teori dan praktek keperawatan. 

Melalui kegiatan conference, perawat atau calon perawat dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan klinik 

serta kepercayaan diri dalam menjalankan tugasnya (Wink, 1995 dalam keliat 

dkk, 2013) 

2. Bentuk Conference 

 Ada dua bentuk conference yakni pre- conference dan post- conference 

(Billing & Yudith, 1999, Reilly & Oberman, 1999 dalam Keliat dkk, 

2013).Pre dan post- conference  adalah sesi diskusi kelompok yang dilakukan 

sebelum dan sesudah praktik klinik. Keduanya sama- sama memberi 

kesempatan perawat untuk berdiskusi. Conference dilaksanakan oleh ketua 

TIM dan perawat pelaksana dalam MPKP. 

3. Kegiatan Pre Conference 

 Kegiatan perawat pada Pre Conference antara lain berbagi informasi 

tentang pengalaman yang akan dihadapi, saling bertanya, mengungkapkan 
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perhatian, dan melakukan klarifikasi tentang rencana kerja atau rencana 

intervensi keperawatan (Billings & judith, 1999 dalam keliat dkk, 2013) . 

Menurut Reilly & Oberman (1999) dalam keliat dkk (2013), kegiatan Pre 

Conference meliputi identifikasi masalah, perencanaan dan evaluasi hasil 

untuk mencari solusi.Kegiatan pre conference dalam MPKP mencakup 

komunikasi ketua TIM dan perawat pelaksana setelah selesai operan untuk 

merencanakan kegiatan pada sif tersebut. Kegiatan ini dipimpin oleh ketua 

TIM atau penanggung jawab tim. Jika staf yang berdinas pada TIM tersebut 

hanya satu orang, pre- conference  akan ditiadakan. Isi pre 

conferencemencakup rencana setiap perawat (rencana harian) dan rencana 

tambahan dari ketua tim dan penanggung jawab tim (keliat, 2006). 

4. Pedoman Pre Conference 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Contoh pedoman pre Conference (Sumber Keliat B, dkk. 2013) 

5. Kegiatan Post Conference 

 Post Conference merupakan upaya komunikasi antara ketua tim dan 

perawat pelaksana mengenai hasil kegiatan sepanjang sif tersebut dan sebelum 

melakukan operan kepada sif berikutnya (keliat, 2006). Pada sesi ini, perawat 

mendiskusikan pengalaman klinik, menanyakan pengalaman klinik yang baru 

Waktu Kegiatan   : setelah Operan 

Tempat    : Meja masing- masing TIM 

Penanggung jawab  : ketua TIM/ Penanggung jawab TIM 

Kegiatan : 

1. Ketua TIM/ Penanggung jawab tim membuka acara 

2. Ketua TIM/ Penanggung jawab tim menanyakan rencana harian setiap 

perawat pelaksana. 
3. Ketua TIM/ Penanggung jawab tim memberikan masukan dan tindak 

lanjut terkait asuhan yang akan diberikan saat itu. 
4. Ketua TIM/ Penanggung jawab tim memberikan reinforcemen 
5. Ketua TIM/ Penanggung jawab tim menutup acara 
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dilakukan, menganalisis situasi klinik, mengklarifikasi keterkaitan antara 

masalah dan situasi yang ada, mengidentifikasi masalah, menyampaikan 

perasaan, dan membangun sistem pendukung (Billings & Judith, 1999 dalam 

keliat dkk, 2013). Proses diskusi pada post conference dapat menghasilkan 

strategi efektif dan mengasah kemampuan berfikir kritis untuk merencanakan 

kegiatan pada layanan perawatan selanjutnya agar dapat berkesinambungan. 

 Isi Post Conference berupa hasil asuhan keperawatan setiap perawat dan 

hal- hal penting yang perlu diperhatikan untuk operan (tindak lanjut).Post  

Conference dipimpin oleh ketua tim atau penanggung jawab tim (keliat, 2006). 

Kegiatan diskusi pada post conference memberi kesempatan ketua tim dan 

perawat pelaksana untuk berkomunikasi secara profesional dengan 

menanyakan pengalaman klinik yang baru dilakukan, mendiskusikan 

pengalaman klinik tersebut, menganalis situasi klinik, mengklarifikasi 

keterkaitan masalah dan situasi, mengidentifikasi masalah, mengungkapkan 

perasaan dan membangun sistem pendukung di unit rawat inap.  

 Setiap perawat harus menyadari peran mereka sebagai pertisipan aktif, 

seperti mempertahankan pilihan intervensi keperawatan, mengklarifikasi 

pendapat, menggali alternatif pemecahan masalah, dan mempraktikkan 

kemampuan pengambilan keputusan klinik (carpenito & Duesphol, 1985 dalam 

keliat, 2013). Perawat pelaksana dapat memposisikan dirinya sebagai 

pemimpin dalam diskusi kelompok, sedangkan kepala ruangan atau ketua tim 

dapat bertindak sebagai fasilitator. Mereka dapat mengembangkan diskusi 

tersebut dengan berbagi informasi, fleksibel dalam memfokuskan topik diskusi 

atau mengalihkannya, dan memotivasi perawat pelaksana agar berpartisipasi 
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aktif dalam diskusi dengan melemparkan ide- ide, pertanyaan, petunjuk dan 

pernyataan awal serta memberikan umpan balik dengan bijaksana. 

6. Pedoman Post Conference 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Contoh pedoman post Conference (Sumber Keliat B, dkk. 2013) 

 

D. Tinjauan Umum tentang Supervisi 

1. Pengertian Supervisi  

Sebagai salah satu dari fungsi manajemen, pengertian supervisi telah 

berkembang secara khusus. Secara umum yang dimaksud dengan supervisi 

adalah melakukan pengamatan secara langsung dan berkala oleh atasan 

terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan untuk kemudian apabila 

ditemukan masalah, segera diberikan petunjuk atau bantuan yang bersifat 

langsung guna mengatasinya.  

Supervisi adalah salah satu bagian proses atau kegiatan dari fungsi 

pengawasan dan pengendalian (controlling). Swanburg (1990) melihat 

dimensi supervisi sebagai suatu proses kemudahan sumber-sumber yang 

diperlukan untuk penyelesaian suatu tugas ataupun sekumpulan kegiatan 

pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan perencanaan dan 

Waktu Kegiatan   : Sebelum Operan ke dinas berikutnya 

Tempat    : Meja masing- masing TIM 

Penanggung jawab  : ketua TIM/ Penanggung jawab TIM 

Kegiatan : 

1. Ketua TIM/ Penanggung jawab tim membuka acara 

2. Ketua TIM/ Penanggung jawab tim menanyakan hasil asuhan 

setiap pasien. 

3. Ketua TIM/ Penanggung jawab tim menanyakan kendala dalam asuhan 

yang telah diberikan 
4. Ketua TIM/ Penanggung jawab tim memberikan reinforcement 
5. Ketua TIM/ Penanggung jawab tim menutup acara 
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pengorganisasian kegiatan dan informasi dari kepemimpinan dan 

pengevaluasian setiap kinerja karyawan. Dari beberapa pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kegiatan supervisi adalah kegiatan-kegiatan yang 

terencana seorang manajer melalui aktifitas bimbingan, pengarahan, 

observasi, motivasi dan evaluasi pada stafnya dalam melaksanakan kegiatan 

atau tugas sehari-hari (Arwani, 2006).  

2. Manfaat dan Tujuan Supervisi  

Apabila supervisi dapat dilakukan dengan baik, akan diperoleh banyak 

manfaat. Manfaat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut (Suarli & 

Bachtiar, 2009) :  

1) Supervisi dapat meningkatkan efektifitas kerja. Peningkatan efektifitas 

kerja ini erat  hubungannya dengan peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan bawahan, serta makin terbinanya hubungan dan suasana 

kerja yang lebih harmonis antara atasan dan bawahan.  

2) Supervisi dapat lebih meningkatkan efesiensi kerja. Peningkatan efesiensi 

kerja ini erat kaitannya dengan makin berkurangnya kesalahan yang 

dilakukan bawahan, sehingga pemakaian sumber daya (tenaga, harta dan 

sarana) yang sia-sia akan dapat dicegah.  

Apabila kedua peningkatan ini dapat diwujudkan, sama artinya dengan 

telah tercapainya tujuan suatu organisasi. Tujuan pokok dari supervisi ialah 

menjamin pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan secara 

benar dan tepat, dalam arti lebih efektif dan efesien, sehingga tujuan yang 

telah ditetapkan organisasi dapat dicapai dengan memuaskan (Suarli & 

Bachtiar, 2008).  
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3. Prinsip-prinsip Pokok dalam Supervisi  

Kegiatan supervisi mengusahakan seoptimal mungkin kondisi kerja yang 

kondusif dan nyaman yang mencakup lingkungan fisik, atmosfer kerja, 

dan jumlah sumber sumber yang dibutuhkan untuk memudahkan 

pelaksanaan tugas. Untuk itu diperlukan beberapa prinsip pokok 

pelaksanaan supervisi. Prinsip pokok supervisi secara sederhana dapat 

diuraikan sebagai berikut (Suarli dan Bahtiar, 2009):  

a. Tujuan utama supervisi ialah untuk lebih meningkatakan kinerja bawahan, 

bukan untuk mencari kesalahan. Peningkatan kinerja ini dilakukan dengan 

melakukan pengamatan langsung terhadap pekerjaan bawahan, untuk 

kemudian apabila ditemukan masalah, segera diberikan petunjuk atau 

bantuan untuk mengatasinya.  

b. Sejalan dengan tujuan utama yang ingin dicapai, sifat supervisi harus 

edukatif dan suportif, bukan otoriter.  

c. Supervisi harus dilakukan secara teratur atau berkala. Supervisi yang hanya 

dilakukan sekali bukan supervisi yang baik.  

d. Supervisi harus dapat dilaksanakan sedemikan rupa sehingga terjalin kerja 

sama yang baik antara atasan dan bawahan, terutama pada saat proses 

penyelesaian masalah, dan untuk lebih mengutamakan kepentingan 

bawahan.  

e. Strategi dan tata cara supervisi yang akan dilakukan harus sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing bawahan secara individu. Penerapan strategi 

dan tata cara yang sama untuk semua kategori bawahan, bukan merupakan 

supervisi yang baik.  
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f. Supervisi harus dilaksanakan secara fleksibel dan selalu disesuaikan dengan 

perkembangan 

3. Pelaksana Supervisi  

Menurut Bactiar dan Suarly, (2009) yang bertanggung jawab dalam 

melaksanakan supervisi adalah atasan yang memiliki kelebihan dalam 

organisasi. Idealnya kelebihan tersebut tidak hanya aspek status dan 

kedudukan, tetapi juga pengetahuan dan keterampilan. Berdasarkan hal 

tersebut serta prinsip-prinsip pokok supervisi maka untuk dapat melaksanakan 

supervisi dengan baik ada beberapa syarat atau karasteristik yang harus dimilki 

oleh pelaksana supervisi (supervisor). Karasteristik yang dimaksud adalah:  

a. Sebaiknya pelaksana supervisi adalah atasan langsung dari yang 

disupervisi. Atau apabila hal ini tidak mungkin, dapat ditunjuk staf khusus 

dengan batas-batas wewenang dan tanggung jawab yang jelas.  

b. Pelaksana supervisi harus memilki pengetahuan dan keterampilan yang 

cukup untuk jenis pekerjaan yang akan disupervisi.  

c. Pelaksana supervisi harus memiliki keterampilam melakukan supervisi 

artinya memahami prinsip-prinsip pokok serta tehnik supervisi.  

d. Pelaksana supervisi harus memilki sifat edukatif dan suportif, bukan 

otoriter.  

e. Pelaksana supervisi harus mempunyai waktu yang cukup, sabar dan selalu 

berupaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku bawahan 

yang disupervisi.  

4. Teknik Supervisi  
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Tehnik pokok supervisi pada dasarnya identik dengan tehnik 

penyelesaian masalah. Bedanya pada supervisi tehnik pengumpulan data 

untuk menyelesaikan masalah dan penyebab masalah menggunakan tehnik 

pengamatan langsung oleh pelaksana supervisi terhadap sasaran supervisi, 

serta pelaksanaan jalan keluar. Dalam mengatasi masalah tindakan dapat 

dilakukan oleh pelaksana supervisi, bersama-sama dengan sasaran supervisi 

secara langsung di tempat . Dengan perbedaan seperti ini, jelaslah bahwa 

untuk dapat melaksanakan supervisi yang baik ada dua hal yang perlu 

diperhatikan (Bachtiar dan Suarli, 2009):  

a. Pengamatan langsung  

Pengamatan langsung harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk 

itu ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan.  

1) Sasaran pengamatan. Pengamatan langsung yang tidak jelas 

sasarannya dapat menimbulkan kebingungan, karena pelaksana 

supervisi dapat terperangkap pada sesuatu yang bersifat detail. Untuk 

mencegah keadaan yang seperti ini, maka pada pengamatan langsung 

perlu ditetapkan sasaran pengamatan, yakni hanya ditujukan pada 

sesuatu yang bersifat pokok dan strategis saja (selective supervision).  

2) Objektivitas pengamatan. Pengamatan langsung yang tidak 

terstandardisasi dapat menggangu objektivitas. Untuk mencegah 

keadaan yang seperti ini, maka pengamatan langsung perlu dibantu 

dengan dengan suatu daftar isi yang telah dipersiapkan. Daftar 

tersebut dipersiapkan untuk setiap pengamatan secara lengkap dan apa 

adanya.  
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3) Pendekatan pengamatan. Pengamatan langsung sering menimbulkan 

berbagai dampak dan kesan negatif, misalnya rasa takut dan tidak 

senang, atau kesan menggangagu kelancaran pekerjaan. Untuk 

mengecek keadaan ini pengamatan langsung harus dilakukan 

sedemikian rupa sehingga berbagai dampak atau kesan negatif 

tersebut tidak sampai muncul. Sangat dianjurkan pengamatan tersebut 

dapat dilakukan secara edukatif dan suportif, bukan menunjukkan 

kekuasaan atau otoritas.  

5. Kerja sama  

Agar komunikasi yang baik dan rasa memiliki ini dapat muncul, 

pelaksana supervisi dan yang disupervisi perlu bekerja sama dalam 

penyelesaian masalah, sehingga prinsip-prinsip kerja sama kelompok dapat 

diterapkan. Masalah, penyebab masalah serta upaya alternatif penyelesaian 

masalah harus dibahas secara bersama-sama. Kemudian upaya penyelesaian 

masalah tersebut dilaksanakan secara bersama-sama pula.  

6. Supervisi Keperawatan  

Dalam bidang keperawatan supervisi mempunyai pengertian yang 

sangat luas, yaitu meliputi segala bantuan dari pemimpin/penanggung jawab 

kepada perawat yang ditujukan untuk perkembangan para perawat dan staf 

lainnya dalam mencapai tujuan asuhan keperawatan kegiatan supervisi 

semacam ini merupakan dorongan bimbingan dan kesempatan bagi 

pertumbuhan dan perkembangan keahlian dan kecakapan para perawat 

(Suyanto, 2008). Supervisi terhadap kinerja perawat pelaksana dalam 

pendokumentasian asuhan keperawatan dapat dilakukan dengan memberikan 
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bimbingan, pengarahan, observasi dan pemberian motivasi serta evaluasi 

terhadap pendokumentasian tiap-tiap tahap proses keperawatan. Kelengkapan 

dan kesesuaian dengan standar merupakan variabel yang harus disupervisi 

(wiyana, 2008) 

a. Pelaksana Supervisi Keperawatan  

Materi supervisi atau pengawasan disesuaikan dengan uraian tugas dari 

masing-masing staf perawat pelaksana yang disupervisi terkait dengan 

kemampuan asuhan keperawatan yang dilaksanakan. Supervisi 

keperawatan dilaksanakan oleh personil atau bagian yang bertangguung 

jawab antara lain (Suyanto,2008):  

1) Kepala ruangan  

Bertanggung jawab untuk melakukan supervisi pelayanan 

keperawatan yang diberikan pada pasien di ruang perawatan yang 

dipimpinnya. Kepala ruangan mengawasi perawat pelaksana dalam 

memberikan asuhan keperawatan baik secara langsung maupun tidak 

langsung disesuaikan dengan metode penugasan yang diterapkan di 

ruang perawatan tersebut. Sebagai contoh ruang perawatan yang 

menerapkan metode TIM, maka kepala ruangan dapat melakukan 

supervisi secara tidak langsung melalui ketua tim masing-masing 

(Suarli dan Bahtiar , 2009).  

2) Pengawas perawatan (supervisor)  

Ruang perawatan dan unit pelayanan yang berada di bawah unit 

pelaksana fungisional (UPF) mempunyai pengawas yang bertanggung 

jawab mengawasi jalannya pelayanan keperawatan.  
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3) Kepala bidang keperawatan  

Sebagai top manager dalam keperawatan, kepala bidang keperawatan, 

kepala bidang keperawatan bertanggung jawab melakukan supervisi 

baik secara langsung atau tidak langsung melalui para pengawas 

keperawatan mengusahakan seoptimal mungkin kondisi kerja yang 

aman dan nyaman, efektif dan efesien. Oleh karena itu tugas dari 

seorang supervisor adalah mengorientasikan staf dan pelaksana 

keperawatan terutama pegawai baru, melatih staf dan pelaksana staf 

keperawatan, memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas agar 

menyadari, mengerti terhadap peran, fungsi sebagai staf dan pelaksana 

asuhan keperawatan, memberikan pelayanan bimbingan pada 

pelaksana keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan 

b. Sasaran Supervisi Keperawatan  

Setiap sasaran dan target dilaksanakan sesuai dengan pola yang 

disepakati berdasarkan struktur dan hirearki tugas. Sasaran atau objek dari 

supervisi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan, serta bawahan 

yang melakukan pekerjaan. Jika supervisi mempunyai sasaran berupa 

pekerjaan yang dilakukan, maka disebut supervisi langsung, sedangkan 

jika sasaran berupa bawahan yang melakukan pekerjaan disebut supervisi 

tidak langsung. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja 

pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan (Suarli dan Bachtiar, 2009)  

Sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan supervisi antara lain: 

pelaksanaan tugas keperawatan, penggunaan alat yang efektif dan 

ekonomis, system dan prosedur yang tidak menyimpang, pembagian tugas 
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dan wewenang, penyimpangan/penyeleengan kekuasaan, kedudukan dan 

keuangan (Suyanto, 2008) 

c. Kompetensi Supervisor Keperawatan  

Tanggung jawab utama seorang supervisor adalah mencapai hasil sebaik 

mungkin dengan mengkoordinasikan system kerjanya. Para supervisor 

mengkoordinasikan pekerjaan karyawan dengan mengarahkan, 

melancarkan, membimbingan, memotivasi, dan mengendalikan. Seorang 

supervisor keperawatan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari harus 

memiliki kemampuan dalam (Suyanto, 2008):  

1) Memberikan pengarahan dan petunjuk yang jelas, sehingga dapat 

dimengerti oleh staf dan pelaksana keperawatan.  

2) Memberikan saran, nasehat dan bantuan kepada staf dan pelaksanan 

keperawatan.  

3) Memberikan motivasi untuk meningkatkan semangat kerja kepada staf 

dan pelaksanan keperawatan.  

4) Mampu memahami proses kelompok (dinamika kelompok).  

5) Memberikan latihan dan bimbingan yang diperlukan oleh staf dan 

pelaksana keperawatan.  

6) Melakukan penilaian terhadap penampilan kinerja perawat.  

7) Mengadakan pengawasan agar asuhan keperawatan yang diberikan 

lebih baik.  

d.  Tehnik Supervisi keperawatan 

Supervisi keperawatan merupakan suatu proses pemberian sumber-

sumber yang dibutuhkan perawat untuk menyelesaiakan tugas dalam 
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rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan supervisi 

memungkinkan seorang manajer keperawatan dapat menemukan berbagai 

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asuahan keperawatan di ruang 

yang bersangkutan melalui analisis secara komprehensif bersama-sama 

dengan anggota perawat secara efektif dan efesien. Melalui kegiatan 

supervisi seharusnya kualitas dan mutu pelayanan keperawatan menjadi 

fokus dan menjadi tujuan utama, bukan malah menyibukkan diri mencari 

kesalahan atau penyimpangan (Arwani, 2006).  

Teknik supervisi dibedakan menjadi dua, supervisi langsung dan tak 

langsung.  

1) Teknik Supervisi Secara Langsung (direct) 

Supervisi yang dilakukan langsung pada kegiatan yang sedang 

dilaksanakan. Pada waktu supervisi diharapkan supervisor terlibat dalam 

kegiatan agar pengarahan dan pemberian petunjuk tidak dirasakan sebagai 

perintah Bittel, 1987 (dalam Wiyana, 2008). Cara memberikan supervisi 

efektif adalah :1) pengarahan harus lengkap dan mudah dipahami; 2) 

menggunakan kata-kata yang tepat; 3) berbicara dengan jelas dan lambat; 4) 

berikan arahan yang logis; 5) Hindari banyak memberikan arahan pada satu 

waktu; 7) pastikan arahan yang diberikan dapat dipahami; 8) Pastikan bahwa 

arahan yang diberikan dilaksanakn atau perlu tindak lanjut Supervisi lansung 

dilakukan pada saat perawat sedang melaksanakan pengisian formulir 

dokumentasi asuhan keperawatan. Supervisi dilakukan pada kinerja 

pendokumentasian dengan mendampingi perawat dalam pengisian setiap 

komponen dalam proses keperawatan mulai dari pengkajian sampai dengan 

evaluasi.  
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  Langkah-langkah yang digunakan dalam supervisi langsung (Wiyana,  

2008):  

a) Informasikan kepada perawat yang akan disupervisi bahwa 

pendokumentasiannya akan disupervisi.  

b) Lakukan supervisi asuhan keperawatan pada saat perawat melakukan 

pendokumentasian. Supervisor melihat hasil pendokumentasian 

secara langsung dihadapan perawat yang mendokumentasikan.  

c) Supervisor menilai setiap dokumentasi sesuai standar dengan asuhan 

keperawatan pakai yaitu menggunakan form A Depkes 2005.  

d) Supervisor menjelaskan, mengarahkan dan membimbing perawat 

yang disupervisi komponen pendokumentasian mulai dari 

pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, 

evaluasi kepada perawat yang sedang menjalankan pencacatan 

dokumentasi asuhan keperawatan sesuai form A dari Depkes.  

e) Mencatat hasil supervisi dan menyimpan dalam dokumen supervisi 

2) Secara Tidak Langsung.  

Supervisi tidak langsung adalah supervisi yang dilakukan melalui 

laporan baik tertulis maupun lisan. Perawat supervisor tidak melihat 

langsung apa yang terjadi di lapangan sehingga memungkinkan 

terjadinya kesenjangan fakta. Umpan balik dapat diberikan secara 

tertulis (Bittel, 1987) dalam Wiyana, 2008.  

Langkah-langkah Supervisi tak langsung.  

a) Lakukan supervisi secara tak langsung dengan melihat hasil 

dokumentasi pada buku rekam medik perawat.  

b) Pilih salah satu dokumen asuhan keperawatan.  
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c) Periksa kelengkapan dokumentasi sesuai dengan standar 

dokumentasi asuhan keperawatan yang ditetapkan rumah sakit 

yaitu form A dari Depkes.  

d) Memberikan penilaian atas dokumentasi yang di supervisi dengan 

memberikan tanda bila ada yang masih kurang dan berikan cacatan 

tertulis pada perawat yang mendokumentasikan.  

e) Memberikan catatan pada lembar dokumentasi yang tidak lengkap 

atau sesuai standar.  

e. Prinsip Supervisi Keperawatan 

 Agar seorang manajer keperawatan mampu melakukan kegiatan 

supervisi secara benar, harus mengetahui dasar dan prinsip-prinsip 

supervisi. Prinsip-prinsip tersebut harus memenuhi syarat antara lain 

didasarkan atas hubungan professional dan bukan hubungan pribadi, 

kegiatan harus direncanakan secara matang, bersifat edukatif, memberikan 

perasaan aman pada perawat pelaksana dan harus mampu membentuk 

suasana kerja yang demokratis. Prinsip lain yang harus dipenuhi dalam 

kegiatan supervisi adalah harus dilakukan secara objektif dan mampu 

memacu terjadinya penilaian diri (self evaluation), bersifat progresif, 

inovatif, fleksibel, dapat mengembangkan potensi atau kelebihan masing-

masing orang yang terlibat, bersifat kreatif dan konstruktif dalam 

mengembangkan diri disesuaikan dengan kebutuhan, dan supervisi harus 

dapat meningkatkan kinerja bawahan dalam upaya meningkatkan kualitas 

asuhan keperawatan ( Arwani, 2006).  
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Ada beberapa prinsip supervisi yang dilakukan di bidang 

keperawatan (Nursallam, 2007) antara lain: 1) Supervisi dilakukan sesuai 

dengan struktur organisasi, 2) Supervisi menggunakan pengetahuan dasar 

manajemen, keterampilan hubungan antar manusia dan kemampuan 

menerapkan prinsip manajemen dan kepemimpinan, 3) Fungsi supervisi 

diuraikan dengan jelas, terorganisasi dan dinyatakan melalui petunjuk, 

peraturan urian tugas dan standard, 4) Supervisi merupakan proses kerja 

sama yang demokratis antara supervisor dan perawat pelaksana. 5) 

Supervisi merupakan visi, misi, falsafah, tujuan dan rencana yang spesifik, 

6) Supervisi menciptakan lingkungan yang kondusif, komunikasi efektif, 

kreatifitas dan motivasi, 7) Supervisi mempunyai tujuan yang berhasil dan 

berdaya guna dalam pelayanan keperawatan yang memberi kepuasan 

klien, perawat dan manajer.  

f.  Kegiatan Rutin Supervisor  

Untuk dapat mengkoordinasikan system kerja secara efektif, para 

supervisor harus melakukan dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan tugas dan 

kegiatan supervisi. Kegiatan tugas adalah kegiatan yang melibatkan 

supervisor dalam pelaksanaan langsung suatu pekerjaan. Kegiatan supervisi 

adalah kegiatan yang mengkoodinasikan pekerjaan yang dilkukan orang lain. 

Supervisor yang efektif menekankan kegiatan supervisi (Dharma, 2003). 

Kegiatan dalam supervisi adalah sebagai berikut (Wiyana, 2008) :  

1. Persiapan.  

 Kegiatan Kepala Ruangan (supervisor) meliputi: 1) Menyusun jadwal 

supervisi, 2) Menyiapkan materi supervisi (format supervisi, pedoman pen 
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dokumentasian). 3) Mensosialisasikan rencana supervisi kepada perawat 

pelaksana  

2. Pelaksanaan supervisi.  

 Kegiatan kepala ruangan (supervisor) pada tahap pelaksanaan supervisi 

meliputi : 1) Mengucapkan salam pada perawat yang disupervisi, 2) 

Membuat kontrak waktu supervisi pendokumentasian dilaksanakan. 3) 

Bersama perawat mengidentifikasi kelengkapan pendokumentasian untuk 

masing-masing tahap, 4) Mendiskusikan pencapaian yang telah diperoleh 

perawat dalam pedokumentasian asuhan keperawatan, 4) Mendiskusikan 

pencapaian yang harus ditingkatkan pada masing-masing tahap, 5) 

Memberikan bimbingan / arahan pendokumentasian asuhan keperawatan, 

6) Mencatat hasil supervisi.  

.3. Evaluasi.  

Kegiatan kepala ruangan (supervisor) pada tahap evaluasi meliputi: 1) 

Menilai respon perawat terhadap pendokumentasian yang baru saja di 

arahkan, 2) Memberikan reinforcement pada perawat, 3) Menyampaikan 

rencana tindak lanjut supervisi  

g. Model-model Supervisi Keperawatan  

Selain cara supervisi yang telah diuraikan, beberapa model supervisi dapat 

diterapkan dalam kegiatan supervisi antara lain (Suyanto, 2008):  

1. Model konvensional  

Model supervisi dilakukan melalui inspeksi langsung untuk 

menemukan masalah dan kesalahan dalam pemberian asuahan 

keperawatan. Supervisi dilakukan untuk mengoreksi kesalahan dan 
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memata-matai staf dalam mengerjakan tugas. Model ini sering tidak 

adil karena hanya melihat sisi negatif dari pelaksanaan pekerjaan yang 

dilakukan para perawat pelaksana sehingga sulit terungkap sisi positif, 

hal-hal yang baik ataupun keberhasilan yang telah dilakukan  

2. Model ilmiah  

Supervisi dilakukan dengan pendekatan yang sudah direncanakan 

sehingga tidak hanya mencari kealahan atau masalah saja. Oleh karena 

itu supervisi yang dilakukan dengan model ini memilki karasteristik 

sebagai berikut yaitu, dilakukan secara berkesinambungan, dilakukan 

dengan prosedur, instrument dan standar supervisi yang baku, 

menggunakan data yang objektif sehingga dapat diberikan umpan balik 

dan bimbingan.  

3. Model klinis  

Supervisi model klinis bertujuan untuk membantu perawat pelaksana 

dalam mengembangkan profesionalisme sehingga penampilan dan 

kinerjanya dalam pemberian asuahn keperawatan meningkat. Supervisi 

dilakukan secara sistematis melalui pengamatan pelayanan keperawatan 

yang diberikan oleh seorang perawat selanjutnya dibandingkan dengan 

standar keperawatan.  

4. Model artistic  

Supervisi model artistic dilakukan dengan pendekatan personal untuk 

menciptakan rasa aman sehingga supervisor dapat diterima oleh 

perawat pelaksana yang disupervisi. Dengan demikian akan tercipta 
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hubungan saling percaya sehingga hubungna antara perawat dan 

supervisor akan terbuka dam mempermudah proses supervisi.  

h. Area Supervisi  

1. Pengetahuan dan keterampilan tentang asuhan keperawatan kepada klien. 

2. Keterampilan yang dilakukan sesuai dengan standar 

3. Sikap penghargaan terhadap pekerjaan misalnya kejujuran dan empati 

Secara aplikatif area supervisi keperawatan meliputi : 

1. Kinerja perawat dalam selakukan asuhan keperawatan kepada klien 

2. Pendokumentasian asuhan keperawatan 

3. Pendidikan kesehatan melalui perencanaan pulang 

4. Pengelolaan logistik dan obat 

5. Penerapan metode ronde keperawatan dalam menyelesaikan masalah 

keperawatan klien 

6. Pelaksanaan konfrence, overan .  

i. Penerapan Supervisi di MPKP 

Di MPKP kegiatan supervisi dilaksanakan secara optimal untuk 

menjamin kegiatan pelayanan di MPKP sesuai dengan standar mutu 

profesional yang telah ditetapkan. Supervisi dilakukan oleh perawat yang 

memiliki kompetensi baik dalam manajemen maupun asuhan keperawatan 

serta menguasasi pilar profesionalisme yang diterapkan di MPKP. Untuk 

itu pengawasan berjenjang dilakukan sebagai berikut: 

1. Kepala Seksi Keperawatan atau Konsultan melakukan pengawasan  

terhadap Kepala Ruangan 
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2. Kepala Ruangan melakukan pengawasan terhadap Ketua Tim dan 

Perawat Pelaksana 

3. Ketua Tim melakukan pengawasan terhadap Perawat Pelaksana 

               Tabel 2.1  Contoh jadwal supervise ruangan 

JADWAL SUPERVISI  RUANGAN 

No  Waktu  Supervisor  Yang Disupervisi  Materi Supervisi  

1  6/4-14 Karu Katim I  Memimpin Pre conference  

2  6/4-14 Karu Katim II  Memimpin Pre conference  

3  7/4-14 Katim I  PA: Ujang  Askep: Penurunan curah jantung 

4  7/4-14 Katim 11  PA: Paulin  Askep: Nyeri dada 

 

j. Pedoman Supervisi 

- Kepala Ruang atau Ketua TIM menetapkan kontrak waktu dengan perawat 

pelaksana. 

- Kepala Ruang atau Ketua TIM menetapkan materi atau topic supervise 

yang berkaitan dengan asuhan keperawatan. 

- Evaluasi/ feedback hasil supervisi 

       (Keliat dkk, 2013) 

k. Evaluasi Supervisi 

Evaluasi supervise harus dilakukan dengan frekuensi berkala sesuai 

dengan jadwal yang ditentukan. Supervisi yang dilakukan hanya sekali, 

bias dikatakan bukan supervise yang baik, karena organisasi/ lingkungan 

selalu berkembang. Oleh sebab itu, agar organisasi selalu dapat mengikuti 

berbagai perkembangan dan perubahan, perlu dilakukan berbagai 

penyesuaian.Supervisi dapat membantu penyesuaian tersebut, yaitu 
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melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan bawahan.( Bahtiar 

dkk, 2012) 

 Fokus kegiatan evaluasi dalam supervise adalah mengembangkan 

kemampuan klinik supervise. Peran supervisor sebagai evaluator dalam 

proses supervise adalah. 

- Mengkaji kemampuan keterampilan supervise 

- Mengklarifikasi standard kinerja 

- Mendiskusikan dan menentukan tujuan yang spesifik, terukur, mudah 

dilaksanakan, dan realistis dari proses belajar. 

- Menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan 

keterampilan supervise yang kurang dari standar. 

- Memberikan umpan balik konstruktif agar tujuan yang sudah 

ditetapkan dapat tercapai dengan baik. 

 Hasil evaluasi tidak boleh dijadikan dasar penilaian untuk 

membuat suatu kebijakan administrative oleh manajer tentang baik 

buruknya kinerja supervisee agar supervisee dapat meningkatkan 

kepercayaan dirinya dan supervisor dapat memberikan dukungan dan 

menciptakan lingkungan yang kondusif. (Keliat dkk, 2013) 

l. Evaluasi Supervisi 

No Aspek yang Dinilai Skor Keterangan 

1. Supervisi disusun secara 

terjadwal 

  

2. Semua staf/ Perawat pelaksana 

mengetahui jadwal supervise 

yang dilaksanakan 
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3. Materi supervise dipahami oleh 

Kepala Ruang/ Katim maupun 

staf/ Perawat pelaksana 

  

4. Kepala ruang/ Katim 

mengorientasikan materi 

supervise kepada staf/ Perawat 

pelaksana yang disupervisi 

  

5. Kepala Ruang/ Katim mengkaji 

kinerja staf/ Perawat pelaksana 

sesuai dengan materi supervisi 

  

6. Kepala Ruang/ Katim 

mengidentifikasi pencapaian 

staf/ Perawat pelaksana dan 

memberikan reinforcemen 

  

7. Kepala ruang/ Katim 

mengidentifikasi aspek kinerja 

yang perlu ditingkatkan staf/ 

Perawat pelaksana.  

  

8. Kepala ruang/ Katim 

memberikan solusi dan model 

peran bagaimana meningkatkan 

kinerja staf/ Perawat pelaksana. 

  

9. Kepala Ruang/ Katim 

menjelaaskan tindak lanjut 

supervise yang telah 

dilaksanakan 

  

10. Kepala Ruang/ Katim 

memberikan reinforcement 

terhadap pencapaian 

keseluruhan staf/ Perawat 

pelaksana.  

  

       (Keliat dkk, 2013) 

Tabel 2.2 Format Evaluasi Supervisi 
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E. Tinjauan umum tentang Kinerja Perawat 

1. Pengertian 

 Kinerja merupakan pencapaian/ prestasi seseorang berkenaan dengan 

seluruh tugas yang dibebankan kepadanya.Standard kerja mencerminkan 

keluaran normal dari seorang karyawan yang berprestasi rata- rata, dan bekerja 

pada kecepatan/ kondisi normal. Mardiana (2003) menyatakan bahwa kinerja 

karyawan merupakan tujuan akhir dan meruapakan cara bagi manajer untuk 

memastikan bahwa aktifitas karyawan dan output yang dihasilkan kongruen 

dengan tujuan organisasi. 

 Perawat adalah tenaga profesional yang mempunyai kemampuan baik 

intelektual, teknikal, interpersonal dan moral, bertanggung jawab berwenang 

melaksanakan asuhan keperawatan. Keperawatan menurut Lokakarya Nasional 

Keperawatan tahun 1983 adalah suatu bentuk pelayanan keperawatan 

profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan 

berdasarkan ilmu keperawatan berbentuk pelayanan bio-psiko-sosio-spiritual 

yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga dan masayarakat baik 

sakit maupun sehat yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. 

 Menurut PPNI, perawat merupakan seorang yang telah menempuh serta 

lulus pendidikan formal dalam bidang keperawatan yang program 

pendidikannya telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. 

Keperawatan adalah Suatu bentuk pelayanan kesehatan, yang didasarkan ilmu 

dan kiat keperawatan berbentuk pelayanan bio-psiko-sosiokultural, dan 

spiritual yang komprehensif, baik sehat maupun sakit yang mencakup seluruh 

siklus kehidupan manusia.Keperawatan berupa bantuam yang diberikan karena 
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adanya kelemahan fisik dan atau mental, keterbatasan pengetahuan serta 

kurangnya kemauan melaksanakan kegiatan sehari- hari secara mandiri. 

 Kinerja perawat adalah bentuk pelayanan profesional yang merupakan 

bagian integral dari penlayanan kesehatan.Merawat bagi orang sakit sudah ada 

sejak jaman purba yang didasari oleh insting dan pengalaman.Dalam sistem 

asuhan keperawatan, kinerja dapat diartikan melalui kepatuhan perawat 

profesional dalam melaksanakan asuhan keperawatan sesuai standard. Untuk 

penilaian ini digunakan metode dan instrumen penilaian yang baku oleh 

Depkes Kesehatan RI tahun 2008.  

Beberapa hal penting tentang kinerja perawat adalah: 

a. Kinerja mencerminkan hasil akhir seseorang, yaitu perbandingan antara 

target dan tingkat pencapaian. 

b. Kinerja berkaian dengan seluruh tugas- tugas  yang diberikan kepada 

seseorang. 

c. Kinerja diukur dalam waktu tertentu. 

Kinerja mengandung dua komponen penting, yaitu: 

1. Kompetensi berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk 

mengidentifikasi tingkat kinerjanya. 

2. Produktifitas yang kompetensi tersebut di atas dapat diterjemahkan ke 

dalam tindakan atau kegiatan- kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil 

kinerja (outcome). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja klinis 

perawat dan bidan melalui kejelasan definisi peran dan fungsi perawat atau 

bidan, pengembangan profesi, dan pembelajaran bersama. Upaya untuk 

memperbaiki mutu dan kinerja pelayanan klinis pada umumnya dimulai 
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oleh perawat melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti: gugus kendali mutu, 

penerapan standar keperawatan, pendekatan- pendekatan pemecahan 

masalah, maupun audit keperawatan. Pengembangan Manajemen kinerja 

merupakan pendekatan perbaikan proses pada sistem mikro yang 

mendukung dan meningkatkan kompetensi klinis perawat dan bidan untuk 

bekerja secara profesional dengan memperhatikan etika, tata nilai, dan aspek 

legal dalam pelayanan kesehatan. Aadanya peran baru sumber daya manusia 

guna mendukung kompetensi untuk meningkatkan kinerja, sumber daya 

manusia dituntut oleh organisasi agar organisasi dapat bertahan terhadap 

perubahan. Untuk mendukung perubahan, organisasi perlu melakukan 

repositioning dalam hal perilaku dan kompetensi sumber daya manusia 

sebagai bagian dari repositioning peran sumber daya manusia untuk dapat 

meningkatkan kinerja dan keunggulan kimpetitif organisasi. Masalah proses 

repositioningmenyangkut perubahan peran sumber daya manusia yang 

menuntut berbagai macam peningkatan kualitas dalam diri sumber daya 

manusia. 

Menurut Sedarmayanti (2004), proses peningkatan kinerja memberi 

kesempatan terbaik untuk membangun pengalaman yang terus berkembang. 

Jadi, untuk membuat peningkatan yang berarti dalam kinerja harus terus 

berusaha mencapai tingkat terbaik.Peningkatan tersebut memerlukan 

berbagai kebiajakan dan prigram yang dirancang untuk meningkatkan 3R 

(Result, Resources, dan Ratio) organisasi. 

2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 
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 Kinerja dipengruhi oleh 2(dua) faktor, yakni faktor internal individu 

dan faktor eksternal individu. Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau 

terbentuk dari 3 faktor, yaitu: 

1. Faktor- Faktor Predisposisi (Predisposing Factors) 

Terwujud dalam pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai- nilai 

dan karakteristik individu. 

2.Faktor – Faktor yang memungkinkan (Enabling Factors) 

Terwujud dalam sarana fisik, tersedia atau tidaknya fasilitas dan sarana 

prasarana. 

3. Faktor- Faktor Pendorong (Reinforcing Factors) 

Terwujud dalam dukungan organisasi seperti dari lingkungan keluarga, 

lembaga/ institusi dan masyarakat. 

Gibson (2000), menyatakan bahwa faktor- faktor yang 

mempengaruhi perilaku dan kinerja seseorang adalah faktor individu 

meliputi (kemampuan, latar belakang, demografi), faktor organisasi meliputi 

(sumber daya, imbalan, struktur, desain pekerjaan serta gaya 

kepemimpinan) dan faktor psikologis yaitu persepsi, sikap, kepribadian, 

motivasi. 

 Hal yang sama disampaikan oleh Ilyas (1999), yang menyatakan 

secara teoritis ada tiga kelompok variabel yang mempunyai perilaku kerja 

dan kinerja yaitu: Variabel Individu, variabel organisasi dan variabel 

psikologis. Ketiga kelompok variabel tersebut mempengaruhi perilaku kerja 

yang pada akhirnya berpengaruh pada kerja personel. Perilaku yang 

berhubungan dengan kinerja adalah yang berkaitan dengan tugas- tugas 
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pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai sasaran suatu jabatan 

atau tugas. Variabel tersebut adalah: 

 a. Variabel Individu 

Dikelompokkan pada subvariabel kemampuan dan keterampilan, latar 

belakang demografis. 

b. Variabel Organisasi 

Dikelompokkan pada sub variabel sumber daya, kepemimpinan, imbalan, 

struktur desain pekerjaan. 

c. Variabel Psikologis 

Dikelompokkan pada subvariabel persepsi, sikap, kepribadian, belajar 

dan motivasi. 

3. Penilaian Kinerja Perawat 

 Penialaian kinerja perawat berdasarkan Standar Asuhan Keperawatan 

telah dijabarkan oleh Depkes RI (2008) yang mengacu pada tahapan proses 

keperawatan yang meliputi : 

1. Pengkajian 

2. Diagnosa Keperawatan 

3. Perencanaan 

4. Implementasi 

5. Evaluasi 

Standar 1 :Pengkajian keperawatan, terdiri dari tahap – tahap : 

a. Pengumpulan data : Menggunakan format yang baku, sistematis, diisi sesuai 

dengan item yang tersedia, aktual, valid. Pengelompokan data : data Bio, 

Psikologis, Sosial, Spiritual. 
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b. Perumusan masalah : Kesenjangan status kesehatan dengan norma dan 

pola fungsi hidup, perumusan masalah ditunjang oleh data yang telah 

dikumpulkan. 

Standar 2 :Diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan dihubungkan 

dengan penyebab kesenjangan dan pemenuhan kebutuhan klien. 

Standar 3 :Prencanaan Keperawatan. Setelah data terkumpul langkah 

berikutnya terdiri dari tahap prioritas masalah, perumusan tujuan dan rencana 

tindakan.Prioritas masalah pada permasalahan yang mengancam kehidupan, 

mengancam kesehatan dan mempengaruhi perilaku. Perumusan tujuan 

berdasarkan aspek : Spesifik, bisa diukur, bisa dicapai, realistik, dan ada batas 

waktu. Rencana tindakan disusun berdasarkan tujuan asuhan keperawatan 

dengan melibatkan klien/ keluarga, mempertimbangkan latar belakang budaya 

klien/ keluarga, menentukan alternatif tindakan yang tepat, mempertimbangkan 

kebijaksanaan dan peraturan yang berlaku, lingkungan, sumber daya dan 

fasilitas yang ada, menjamin rasa aman dan nyaman bagi klien dan dilakukan 

dengan kalimat instruksi, ringkas, tegas dengan bahasa mudah dimengerti. 

Standar 4 :Implementasi Keperawatan. Dalam pelaksanaan, perawat tinggal 

menerapkan kepada klien sesuai dengan intervensi yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Implementasi keperawatan terdiri dari : 

a. Dilaksanakan sesuai dengan rencana keperawatan. 

b. Menyangkut keadaan bio-psiko-sosio spiritual pasien. 

c. Menjelaskan setiap tindakan keperawatan yang akan dilakukan kepada klien/ 

keluarga. 

d. Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
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e. Menggunakan sumber daya yang ada. 

f. Menerapkan prinsip aseptik dan antiseptik 

g. Menerapkan prinsip aman, nyaman, ekonomis, privasi dan mengutamakan 

keselamatan pasien. 

h. Melakukan perbaikan tindakan berdasarkan respon pasien 

i. Merujuk bila ada masalah yang mengancam keselamatan pasien. 

j. Mencatat semua tindakan yang telah dilaksanakan. 

k. Merapikan pasien dan alat setiap selesai melakukan tindakan. 

l. Melaksanakan tindakan keperawatan berpedoman pada prosedur teknis yang 

telah ditentukan. 

Intervensi keperawatan berorientasi pada keperawatan dasar yang 

meliputi : Pemenuhan kebutuhan O2, Memenuhi kebutuhan nutrisi, 

keseimbangan cairan dan elektrolit, memenuhi kebutuhan eliminasi, memenuhi 

kebutuhan keamanan,memenuhi kebutuhan kebersihan dan kenyamanan fisik, 

memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur, memenuhi kebutuhan gerak dan 

kegiatan jasmani, memenuhi kebutuhan spiritual, memenuhi kebutuhan 

emosional, memenuhi kebutuhan komunikasi, mencegah dan mengatasi reaksi 

fisiologis, memenuhi kebutuhan pengobatan dan membantu proses 

penyembuhan, memenuhi kebutuhan penyuluhan, memenuhi kebutuhan 

rehabilitatif. 

Standar 5 :Evaluasi Keperawatan. Setiap tindakan keperawatan dilakukan 

evaluasi. Evaluasi hasil menggunakan indikator yang ada pada rumusan tujuan. 

Hasil evaluasi segera dicatat dan dikomunikasikan. Evaluasi melibatkan klien, 

keluarga dan tim kesehatan. 
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Standar 6 : Catatan Asuhan keperawatan, terdiri dari : 

a. Evaluasi dilakukan sesuai dengan standar 

b. Dilakukan sesama klien dirawat inap dan rawat jalan. 

c. Dapat digunakan sebagai bahan informasi, komunikasi dan laporan. 

d. Dilakukan segera setelah tindakan dilaksanakan. 

e. Penulisannya harus jelas dan ringkas serta menggunakan istilah yang baku 

f. Sesuai dengan pelaksanaan proses keperwatan. 

g. Setiap pencatatan harus mencantumkan inisial/ paraf/ nama perawat, yang 

melaksanakan tindakan dan waktunya 

h. Menggunakan formulir yang baku 

i. Disimpan sesuai dengan peraturan yang berlaku 

Standar Asuhan Keperawatan adalah uraian pernyataan tingkat kinerja 

yang diinginkan, sehingga kualitas struktur, proses dan hasil dapat dinilai. 

Standar asuhan keperawatan berarti pernyataan kualitas yang diinginkan dan 

dapat dinilai pemberian asuhan keperawatan terhadap pasin/ klien. Hubungan 

antara kualitas dan standar menjadi dua hal yang saling terkait erat, karena 

melalui standar dapat dikuantifikasi sebagai bukti pelayanan meningkat dan 

memburuk. 

Tujuan dan manfaat standar asuhan keperawatan pada dasarnya 

mengukur kualitas asuhan kinerja perawat dan efektifitas manajemen 

organisasi. Dalam pengembangan standar menggunakan pendekatan dan 

kerangka kerja yang lazim sehingga dapat ditata siapa yang bertanggung jawab 

mengembangkan standar bagaimana proses pengembangan tersebut. Standar 

asuhan berfokus pada hasil pasien, standar praktik berorientasi pada kinerja 
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perawat profesional untuk memberdayakan proses keperawatan. Standar 

finansial juga harus dikembangkan dalam pengelolaan keperawatan sehingga 

dapat bermanfaat bagi pasien, profesi perawat dan organisasi pelayanan. 

Kinerja dalam tinjauan teori keperilakuan mencakup 3(tiga komponen 

utama, yaitu : Pengetahuan, sikap dan praktik (PSP) atau Knowledge, Attitude 

dan Practice (KAP) pengertian itu setara dengan Cipta, Karsa, dan Karya. 

(Triwibowo C, 2013) 

4. Standar Penilaian Kinerja 

Standar penilaian kerja perawat berdasarkan Depkes RI (2008), 

adalah sebagai berikut : 

a. Pengkajian 

Pengkajian merupakan tahap awal untuk mendapatkan informasi 

kesehatan pasien dan menentukan masalah kesehatannya. Standar 

penilaian yang telah ditetapkan oleh Depkes untuk pengkajian minimal 

75.5% (Depkes RI, 2008). 

b. Diagnosa Keperawatan  

Diagnosa keperawatan merupakan pernyataan jelas, singkat dan 

pasti tentang masalah pasien serta pengembangan yang dapat 

dipecahkan atau diubah melalui tindakan keperawatan. Standar 

penilaian yang telah ditetapkan oleh Depkes untuk untuk diagnosa 

keperawatan minimal 75,0% (Depkes RI, 2008). 

c. Perencanaan 

Perencanaan adalah penyusunan rencana tindakan keperawatan 

yang akan dilaksanakan untuk menaggulangi masalah sesuai dengan 
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diagnosa keperawatan yang telah ditentukan dengan terpenuhinya 

kebutuhan pasien. Standar penilaian yang telah ditetapkan oleh Depkes 

untuk untuk di perencanaan keperawatan minimal 75-80% Depkes RI, 

2008). 

d. Implementasi 

Implementasi adalah pelaksanaan rencana tindakan yang telah 

ditentukan dengan maksud agar kebutuhan pasien terpenuhi. Langkah-

langkah tindakan keperawatan adalah tahap persiapan (terutama alat 

dan bahan) dan tahap pelaksanaan (mengutamakan keselamatan dan 

keamanan serta kenyamanan pasien). Standar penilaian yang telah 

ditetapkan oleh Depkes untuk untuk implementasi keperawatan 

minimal 75-85% (Depkes RI, 2008). 

e. Evaluasi 

Evaluasi merupakan proses penilaian pencapaian tujuan serta 

pengkajian ulang rencana keperawatan. Langkah-langkah evaluasi 

yaitu mengumpulkan data dan perkembangan pasien, menafsirkan 

perkembangan, membandingkan keadaan sebelum dan sesudah 

dilakukan tindakan, mengukur dan membandingkan perkembangan 

pasien dengan standar normalnya. Standar penilaian yang telah 

ditetapkan oleh Depkes untuk untuk evaluasi keperawatan minimal 

75% (Depkes RI, 2008). 

5. Masalah dalam Penilaian Pelaksanaan Kinerja 
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 Dalam penilaian pelaksanaan kerja perawat sering ditemukan 

berbagai permasalahan antara lain (Gillies, 1996 dalam Nursalam 2013) 

sebagai berikut: 

a. Pengaruh halo effect 

Pengaruh hallo Effect adalah tendensi yang terlalu tinggi untuk menilai 

pelaksanaan kerja bawahannya karena salah satu alasan. Misalnya, pegawai 

yang dekat dengan penilai atau adanya hubungan kekeluargaan akan 

mendapat nilai yang tinggi, sebaliknya pegawai yang sering bertentangan 

pendapat dengan penilai akan mendapat nilai yang rendah. 

b. Pengaruh horn 

Pengaruh horn adalah kecenderungan untuk menilai pegawai lebih rendah 

dari pelaksanaan kerja yang sebenarnya karena alasan- alasan 

tertentu.Seorang pegawai cenderung menerima penilaian lebih rendah dari 

yang semestinya karena telah melakukan kesalahan terhadap perawatan 

pasien atau supervisi pegawai dalam beberapa hari pelaksanaan kerja tahun 

tersebut, padahal di sepanjang tahun sebelumnyaia memiliki tingkat 

pelaksanaan kerja di atas rata- rata. 

 

F. Tinjauan Umum Tentang Latar Belakang Pendidikan 

Menurut Gillies bahwa perawat yang mempunyai pendidikan tinggi akan 

memiliki kemampuan kerja yang tinggi, pendapat Gibson yang dikutip oleh Ilyas 

mengatakan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya akan 

menyebabkan seseorang lebih mampu dan bersedia menerima posisi dan tanggung 

jawab. Penelitian lain menunjukkan bahwa terdapat suatu hubungan positif taraf 



84 
 

pendidikan dengan kinerja. Latar belakang pendidikan yang tinggi sangat 

mempengaruhi kualitas asuhan keperawatan, semakin tinggi pendidikan 

keperawatan maka kemampuan memberikan asuhan juga semakin meningkat 

(Alvaro Lepre, 1998; Daly, seedy dan Jackson, 2000 dalam Royani, 2010) 

Hasil penelitian Faizin A dan Winarsih (2008) menunjukkan bahwa 

tingkat pendidikan perawat memiliki hubungan terhadap kinerja perawat di 

Rumah Sakit Umum Pandan Arang, Kabupaten Boyolali. Pada penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka kinerja perawat 

juga makin baik terutama dalam pelaksanaan proses keperawatan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Faizin A dan Winarsih (2008) 

bahwa ada hubungan lama kerja perawat terhadap kinerja perawat di Rumah Sakit 

Umum Pandan Arang Kabupaten Boyolali. Penelitian tersebut menyimpulkan 

lama kerja dalam hal ini pengalaman seseorang sangat berpengaruh dalam kinerja 

perawat karena semakin berpengalaman seseorang maka kinerja perawat tersebut 

semakin baik. 

  

G. Tinjauan Umum Tentang Demografi 

1. Pengertian 

Demografi adalah tulisan- tulisan atau karangan- karangan mengenai 

penduduk. Menurut A. Guillard (1985) dalam Mubarak, 2013 menjelaskan 

demografi adalah elements de statistique humaine on demographic compares. 

Definisi demografi antara lain sebagai berikut : 
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a. Demografi menrupakan studi ilmiah yang menyangkut masalah 

kependudukan, terutama dalam kaitannya dengan jumlah, struktur dan 

perkembangan sutu penduduk. 

b. Demografi merupakan studi statistic dan matematis tentang besar, 

komposisi dan distribusi penduduk, serta perubahan- perubahan 

sepanjang masa melalui komponen demografi, yaitu kelahiran, 

kematian, perkawinan dan mobilitas social. 

c. Demografi merupakan studi tentang jumlah, penyebaran territorial dan 

komposisi penduduk, serta perubahan- perubahan dan sebab- sebabnya. 

2. Ruang Lingkup 

Demografi mencakup batasan- batasan umum kematian, kelahiran, 

migrasi dan perkawinan dengan proses penduduk dan hokum pertumbuhan 

penduduk. Sedangkan menurut A Laundry 1937 dalam Mubarak, 2013 

demografi formal bersifat analitik matematik dan teknik- teknik sosiologikal. 

Demografi atau studi populasi adalah penghubung antara penduduk dan 

system social. 

 

H. Tinjauan Umum Tentang Motivasi 

1. Pengertian 

Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan, daya 

penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan, 

dalam bahasa inggris sering disepadankan dengan motivation yang berarti 

pemberian motif atau hal yang menimbulkan dorongan. 
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Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Counter menyatakan motivasi 

kerja sebagai kesediaan untuk melaksanakan upaya tinggi untuk mencapai 

tujuan- tujuan keorganisasian yang dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk 

memenuhi kebutuhan individual tertentu. 

Teori motivasi yang dikemukakan oleh Abraham  Maslow menyatakan 

bahwa setiap diri manusia itu terdiri atas lima tingkat atau hirarki kebutuhan 

yaitu: kebutuhan fisiologis, rasa aman, social (kebutuhn untuk merasa 

memiliki, diterima dalam kelompok, mencintai dan dicintai), kebutuhan akan 

harga diri atau pengakuan dan kebutuhan aktualisasi diri. 

Menurut Vroom tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 

tiga komponen yaitu: 

1. Ekspektasi (harapan) keberhasilan pada suatu tugas. 

2. Instrumentalis yaitu : penilaian tentang apa yang akan terjadi jika berhasil 

dalam melakukan suatu tugas (keberhasilan tugas untuk mendapatkan 

outcome tertentu. 

3. Valensi, yaitu respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netral atau 

negative. Motivasi tinggi jika usaha menghasilkan sesuatu  yang melebihi 

harapan dan motivasi rendah jika usahanya menghasilkan kurang dari yang 

diharapkan. 

2. Sumber Motivasi 

Teori motivasi yang sudah lazim dipakai untuk menjelaskan sumber 

motivasi digolongkan menjadi dua yaitu: sumber motivasi dari dalam diri 

(Intrinsik) dan sumber motivasi dari luar (ekstrinsik). 

a. Motivasi Instrinsik 
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  Adalah motif- motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak 

perlu dirangsang dari luar karena dalam diri setiap individu sudah ada 

dorongan untuk melakukan sesuatu. Faktor individu yang biasanya 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu adalah : minat, sikap 

positif, kebutuhan. 

b. Motivasi Ekstrinsik 

  Adalah motif- motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya 

perangsang dari luar. Menurut F. Herzberg dalam simon Devung ada dua 

factor utama dalam organisasi (eksternal) yang membuat karyawan 

merasa puas terhadap pelayanan yang dilakukan, dan kepuasan tersebut 

akan mendorong mereka untuk bekerja lebih baik, kedua factor factor 

tersebut antara lain: 

1. Motivator yaitu prestasi kerja, penghargaan, tanggung jawab yang 

diberikan, kesempatan untuk mengembangkan diri dari pekerjaannya 

itu sendiri 

2. Faktor kesehatan kerja, merupakan kebijakan dan administrasi 

perusahaan yang baik, supervise teknisi yang memadai, gaji yang 

memuaskan, kondisi kerja yang baik dan keselamatan kerja. Jadi 

motivasi ekstrinsik timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, 

apakah karena adanya ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain 

sehingga dengan keadaan demikian seseorang mau melakukan sesuatu 

tindakan. 
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I. Tinjauan Umum Tentang Imbalan/ Insentif 

1. Pengertian 

Menurut G.R Terry, insentif merupakan sesuatu yang merangsang 

untuk bekerja. 

2. Macam – macam Imbalan/ insentif 

Karyawan yang memiliki prestasi yang baik sudah sewajarnya 

mendapatkan insentif yang baik dan positif seperti dengan cara memberikan 

hadiah, baik berupa material maupun non material sedangkan karyawan yang 

tidak berprestasi sesuai dengan harapan perusahaan maka dapat diberikan 

insetif yang bersifat negative seperti gaya perangsang dengan memberikan 

ancaman hukuman kepada karyawan yang prestasi kerjanya di bawah prestasi 

standar. 

Menurut Chester I Bernard, beberapa macam insentif yang dapat 

diberikan kepada karyawan antara lain: 

a. Dorongan material uang atau barang. 

b. Kesempatan untuk mendapatkan kehormatan, prestise dan kekuasaan 

perseorangan. 

c. Syarat- syarat pekerjaan yang diinginkan bersih, lingkungan yang tenang 

atau ruangan kantor yang tersendiri. 

d. Kebanggaan akan pekerjaan, jasa untuk keluarga, dan patriotism atau 

perasaan keagamaan. 

e. Kesenangan perseorangan dan kepuasan dalam hubungan – hubungan social 

dan organisasi. 
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f. Persesuaian dengan kebiasaan praktek dan sikap biasa serta dapat menerima 

aturan- aturan dan pola- pola tingkah laku dari perusahaan. 

g. Perasaan turut serta dalam kejadian atau peristiwa yang penting dalam 

perusahaan. 

Menurut Sarwodo ada dua macam insentif yang diberikan kepada 

karyawan yaitu: 

a. Insentif material meliputi : bonus, komisi, profit sharing, kompensasi yang 

ditangguhkan. 

b. Insentif non material meliputi : pemberian gelar secara resmi, pemberian 

tanda jasa atau medali, pemberian piagam penghargaan, pemberian pujian 

lisan atau tulisan, pemberian promosi, pemberian hak untuk memakai 

sesuatu atribut jabatan, pemberian perlengkapan khusus pada ruangan kerja, 

pemberian hak apabila meninggal dimakamkan dan ucapan terima kasih 

secara formal maupun informal. 

3. Faktor- Faktor yang mempengaruhi besarnya insentif 

a. Jabatan atau kedudukan 

b. Prestasi kerja 

c. Laba perusahaan.  
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL  

 

A. Kerangka Konseptual Penelitian 

  

 Variabel Independen     Variabel Dependen 

 

 
 Metode Evaluasi MPKP 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keterangan : 

    : Variabel yang diteliti 

    : Variabel confounding 

 

Metode Evaluasi : 

- Evaluasi Formatif/ Proses 

- Evaluasi Sumatif/ Hasil 

 

Evaluasi Operan 

Evaluasi  Pre Post Conference 

Evaluasi Supervisi 

KinerjaPerawat 

- Pengkajian 

- Diagnosa 

- Intervensi 

- Impelemntasi 

- Evaluasi 

 

Latar belakang pendidikan, 

demografi, motivasi, imbalan 



93 
 

B. Hipotesis Penelitian 

Adapun Hipotesis penelitian ini adalah : 

1. Ada hubungan antara evaluasi operan dengan kinerja perawat di ruang 

perawatan RSU Haji Makassar 

2. Ada hubungan antara evaluasi pre dan post conference dengan kinerja perawat 

di ruang perawatan RSU Haji Makassar. 

3. Ada hubungan antara evaluasi supervise dengan kinerja perawat di ruang 

perawatan RSU Haji Makassar 

4. Ada hubungan antara evaluasi operan, pre post conference dan supervisi dengan 

kinerja perawat di Ruang perawatan RSU Haji Makassar 

5. Ada hubungan antara latar belakang pendidikan, demografi, motivasi dan 

imbalan dengan kinerja perawat di Ruang perawatan RSU Haji Makassar  

 



94 
 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

 Desain penelitian yang digunakan adalah Cross Sectional, yaitu rancangan 

penelitian dengan melakukan pengukuran dan atau pengamatan pada variable 

dependen dan independen hanya satu kali dan pada satu saat. Desain ini 

digunakan untuk mengetahui hubungan variable independen dan variable 

dependen.. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 1. Tempat Penelitian 

   Tempat penelitian dilakukan di ruang perawatan Rumah Sakit 

Umum haji Makassar. 

 2. Waktu Penelitian 

  Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli – Agustus 2014. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas :obyek/ subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). 

Pada penelitian ini, populasinya adalah semua perawat yang bertugas di 

Ruang Rumah SakitUmum haji Makassar yang berjumlah78 orang. 
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2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Pada penelitian ini, sampel diperoleh secara total sampling atau 

sampling jenuh dengan mengambil semua populasi menjadi sampel 

(Sugiyono, 2012), yang memiliki populasi kecil yang tergantung dari 

jumlah perawat yang memenuhi criteria inklusi. 

Kriteria Inklusi : 

  Kriteria inklusi adalah criteria atau ciri- ciri yang dipenuhi oleh 

setiap anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel (Notoatmodjo, 

2010). 

a. Semua perawat yang bekerja di ruang perawatan Ar Raodah, Ar 

Rahman, Ar Rahim, Al Kautsar,  dan Al Fajar Rumah Sakit 

Umum haji Makassar. 

b. Perawat pelaksana yang sudah mengikuti pelatihan MPKP. 

c. Pengalaman kerja minimal 1 tahun di ruang perawatan Ar 

Raodah, Ar Rahman, Ar Rahim, Al Kautsar,  dan Al Fajar 

Rumah Sakit Umum haji Makassar. 

d. Bersedia untuk menjadi responden. 

KriteriaEksklusi : 

 Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan 

anggota populasi yang tidak memenuhi criteria inklusi karena terdapat 

penyakit yang mengganggu, keadaan yang mengganggu kemampuan 

pelaksanaan, hambatan etis dan menolak berpartisipasi (Setiadi, 2007) 

yakni: 
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a. Perawat pelaksana yang sedang mengambil cuti/ libur pada saat 

diteliti. 

b. Perawat pelaksana yang sedang sakit/ berhalangan pada saat 

diteliti. 

c. Pengalaman kerja kurang dari 1 tahun di ruang perawatan Ar 

Raodah, Ar Rahman, Ar Rahim, Al Kautsar,  dan Al Fajar 

Rumah Sakit Umum haji Makassar. 

d. Pegawai administrasi di ruang perawatan Ar Raodah, Ar 

Rahman, Ar Rahim, Al Kautsar,  dan Al Fajar 

e. Tidak bersedia untuk menjadi responden. 

 Penentuan jumlah sampel berdasarkan Isaac dan Michael, untuk 

tingkat kesalahan 5%. Taraf Signifikansi 95% adalah sebagai berikut: 

          X2. N. P (1-P)  

S =  

       D2(N-1)+X2.P(1-P) 

       

        3,841.78.0,5(1-0,5) 

   = 

 (0,05)2.(78-1)+3,841.0,5(1-0,5) 

 

 299,6.0,25 

   =  

 (0,0025).(77)+3,841.0,25 

 

 74,9 

   =  1,15 

   = 65 
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Tabel 4.1 rincian jumlah sampel setiap ruangan  : 

No. RUANGAN Jumlah 

Orang 

      

1 AL-FAJAR 18 

2 AL-KAUTSAR 14 

3 AR-RAUDAH 13 

4 AR-RAHIM (ANAK) 18 

5 AR-RAHMAN (BEDAH) 15 

  TOTAL 78 

 

 

D. Instrumen Pengumpul Data 

 Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran maka harus ada 

alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian yang disebut dengan 

instrument penelitian. Jadi istrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun social yang diamati 

secara spesifik, semua fenomena ini disebut variable penelitian. Variabel 

Penelitian tersebut meliputi :  

1. Kuisioner A 

 Kuisioner yang digunakan adalah kuisioner baku yang telah banyak 

digunakan oleh peneliti sebelumnya yang meliputi : 

a. Karakteristik individu/ Demografi 

 Karakteristik perawat pelaksana yang peneliti gunakan terdiri 5 

pernyataan yang meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, lama kerja dan 

status pernikahan. 

b. Motivasi 
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 Kuisioner ini mengukur motivasi perawat yang terdiri dari 12 item 

pertanyaan. Skor untuk pernyataan Sangat Setuju 4, Setuju 3, Tidak Setuju 2, 

Sangat Tidak setuju 1. Nilai diperoleh dengan cara menjumlahkan skor yang 

paling tinggi (48) dan skor terendah (12) kemudian dibagi dua dan diperoleh 

nilai 30. 

c. Imbalan/ Insentif 

 Kuisioner ini mengukur pendapat perawat terhdap insentif yang diterima 

yang terdiri dari 8 item pernyataan. Skor untuk pernyataan Sangat Setuju 4, 

Setuju 3, Tidak Setuju 2, Sangat Tidak setuju 1. Nilai diperoleh dengan cara 

menjumlahkan skor yang paling tinggi (32) dan skor terendah (8) kemudian 

dibagi dua dan diperoleh nilai 20.  

2. Format Observasi 

 Format observasi yang digunakan sudah baku yang mengacu pada 

pedoman keliat dkk, 2013 yakni : 

a. Variabel Evaluasi operan:  Pengukuran diukur dengan menggunakan 

lembar observasi yang diadopsi dari Keliat B dkk, 2013 sebanyak 10 item 

penilaian dengan mengamati dan menilai prosedur pelaksanaan operan . 

Jika dikerjakan nilainya (2) dan jika tidak dikerjakan nilainya (1). Nilai 

tertinggi (20) dan terendah (10) kemudian dibagi dua dan diperoleh  15. 

b. Variabel Evaluasi Pre dan post Conference 

 - Pre Conference 

Pengukuran diukur dengan menggunakan lembar observasi yang 

diadopsi dari Keliat B dkk, 2013 sebanyak 5 item penilaian dengan 

mengamati dan menilai prosedur pelaksanaan pre conference . Jika 
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dikerjakan nilainya (2) dan jika tidak dikerjakan nilainya (1). Nilai 

tertinggi (10) dan terendah (5) kemudian dibagi dua dan diperoleh  7,5. 

- Post Conference  

Pengukuran diukur dengan menggunakan lembar observasi yang 

diadopsi dari Keliat B dkk, 2013 sebanyak 6 item penilaian dengan 

mengamati dan menilai prosedur pelaksanaan post conference. Jika 

dikerjakan nilainya (2) dan jika tidak dikerjakan nilainya (1). Nilai 

tertinggi (12) dan terendah (6) kemudian dibagi dua dan diperoleh  9. 

c.  Evaluasi Supervisi 

Pengukuran diukur dengan menggunakan lembar observasi yang 

diadopsi dari Keliat B dkk, 2013 sebanyak 10 item penilaian dengan 

mengamati dan menilai prosedur pelaksanaan supervisi .Jika dikerjakan 

nilainya (2) dan jika tidak dikerjakan nilainya (1). Nilai tertinggi (20) dan 

terendah (10) kemudian dibagi dua dan diperoleh  15.  

d. Kinerja Perawat  

Pengukuran observasi kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan 

keperawatan berdasarkan proses keperawatan yang terdiri dari 20 item 

pertanyaan. Jika dikerjakan nilainya (2) dan jika tidak dikerjakan nilainya 

(1). Nilai diperoleh dengan cara menjumlahkan skor yang paling tinggi 

(40) dan skor terendah (20) kemudian dibagi dua dan diperoleh nilai 30.  

 

E. Pengolahan dan Analisa data 

1. Pengolahan Data 

a. Editing  
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Editing dilakukan untuk meneliti setiap daftar pertanyaan yang sudah diisi, 

editing meliputi kelengkapan pengisian, kesalahan pengisian dan kontensi 

dari setiap jawaban. 

b. Koding 

Koding merupakan tahap selanjutnya denagn memberi kode pada jawaban 

dari responden tersebut. 

c. Tabulasi data 

 Setelah dilakukan kegiatan editing dan koding dilanjutkan dengan 

mengelompokkan data ke dalam suatu table menurut sifat-sifat yang 

dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian. 

2. Tahap analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

perangkat lunak computer, dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Analisa data dilakukan secara deskriptif untuk mengetahui distribusi 

frekuensi karakteristik/ data demografi responden yang terdiri dari umur, 

jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, masa kerja, pelatihan terkait 

bidang tugas yang pernah diikuti dalam 5 tahun terakhir.  

 b. Analisis bivariat 

Analisis bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variable. Penelitian 

ini menganalisa hubungan evaluasi operan, pre post conference dan 

supervise dengan kinerja . Uji statistic yang digunakan bergantung pada 

jenis datanya. Peneliti menggunakan chi- Square karena variable bersifat 

kategorik.  

 c. Analisis Multivariat 
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  Proses analisis multivariate dilakukan dengan cara menghubungkan 

beberapa variable dengan satu variable pada waktu bersamaan. Analisis ini 

bertujuan untuk melihat variable yang paling signifikan berhubungan 

dengan kinerja perawat. Uji statistic dilakukan dengan uji regresi logistic. 

Variabel yang diikutsertakan dalam analisis multivariate adalah variable 

yang mempunyai nilai p (p value) < 0,05 pada analisis bivariat. 

 

F. Definisi Operasional dan KriteriaObjektif 

 Definisi operasional dan criteria objektif variable- variable dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Evaluasi operan, adalah justifikasi atau penilaian terhadap kegiatan operan 

perawat pelaksana.  

Kriteria objektif 

Baik  :  Jika responden mengerjakan ≥ 15 

Kurang  : Jika responden mengerjakan < 15 

b. Evaluasi Pre dan Post Conference adalah kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek khususnya 

dalam hal pelaksanaan pre conference perawat di Ruang perawatan.  

Kriteria objektif 

Baik  : Jika responden mengerjakan ≥ 7,5 

Kurang  : Jika responden mengerjakan < 7,5 

c. Evaluasi Post Conference adalah adalah kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek khususnya 

dalam hal pelaksanaan post conference perawat. 
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Kriteria objektif 

Baik  : Jika responden mengerjakan  ≥ 9 

Kurang  : Jika responden mengerjakan <  9 

d. Evaluasi Supervisi adalah kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau objek khususnya dalam hal 

pelaksanaan supervisi. 

 Kriteria objektif 

 Baik  : Jika responden mengerjakan ≥  15 

 Kurang  : Jika responden mengerjakan <  15 

e. Kinerja Perawat adalah kualitas kerja perawat pelaksana dalam 

memberikan asuhan keperawatan.  

Kriteria objektif 

Baik  : Jika responden mengerjakan ≥  30 

Kurang  : Jika responden mengerjakan <  30 

f. Motivasi adalah tingkat keinginan atau dorongan perawat dalam 

melaksanakan tugas dan tnggungjawabnya sebagai perawat. 

 Kriteria Objektif  

 Tinggi  : Jika ≥ 30 

 Rendah : Jika < 30 

g. Insentif/ Imbalan adalah pendapatan responden tentang balas jasa yang 

diterina berkaitan dengan kinerja. 

 Kriteria Objektif  

 Sesuai  : Jika ≥ 20 

 Tidak Sesuai : Jika < 20 
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h. Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang telah dicapai 

berdasarkan ijazah terakhir responden   

 Kriteria objektif 

 Rendah  : DIII keperawatan 

 Tinggi   : S1 keperawatan + Ners 

i. Demografi adalah gambaran kependudukan seseorang yang dijelaskan 

melalui umur, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, masa kerja, 

pelatihan terkait bidang tugas yang pernah diikuti 

- Usia adalah umur responden sejak lahir sampai waktu penelitian 

berlangsung yang diukur dalam tahun  

Kriteria Objektif  

Tua  : ≥ 30 Tahun 

Muda : < 30 Tahun 

- Jenis Kelamin adalah sesuatu yang digunakan untuk mengidentifikasi/ 

membedakan antara laki- laki dengan perempuan dari segi anatomi 

biologi. Penilaian dilakukan dengan menggunakan kuisioner : 

Kriteria Objektif :  

A  : Laki- Laki 

B  : Perempuan 

- Status Pernikahan adalah status ikatan sosial seseorang. 

 Kriteria Objektif : 

 A  : Belum Kawin 

 B  : Kawin 

 C  : Duda/ Janda 
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G. Etika Penelitian 

 Rekomendasi Persetujuan Etik 

Nomor : 01390/H4.8.4.5.31/PP36-KOMETIK/2014 

 

 

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etik, 

meliputi : 

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (respect for human dignity) 

Penelitian ini harus dilakukan dengan menjunjung tinggi harkat dan 

martabat manusia. Subjek memiliki hak asasi dan kebebasan untuk 

menentukan pilihan ikut atau menolak penelitian (autonomy). Tidak boleh ada 

paksaan atau penekanan tertentu agar subyek bersedia ikut dalam penelitian, 

subyek dalam peneliti juga berhak mendapatkan informasi yang terbuka dan 

lengkap tentang pelaksanaan penelitian meliputi tujuan dan manfaat, prosedur 

penelitian, risiko penelitian, keuntungan yang didapat dan kerahasiaan 

informasi. 

Setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap dan mempertimbangkan 

dengan baik, subyek kemudian menentukan apakah akan ikut serta atau 

menolak sebagai subyek penelitian. Prinsip ini tertuang dalam informed 

consent yaitu persetujuan untuk berpartisipasi sebagai subyek penelitian 

setelah mendapatkan penjelasan yang lengkap dan terbuka dari peneliti 

tentang kesuluruhan pelaksanaan penelitian. 

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

confidentialty) 

Peneliti perlu merahasiakan berbagai informasi yang menyangkut 

privasi subyek yang tidak ingin identitas dan segala informasi tentang dirinya 
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diketahui oleh orang lain. Prinsip ini diterapkan dengan cara meniadakan 

identitas seperti nama, alamat subyek kemudian diganti dengan kode tertentu. 

3. Menghormati keadilan dan inklusivitas (respect for justice inclusiveness)  

Prinsip keterbukaan dala penelitian dilakukan secara jujur, tepat, 

cermat, hati-hati dan dilakukan secara profesional. Sedangkan prinsip-prinsip 

keadilan mengandung makna bahwa penelitian memberikan keuntungan dan 

beban secara merata sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan subyek. 

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (balancing harm 

and benefits). 

Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap penelitian harus 

mempertimbangkan manfaat sebesar-besarnya bagi subyek penelitian dan 

populasi dimana hasil penelitian akan diterapkan (beneficience). Kemudian 

meminimalisir risiko dapak yang merugikan bagi subjek penelitian 

(nonalefisiensi). Prinsip ini yang harus diperhatikan oleh peneliti ketika 

mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan persetujuan etik dari komite 

etik penelitian. Peneliti harus mempertimbangkan ratio antara manfaat dan 

kerugian/resiko dari peneliti.     
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H. AlurPenelitian 

    

       

 

  

Proposal Penelitian 

Mengurus Izin Penelitian : 

Pascasarjana UNHAS 

Komite Etik UNHAS 

BKPMD Prov. SulSel 

RSU Haji Makassar 

Populasi 

Perawat Pelaksana di Ruang rawat inap : 78 Orang  

Teknik Sampling 

Total Sampling  

Sampel 

Perawat Pelaksana : 78 Orang 

Informed Consent 

Menjelaskan dan meminta persetujuan responden 

Pengumpulan data 

Dengan Kuisoiner dan Lembar Observasi 

Variabel Dependen: 

Kinerja Perawat 

Variabel Independen 

Evaluasi pendampingan operan, pre 

dan post conference dan supervisi 

Analisa data 

Chi- Square 

Hasil dan pembahasan Penelitian 

Kesimpulan dan Saran 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil  Penelitian 

Berikut ini akan dijabarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada 

tanggal 20 Juli – 20 Agustus 2014 disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan teks yang 

didasarkan pada analisis statistik. 

1. Karakteristik Responden 

Tabel. 5.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Penelitian (n : 62) 

No Karakteristik responden n  % 

1. Jenis Kelamin   

 a. Laki-laki 7 11,3 
 b. Perempuan 55 88,7 

2. Umur   

 a. < 30 tahun 28 45,2 
 b. ≥30  tahun 34 54,8 

3. Pendidikan Terakhir   

 a. DIII Keperawatan 47 75,8 
 b. S1 Ners 15 24,2 

4. Masa Kerja   

 a. ≤5 tahun 19 30,6 
 b. >5 tahun 43 69,4 

5. Status Perkawinan   

 a. Belum Kawin  19 30,6 
 b. Kawin 43 69,4 
 c. Janda/ Duda 0 0 

6. Ruangan Tempat Bekerja   

 a. Ar Rahim 15 24,2 
 b. Al Fajar 12 19,4 
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 c. Al Kautsar 12 19,4 
 d. Ar Rahman 13 21 

  e. Ar Raodah 10 16,1 

 

Tabel 5.1 menunjukan sebagian besar responden dalam penelitian ini 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 55 orang (88, 7 %), dengan usia  antara ≥ 

30  tahun berjumlah 34 orang (54,8 %), pendidikan terbanyak ialah DIII 

Keperawatan sebanyak 47 orang (75,8) sementara 24,2 % lainnya berpendidikan 

S1 Keperawatan Ners. 

Masa kerja responden terbanyak ialah >5 tahun yakni 43 orang (69,4 %) 

dengan status perkawinan terbanyak ialah menikah sebanyak 43 orang (69,4%), 

responden tersebut tersebar dalam lima ruangan perawatan yakni Ar Rahim 

sebanyak 15 orang (24,2 %),Al Fajar dan Al Kautsar berjumlah 12 orang (19,4 %), 

Ar Rahman 13 orang (21 %), sementara untuk Ar Raodah sebanyak 10 orang (16,1 

%). 

2. Analisis Univariat 

Hasil analisis univariat disajikan pada masing-masing variabel dan 

subvariabel independen maupun variabel dependen bertujuan untuk melihat 

gambaran data masing-masing variabel penelitian. 

Tabel. 5.2 Distribusi Frekuensi Evaluasi Operan (n : 62) 

Evaluasi Operan Frekuensi Persentase (%) 

Kurang 22 35,5 

Baik 62 64,5 

Jumlah 62 100 

           Sumber : Data primer 2014 

Sumber : Data Primer 2014 
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Tabel 5.2 menunjukkan bahwa  sebagian besar responden yakni sebanyak  

62 orang (64,5 %) melaksanakan operan dengan baik sedangkan 22 orang (35,5 %) 

melaksanakan operan dengan kurang baik 

Tabel. 5.3 Distribusi FrekuensiPre Conference  (n : 62) 

Pre Conference Frekuensi Persentase (%) 

Kurang 15 24,2 

Baik 47 75,5 

Jumlah 62 100 

           Sumber : Data primer 2014 

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari 62 responden terdapat 47 responden 

(75,5 %) yang melaksanakan pre conference dengan baik sementara 15 responden 

lainnya (24,2%) melaksanakan pre conference dengan kurang baik. 

Tabel. 5.5 Distribusi Frekuensi Post Conference (n : 62) 

Post Conference Frekuensi Persentase (%) 

Kurang 24 38,7 

Baik 38 61,3 

Jumlah 62 100 

           Sumber : Data primer 2014 

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa terdapat 38 responden (61,3 %) yang 

melaksanakan post conference dengan baik sedangkan sebanyak 24 responden 

(38,7%) melaksanakan post conference dengan kurang baik. 

Tabel. 5.6 Distribusi Frekuensi Supervisi (n : 62) 

Supervisi Frekuensi Persentase (%) 

Kurang 62 64,5 
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Baik 22 35,5 

Jumlah 62 100 

           Sumber : Data primer 2014 

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa dari 62 responden terdapat 62 responden 

(64,5 %) penilaian supervise baik sedangkan sebanyak 22 responden (35,5%) 

penilaian supervise kurang baik. 

Tabel. 5.7 Distribusi Frekuensi Kinerja Perawat Dalam Melaksanakan Asuhan 

Keperawatan Metode Observasi   (n : 62) 

Kinerja Frekuensi Persentase (%) 

Kurang 22 35,5 

Baik 62 64,5 

Jumlah 62 100 

           Sumber : Data primer 2014 

Tabel 5.7 menunjukkan data yakni sebagian besar responden terdapat 62 

responden (64,5 %) memiliki kinerja baik dalam melaksanakan asuhan 

keperawatan dan 22 responden (35,5 %) memiliki kinerja kurang. 

Tabel 5.8 Distribusi Kinerja Perawat pelaksana di RSUD Haji Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2014 

Item Penilaian 
Kinerja baik Kinerja kurang 

n % n % 

1. Pengkajian 45 72,6 17 27,4 

2. Diagnosa Keperawatan 61 98,4 1 1,6 

3. Intervensi  23 37,1 39 62,9 

4. Implementasi 32 51,6 30 48,8 

5. Evaluasi 26 41,9 36 58,1 

Sumber: Data Primer Tahun 2014 
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Berdasarkan table 5.8 diketahui bahwa kinerja perawat berdasrkan 

item penilaian sebagai berikut: (1) kinerja dalam melakukan pengkajian kategori 

baik sebanyak 45 orang (72,5 %), kategori kurang sebanyak 17 orang (27,4 %), 

(2) Kinerja dalam merumuskan diagnosa keperawatan kategori baik sebanyak  61 

orang (98,4 %), kategori kurang sebanyak 1 orang (1,6 %), (3) Kinerja perawat 

dalam merencanakan tindakan keperawatan kategori baik sebanyak 23 orang 

(37,1 %), kategori kurang sebanyak 39 orang (62,9 %), (4) kinerja dalam 

melaksanakan tindakan yang dilakukan kategori baik sebanyak 32 orang (51,6 

%), kategori kurang sebanyak 30 orang (48,8 %), (5) Kinerja perawat dalam 

mengevaluasi tindakan keperawatan kategori baik sebanyak 26 orang (41,9 %), 

kategori kurang sebanyak 36 orang (58,1 %). 

 

3. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dalam penelitian dilakukan dengan mengunakan 

program komputer yakni menganalisis hubungan antara setiap variabel 

independen dengan variabel dependen dengan jenis analitik komparatif kategorik 

tidak berpasangan uji chi square  

a. Hubungan antara evaluasi operan dengan kinerja 

Tabel. 5.9 Hubungan Evaluasi Operan dengan Kinerja Perawat Dalam 

melaksanakan Asuhan Keperawatan  (n : 62) 

    Kinerja 

Total p 
OR            

(IK 95 %)     Baik Kurang 

    n % n % 

Evaluasi Baik 31 77,5 9 40,9 40 0,004 4,97           
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Operan 
Kurang 9 22,5 13 59,1 22 

(1,61-15,37) 

                    Analitik statistik chi square  α = 0,05 

Tabel. 5.9 menyajikan hubungan Evaluasi Operan dengan kinerja 

perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan, dimana terdapat 31 

responden (77,5%) penilaian operan baik berkinerja baik sedangkan 9 orang  

(40,9%) perawat dengan penilaian operan kurang baik berkinerja baik, hasil 

analisis uji chi square diperoleh nilai p value 0,004 (p <0,05) artinya 

terdapat hubungan yang signifikan antara Evaluasi Operan dengan kinerja 

perawat. 

Nilai Odd Rasio (OR) didapatkan sebesar 4,97 yang mengindikasikan 

bahwa seorang responden yang memiliki Evaluasi Operan tinggi berpeluang 

4,97 kali untuk berkinerja baik dibandingkan seorang responden yang 

memiliki Evaluasi Operan rendah 

a. Hubungan antara Evaluasi pre conference dengan kinerja 

Tabel. 5.10 Hubungan Evaluasi pre conference dengan Kinerja Perawat 

Dalam melaksanakan Asuhan Keperawatan (n : 62) 

    Kinerja 

Total p 
OR            

(IK 95 %)     Baik Kurang 

    n % n % 

Evaluasi 

Pre 

Conference 

Baik 35 87,5 12 54,5 47 
0,004 

5,83         

(1,65-20,52) Kurang 5 12,5 10 45,5 15 

                 Analitik statistik chi square α = 0,05 

Tebel.5.10 menyajikan informasi bahwa sebagian besar responden 

yakni sebanyak 35 orang (87,5%) memiliki Evaluasi pre conference baik 

dengan kinerja baik sementara 5 responden (12,5%) dengan Evaluasi pre 
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conference rendah namun kinerja yang mereka berikan tetap baik, Hasil uji 

chi square diperoleh nilai p value 0,004   (p<0,05) dengan demikian terdapat 

hubungan yang signifikan antara Evaluasi pre conference dengan kinerja 

perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. 

Nilai OR yang diperoleh sebesar 5,83 yang mengindikasikan bahwa 

responden yang memiliki nilai Evaluasi pre conference baik berpeluang 5,83 

kali akan berkinerja baik dibandingkan responden dengan Evaluasi pre 

conference yang rendah. 

b. Hubungan Antara Evaluasi post conference Dengan Kinerja 

Tabel. 5.11  Hubungan Evaluasi post conference  dengan Kinerja Perawat 

Dalam melaksanakan Asuhan Keperawatan (n : 62) 

    Kinerja 

Total p 
OR            

(IK 95 %) 
  Baik Kurang 

    N % n % 

Evaluasi 

Post 

Conference 

Baik 29 72,5 9 40,9 38 
0,015 

3,80 

(1,27-11,40) 
Kurang 11 27,5 13 59,1 24 

                   Analitik statistik chi square α = 0,05 

Tabel. 5.11 menginformasikan terdapat 29 responden (24,5 %) 

memiliki penilaian Post Conference baik  kinerja baik sedangkan perawat 

yang penilaian Post Conference kurang dengan kinerja baik sebanyak 11 

orang (15,5 %), pada uji chi square diperoleh p value 0,015 (p <0,05) yang 

artinya terdapat hubungan yang bermakna antara evaluasi post conference 

dengan kinerja perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. 

Sementara nilai OR sebesar 3,80 artinya seseorang yang memiliki 

penilaian post Converence baik memiliki 3,80 kali berkinerja baik 
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dibandingkan seseorang yang memperoleh penialain post Converence 

kurang. 

d. Hubungan antara Evaluasi Supervisi dengan Kinerja 

Tabel. 5.12  Hubungan Antara Supervisi dengan  

Kinerja Perawat Dalam melaksanakan Asuhan Keperawatan (n : 62) 

    Kinerja 

Total p    Baik Kurang 

    N % n % 

Evaluasi 

Supervisi 

Baik 13 59,1 9 40,9 22 
0,50  

Kurang 27 67,5 13 32,5 40 

Analitik statistik fisher’s exact α = 0,05 

Tabel 5.12 menunjukkan bahwa perawat yang menapatkan supervisi 

dengan baik berjumlah 22 orang, dihubungkan dengan kinerjanya yang 

memiliki kinerja baik berjumlah 13 (59,1%) dan yang memiliki kinerja 

kurang 9 orang (40,9%). Tenaga perawat yang mendapatkan supervisi kurang 

berjumlah 40 orang, dihubungkan dengan kinerjanya 27 orang (67,5 %) yang 

memiliki kinerja baik dan yang memiliki kinerja kurang 13 orang (32,5 %).  

Hasil uji statistik dengan chi square diperoleh nilai p = 0.508 

(p<0,05). Hal ini berarti tidak ada hubungan antara  evaluasi supervisi  

dengan kinerja perawat dalam asuhan keperawatandi RSUD Haji Provinsi 

Sulawesi Selatan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pudji 

Astuti (2009) menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna  supervisi  

dengan kinerja perawat pelaksana (p value = 0.000 dengan nilai Odd Ratio 

= 1.181). 
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e. Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Kinerja 

Tabel. 5.13  Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dengan  

Kinerja Perawat Dalam melaksanakan Asuhan Keperawatan di RSU Haji 

Makassar  Tahun 2014 (n : 62) 

    Kinerja 

Total p     Baik Kurang 

    n % n % 

Tingkat 

Pendidikan 

DIII Kep 28 70 19 86,7 74 

0,12 

S1 Ners 12 30 3 13,6 15 

                             Analitik statistik fisher’s exact α = 0,05 

Tabel 5.13 menyajikan proporsi perawat dengan pendidikan DIII 

Keperawatan lebih banyak dibanding S1 Keperawatan dimana responden 

berpendidikan DIII Keperawatan memiliki proporsi kinerja berjumlah 28 

orang (70 %) berkinerja baik dan 19 orang (86,7%) berkinerja kurang, 

sedangkan responden dengan pendidikan profesional dan kinerja baik 

sebanyak 12 orang (30 %), sementara pada uji fisher’s exact diporeleh nilai p 

value sebesar 0,12 (p>0,05) dengan demikian disimpulkan tidak terdapat 

hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan dengan kinerja perawat 

dalam melaksanakan asuhan keperawatan. 

f. Hubungan Antara Usia Dengan Kinerja 

Tabel. 5.14  Hubungan Antara Usia dengan Kinerja Perawat Dalam 

melaksanakan Asuhan Keperawatan di RSU Haji Makassar  Tahun 2014  

(n :62) 
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    Kinerja 

Total p     Baik Kurang 

    n % n % 

Usia 

≥ 30 tahun 22 55 12 54,5 34 

0,59 

< 30 tahun 18 45 10 45,5 28 

                             Analitik statistik fisher’s exact α = 0,05 

Tabel.5.14 menyajikan proporsi perawat dengan usia ≥ 30 tahun lebih 

banyak dibanding < 30 tahun dimana responden usia ≥30 tahun memiliki 

proporsi kinerja berjumlah 22 orang (55 %) berkinerja baik dan 12 orang 

(54,5%) berkinerja kurang, sedangkan responden dengan usia < 30 tahun dan 

kinerja baik sebanyak 18 orang (45 %), sementara pada uji fisher’s exact 

diporeleh nilai p value sebesar 0,59 (p>0,05) dengan demikian disimpulkan 

tidak terdapat hubungan yang bermakna antara usia dengan kinerja perawat 

dalam melaksanakan asuhan keperawatan. 

g. Hubungan Antara Jenis Kelamin Dengan Kinerja 

Tabel 5.15 Hubungan Antara Jenis Kelamin dengan  

Kinerja Perawat Dalam  melaksanakan  Asuhan Keperawatan di RSU Haji 

Makassar  Tahun 2014 (n : 62) 

    Kinerja 

Total p     Baik Kurang 

    n % n % 

J. Kelamin 

Laki-laki 5 12,5 2 9,1 7 

0,51 

Perempuan 35 87,5 20 90,0 55 

                             Analitik statistik fisher’s exact α = 0,05 
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Tabel 5.15 menyajikan proporsi perawat dengan Jenis Kelamin 

Perempuan lebih banyak dibanding Laki- laki dimana responden perempuan  

memiliki proporsi kinerja berjumlah 35 orang (87,5 %) berkinerja baik dan 

20 orang (90,9%) berkinerja kurang, sedangkan responden dengan jenis 

kelamin laki- laki  dan kinerja baik sebanyak 5 orang (12,5 %), sementara 

pada uji fisher’s exact diporeleh nilai p value sebesar 0,51 (p>0,05) dengan 

demikian disimpulkan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara jenis 

kelamin dengan kinerja perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. 

h. Hubungan Antara Status Perkawinan Dengan Kinerja 

Tabel. 5.16  Hubungan Antara Status Perkawinan dengan  

Kinerja Perawat Dalam  melaksanakan  Asuhan Keperawatan di RSU Haji 

Makassar  Tahun 2014 (n : 62) 

 

                             Analitik statistik fisher’s exact α = 0,05 

Tabel 5.16 menyajikan proporsi perawat dengan Status Perkawinan 

Kawin lebih banyak dibanding belum kawin dimana responden yang sudah 

menikah memiliki proporsi kinerja berjumlah 27 orang (67,5 %) berkinerja 

baik dan 16 orang (72,7%) berkinerja kurang, sedangkan responden yang 

belum menikah  dan kinerja baik sebanyak 13 orang (32,5 %), sementara 

pada uji fisher’s exact diporeleh nilai p value sebesar 0,44 (p>0,05) dengan 

    Kinerja 

Total p     Baik Kurang 

    n % n % 

Status 

Perkawinan 

Belum 

kawin 
13 32,5 6 27,3 19 

0,44 

Kawin 27 67,5 16 72,7 43 
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demikian disimpulkan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara Status 

perkawinan dengan kinerja perawat dalam melaksanakan asuhan 

keperawatan. 

i. Hubungan Antara Masa Kerja Dengan Kinerja 

Tabel 5.17  Hubungan Antara Masa Kerja dengan  

Kinerja Perawat Dalam  melaksanakan  Asuhan Keperawatan di RSU Haji 

Makassar  Tahun 2014 (n : 62) 

    Kinerja 

Total p 
OR            

(IK 95 %) 
  Baik Kurang 

    N % n % 

Masa Kerja 

≥ 5 

tahun 
16 40 3 13,6 19 

0,03 
0,23 

(0,06- 0,93) < 5 

tahun 
24 60 19 86,4 43 

                            Analitik statistik chi square α = 0,05 

Tabel 5.17 menyajikan proporsi perawat dengan Masa Kerja <5 tahun  

lebih banyak dibanding ≥5 tahun dimana responden dengan masa kerja  <5 

tahun  memiliki proporsi kinerja berjumlah 16 orang (40 %) berkinerja baik 

dan 3 orang (13,6%) berkinerja kurang, sedangkan responden yang masa 

kerja ≥ 5 tahun  dan kinerja baik sebanyak 16 orang (40 %), diporeleh nilai p 

value sebesar 0,03 (p<0,05) dengan demikian disimpulkan terdapat 

hubungan yang bermakna antara Masa kerja dengan kinerja perawat dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan. 

Sementara nilai OR sebesar 0,237 artinya seseorang yang memiliki 

masa kerja <5 tahun  memiliki   0,237 kali berkinerja baik dibandingkan 

seseorang yang masa kerja ≥5 tahun. 
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j. Hubungan Antara Motivasi Dengan Kinerja 

Tabel. 5.18  Hubungan Antara Motivasi dengan  

Kinerja Perawat Dalam  melaksanakan  Asuhan Keperawatan di RSU Haji 

Makassar  Tahun 2014 (n : 62) 

    Kinerja 

Total p 
OR            

(IK 95 %) 
  Baik Kurang 

    N % N % 

Motivasi 
Tinggi 39 97,5 18 81,8 57 

0,03 
8,66 

(0,90-83,16) 
Rendah 1 2,5 4 18,2 5 

                             Analitik statistik fisher exact  α = 0,05 

Tabel 5.18 menyajikan proporsi perawat dengan Motivasi tinggi lebih 

banyak dibanding motivasi rendah dimana responden dengan motivasi tinggi  

memiliki proporsi kinerja berjumlah 39 orang (97,5 %) berkinerja baik dan 

18 orang (81,8%) berkinerja kurang, sedangkan responden yang motivasi 

rendah dan kinerja baik sebanyak 1 orang (2,5 %), diporeleh nilai p value 

sebesar 0,03 (p<0,05) dengan demikian disimpulkan terdapat hubungan yang 

bermakna antara motivasi dengan kinerja perawat dalam melaksanakan 

asuhan keperawatan. 

Sementara nilai OR sebesar 8,667 artinya seseorang yang memiliki 

motivasi tinggi memiliki   8,667 kali berkinerja baik dibandingkan seseorang 

yang motivasi rendah. 

 

k. Hubungan Antara Insentif Dengan Kinerja 

Tabel 5.19  Hubungan Antara Insentif dengan  

Kinerja Perawat Dalam  melaksanakan  Asuhan Keperawatan di RSU Haji 

Makassar  Tahun 2014 (n : 62) 
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    Kinerja 

Total P 
OR            

(IK 95 %) 
  Baik Kurang 

    N % N % 

Insentif 

Sesuai 38 95 15 68,2 53 

0,004 
8,86 

(1,65-47,63) Tidak 

sesuai 
2 5 7 31,8 9 

                      Analitik statistik fisher exact  α = 0,05 

Tabel 5.19 menyajikan proporsi perawat dengan Insentif sesuai lebih 

banyak dibanding insentif tidak sesuai dimana responden dengan insentif 

sesuai memiliki proporsi kinerja berjumlah 38 orang (95 %) berkinerja baik 

dan 15 orang (68,2%) berkinerja kurang, sedangkan responden yang insentif 

tidak sesuai dan kinerja baik sebanyak 2 orang (5 %), diporeleh nilai p value 

sebesar 0,004 (p<0,05) dengan demikian disimpulkan terdapat hubungan 

yang bermakna antara insentif dengan kinerja perawat dalam melaksanakan 

asuhan keperawatan. 

Sementara nilai OR sebesar 8,86 artinya seseorang yang memiliki 

motivasi tinggi memiliki   8,86 kali berkinerja baik dibandingkan seseorang 

yang motivasi rendah. 

4. Analisis Multivariat 

Tabel 5.20 Distribusi Variabel yang paling berpengaruh terhadap Kinerja Perawat 

pelaksana di RSUD Haji Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 
 

Variabel Kategori Kinerja Total P 

Value 

RO IK 95% 

Baik % Kurang % Lower Upper 

Evaluasi 

Operan 

Baik 

 

Kurang 

31 

 

9 

77,5 

 

22,5 

9 

 

13 

40,9 

 

59,1 

40 

 

22 

 

0,004 

 

4,97 

 

1,61 

 

15,37 

Evaluasi 

Pre 

Conference 

Baik 

 

Kurang 

35 

 

5 

87,5 

 

12,5 

12 

 

10 

54,5 

 

45,5 

47 

 

15 

 

0,004 

 

 

5,83 

 

1,65 

 

20,52 

Evaluasi Baik 29 72,5 9 40,9 38     



121 
 

Post 

Conference 

 

Kurang 

 

11 

 

27,5 

 

13 

 

59,1 

 

24 

0,015 3,80 1,27 11,40 

 

Masa Kerja 

>5tahun 

 

≤5tahun 

24 

 

16 

60 

 

40 

19 

 

3 

86,4 

 

13,6 

43 

 

19 

 

0,03 

 

0,23 

 

0,06 

 

0,93 

 

Motivasi 

Tinggi 

 

Rendah 

39 

 

1 

97,5 

 

2,5 

18 

 

4 

81,8 

 

18,2 

57 

 

5 

 

0,03 

 

8,66 

 

0,90 

 

83,16 

 

Insentif 

Sesuai 

 

Tidak 

Sesuai 

38 

 

2 

95 

 

5 

15 

 

7 

68,2 

 

31,8 

 

53 

 

9 

 

0,004 

 

8,86 

 

1,65 

 

47,63 

Sumber: Data Primer Tahun 2014 

Tabel 5.20 menunjukkan bahwa variabel yang memiliki hubungan dengan 

kinerja perawat yaitu; evaluasi operan, pre post conference, masa kerja, motivasi 

dan insentif.  Hubunganya dengan masa kerja yang lama semakin baik 

kinerjanya,  

Variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap kinerja dari keenam 

variabel tersebut adalah insentif dengan nilai RO 8,86, kemudian motivasi 

dengan nilai  RO 8,66, kemudian evaluasi pre conference dengan nilai RO 5,83, 

kemudian evaluasi operan dengan nilai RO 4,97, kemudian evaluasi post 

conference dengan nilai RO 3,80 dan masa kerja dengan nilai RO 0,23 

 

B. Pembahasan  

Perawat merupakan sumber daya manusia yang ikut mewarnai 

pelayanan kesehatan di rumah sakit, karena selain jumlahnya yang dominan, 

juga merupakan profesi yang memberikan pelayanan yang konstan dan terus 

menerus 24 jam kepada pasien setiap hari. Oleh karena itu pelayanan 

keperawatan memberi konstribusi dalam menentukan kualitas pelayanan di 
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rumah sakit. Sehingga setiap upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

rumah sakit harus juga disertai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

keperawatan salah satunya dengan peningkatan kinerja perawat 

Pada bagian ini akan diuraikan tentang hasil penelitian yang meliputi 

interpretasi dan diskusi berdasarkan literatur serta kesesuaian antara hasil penelitian 

lainnya yang dijabarkan berdasarkan hubungan antara setiap variabel. 

1. Hubungan Evaluasi Operan dengan Kinerja Perawat Pelaksana di RSU Haji 

Makassar 

Untuk melihat apakah ada hubungan antara evaluasi operan dengan kinerja 

maka digunakan uji Chi Square dengan tingkat signifikan α= 0,05, maka diperoleh 

p= 0,004 yang berarti p<α artinya bahwa antara evaluasi operan dengan kinerja 

perawat memiliki hubungan. Dengan demikian dalam penelitian ini Ha dinyatakan 

diterima dan Ho dinyatakan ditolak. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 62 responden yang 

menganggap bahwa pelaksanaan operan yang baik dan kinerja perawat pelaksana 

baik terdapat 31 responden (77,5%) dan ada 9 responden (22,5%) yang 

menyatakan bahwa evaluasi operan kurang dan kinerja perawat pelaksana yang 

kurang. 

Hal ini menunjukkan bahwa dalam kinerja perawat pelaksana kaitannya dalam 

pelaksanaan operan yang menunjukkan bahwa masih ada sebagian perawat 

pelaksana yang masih kurang menerapkan operan dalam pemenuhan asuhan 

keperawatan pasien yang berdampak pada kinerja perawat pelaksana yang tidak 

memuaskan, hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Snow (1992) dan Johnson 
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(2000) dan Cummings dan Worley yang menyatakan tim adalah  satu set interaksi 

interpersonal yang struktur untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Yaitu 

sebuah tim melaksanakan tugas sesuai dengan struktur untuk mencapai sasaran 

dengan baik, akan tetapi jika ada anggota tim yang tidak menjalankannya maka 

sasaran yang diinginkan tidak akan tercapai secara sempurna. (S. Suarli, 2009) 

Dari penelitian ini juga terdapat 9 responden (22,5%) yang dinyatakan 

penerapan operan kurang dan kinerja perawat pelaksana baik, dan terdapat 13 

responden  (59,1%) dan kinerja perawat kurang. Hal ini bias saja terjadi 

disebabkan oleh banyak factor yang dihadapi oleh perawat pelaksana antaranya 

adalah beban  kerja perawat lebih banyak dan berat dimana harus menjaga pasien 

selama 24 jam. Sebagaimana yang dikatakan oleh (Ilyas, 2007) bahwa beban kerja 

yang berlebihan dapat juga mengganggu penampilan kerja yang akhirnya 

berdapmpak negative pada kinerja perawat tersebut secara otomatis juga 

mempengaruhi kualitas kerjanya. Misal pemberian tugas tambahan yang tidak 

sesuai dengan kemampuan perawat seperti jumlah pasien yang harus dirawat, 

waktu kerja dan lain- lain (Ilyas, 2007). 

2. Hubungan Evaluasi Pre conference dengan Kinerja Perawat Pelaksana di 

RSU Haji Makassar 

a. Pre Conference 

  Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 62 reponden yang dinayatakan 

pelaksanaan pre conference baik dan kinerjanya baik yakni sebanyak 35 responden 

(87,5%) dan yang dinyatakan pelaksanaan pre conference baik namun kinerja 

kurang yakni 12 responden (54,5%). Hal ini menunjukkan bahwa dalam kinerja 
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perawat pelaksana yang masih kurang menerapkan pre conference dalam 

pemenuhan asuhan keperawatan pasien yang berdampak pada kinerja perawat 

pelaksana yang kurang. Sebagai mana dikemukakan oleh (Mayer, 1991) kinerja 

adalah  pencapaian/ prestasi seseorang berkenaan dengan seluruh tugas yang 

dibebankan kepadanya. Begitu pula dalam pelaksanaan pre conference yang 

dilaksanakan sebelum berinteraksi dengan pasien yang berguna dalam proses 

pemberian asuhan keperawatan untuk pasien apakah sesuai dengan direncanakan 

atau tidak (Subekti, 2008). 

 Dalam penelitian ini juga dari 62 responden dalam penerapan pre conference 

yang kurang dan kinerja baik yakni sebanyak 5 responden (12,5%), sedangkan 

yang dinyatakan kinerja kurang yakni 10 responden (45,5%). Banyak factor yang 

mempengaruhi hal ini salah satunya yaitu masa kerja dan pengalaman kerja dari 

perawat pelaksana yang kurang dalam melaksanakan asuhan keperawatan pasien. 

Sebagai mana dikemukakan oleh Potter dan Perry (2005) menyatakan bahwa lama 

kerja biasanya berkorelasi dengan pengalaman semakin bertambah, seperti yang 

didapatkan dalam penelitian ini bahwa perawat pelaksana yang lama kerjanya 

dikatakan kurang yaitu 19 responden (30,6%), jadi semakin lama kerja seseorang 

maka semakin paham orang tersebut, Potter dan Perry mengatakan bahwa semakin 

lama seseorang bekerja, semaikn tinggi pula produktivitasnya yang diharapkan 

darinya karena ia semakin berpengalaman dan mempunyai keterampilan yang baik 

dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya (Adatama, 2007). 

 Untuk melihat apakah ada hubungan antara evaluasi pre conference dengan 

kinerja perawat pelaksana maka digunakan uji Chi Square dengan tingkat 
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signifikan α = 0,05 maka diperoleh p= 0,004 yang berarti p<α artinya bahwa 

antara evaluasi pre conference dengan kinerja perawat pelaksana memiliki 

hubungan. Dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak. 

 Hasil penelitian ini mempunyai kemiripan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Rudiono  (2011) tentang hubungan penerapan metode tim dengan 

kinerja perawat pelaksana di ruang inap interna RS. DR Wahidin Sudirohusodo 

Makassar yang menyatakan bahwa ada hubungan antara pre conference dengan 

kinerja perawat pelaksana dengan 46 responden dan yang memiliki kinerja baik 

yakni 32 responden (69,6%) dan yang kurang yakni sebanyak 10 responden 

(21,7%), sedangkan yang menganggap pre conference kurang dengan kinerja 

perawat baik yakni 0 responden dan yang kinerja kurang yakni 4 responden (8,7%) 

didapatkan nilai p= 0,006 dengan α= 0,05 (Rudiono, 2011) 

 Dari teori yang ada maka pre conference adalah komunikasi ka tim dan 

perawat pelaksana setelah selesai operan untuk rencana kegiatan pada shift 

tersebut yang dipimpin oleh ketua tim atau penanggung jawab tim. Jika yang dinas 

pada tim tersebut hanya satu orang, maka pre conference ditiadakan, isi pre 

conference adalah rencana tiap perawat (rencana harian) dan tambahan rencana 

dari katim dan PJ tim. 

b. Post Conference 

 Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa responden yang melaksanakan post 

conference dengan baik dengan kinerja perawat pelaksana baik yakni sebanyak 29 

responden (72,5%), dan yang dinyatakan post conference kurang dan kinerja 

perawat kurang yakni sebanyak 13 responden (59,1) 
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 Hal ini menunjukkan bahwa ketika pelaksanaan post conference tidak 

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab maka akan mempengaruhi kinerja 

perawat tersebut dalam perampungan hasil tindakan pemberian asuhan 

keperawatan pasien pada saat itu seperti yang diutarakan oleh Ahmad s. Ruky 

tentang kinerja yaitu catatan tentang hasil yang diperoleh dari fungsi- fungsi 

pekerjaan atau kgiatan tertentu. Hal serupa dikemukakan oleh WHO bahwa kinerja 

adalah keberhasilan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kedua teori 

ini sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa kinerja responden 

dalam pelaksanaan post conference yang baik sebanyak 29 responden (72,5%), 

jadi pelaksanaan post conference di 5 (lima) ruang rawat inap RSU Haji Makassar 

belum sepenuhnya melaksanakan post conference, begitu pula dalam 

melaksanakan post conference yang dilaksanakan setelah berinteraksi dengan 

pasien yang nanti hasil dari post conference ini akan diberikan ke shift selanjutnya 

yang berguna dalam proses pemberian asuhan keperawatan untuk pasien dalam 

perencanaan asuhan keperawatan selanjutnya. 

 Dari penelitian ini pula perawat pelaksana yang dinyatakan kurang dalam 

penilaian post conference dan kinerja baik yakni sebanyak 11 responden (27,5%) 

sedangkan penilaian post conference kurang dan kinerja kurang yakni sebanyak 13 

responden (59,1%), hal ini terjadi karena beberapa factor yang menjadi 

pengaruhnya salah satunya yaitu tingkat pendidikan dari perawat pelaksana 

dimana penelitian ini menunjukkan bahwa perawat yang berpendidikan D3 

keperawatan berjumlah 47 responden (75,8%) sedangkan yang berpendidikan S1 

berjumlah 15 responden (24,2%). Menurut Nursalam menyatakan bahwa latar 
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belakang pendidikan sangat berpengaruh dalam kinerja perawat dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan karena semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang semakin tinggi pula pengetahuannya dan semakin tinggi tuntutan kinerja 

dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di rumah sakit (Nursalam, 2009) 

 Dalam penelitian ini didapatkan bahwa pelaksanaan post conference masih 

ada kinerja perawat yang kurang yang nantinya akan berdampak dalam pemberian 

asuhan untuk pasien yakni masih ada 13 responden (59,1%) responden yang masih 

kurang dalam pelaksanaan post conference. 

 Untuk melihat apakah ada hubungan antara evaluasi post conference dengan 

kinerja perawat pelaksana maka digunakan uji chi square dengan tingkat 

signifikaan α= 0,05 maka diperoleh p = 0,015 yang berarti p<α artinya bahwa 

antara evaluasi post conference dengan kinerja perawar pelaksana memiliki 

hubungan dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak. 

 Hasil penelitian ini mempunyai kemiripan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Rudiono  (2011) tentang hubungan penerapan metode tim dengan 

kinerja perawat pelaksana di ruang inap interna RS. DR Wahidin Sudirohusodo 

Makassar yang menyatakan bahwa ada hubungan antara post conference dengan 

kinerja perawat pelaksana dengan 46 responden dan yang memiliki kinerja baik 

yakni 32 responden (69,6%) dan yang kurang yakni sebanyak 9 responden 

(19,6%), sedangkan yang menganggap oste conference kurang dengan kinerja 

perawat baik yakni 0 responden dan yang kinerja kurang yakni 5 responden 

(10,9%) didapatkan nilai p= 0,006 dengan α= 0,05 (Rudiono, 2011) 
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 Post conference adalah komunikasi katim dan perawat pelaksana tentang hasil 

kegiatan sepanjang shift dan sebelum operan kepada shift berikut. Isi post 

conference adalah hasil askep tiap perawatan dan hal penting untuk operan (tindak 

lanjut). Post Conference dipimpin oleh katim atau Pj Tim. 

 Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 

berasumsi bahwa pre conference dan post conference harus lebih ditingkatkan lagi 

apalagi dalam komunikasi antara perawat dengan ketua tim agar perawat bias lebih 

bertanggung jawab dalam melaksanakan asuhan keperawatan. 

3. Hubungan Evaluasi Supervisi dengan Kinerja Perawat Pelaksana di RSU 

Haji Makassar 

Supervisi keperawatan merupakan salah satu proses kegiatan atau 

pelaksanaan system manajemen keperawatan yang merupakan bagian dari fungsi 

pengarahan serta pengawasan dan pengendalian (controlling) (Arwani, 2006) 

Supervisi diartikan sebagai pengamatan atau pengawasan secara langsung 

terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya rutin (Suyanto, 2009). Supervisi 

memberikan kemudahan bagi perawat untuk menyelesaikan tugas tugas 

keperawatan. Manajer keperawatan mendelegasikan tugas dan tanggung 

jawabnya terhadap seseorang dalam organisasi melalui supervisi. Sedangkan 

menurut Keliat (2012) supervisi adalah proses pengawasan terhadap pelaksanaan 

kegiatan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai tujuan 

organisasi dan standar yang telah ditetapkan.  

Hasil penelitian di 5 (lima) ruang rawat inap RSUD Haji Provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2014 menunjukkan bahwa perawat yang mendapatkan 
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supervisi dengan baik berjumlah 22 responden (35,5%), dihubungkan dengan 

kinerjanya yang berkinerja baik berjumlah 13 (32,5 %) dan yang berkinerja 

kurang 9 responden (40,9 %). Tenaga perawat yang mendapatkan supervisi 

kurang berjumlah 40 responden, yang berkinerja baik berjumlah 40 orang (64,5 

%) dan yang berkinerja kurang 22 orang (35,5%) 

Hasil uji statistik dengan chi square diperoleh nilai p = 0.50 (p<0,05). Hal 

ini berarti tidak ada hubungan antara  supervisi dengan kinerja perawat dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan di RSUD Haji Provinsi Sulawesi Selatan. 

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni (2007) di 

ruang rawat RSUD Banjarnegara bahwa ada hubungan yang bermakna antara 

supervisi p value = 0,000) dengan kinerja perawat pelaksana. Begitupun juga 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Estella Lilian Mua bahwa supervisi klinik 

yang dilaksanakan secara tepat telah berdampak pada kepuasan kerja dan kinerja 

perawat pelaksana secara signifikan (p value =0,000). 

Supervisi kurang baik didapatkan karena berdasarkan hasil observasi oleh 

peneliti, kepala ruang (supervisor) belum secara maksimal menjadi role model 

bagi perawat, penjelasan tindak lanjut dan pemberian umpan balik positif belum 

dilakukan secara optimal oleh kepala ruang (supervisor). Hasil penelitian yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar supervisi dalam kategori tidak baik, sehingga 

kepala ruang (supervisor) memerlukan bantuan dalam mengambil keputusan 

melalui pengamalan dalam tugas. Manajer kemudian menemukan metoda yang 

lebih baik guna melaksanakan pendelegasian tugas dalam kelompok kerja, yang 

tentu memerlukan dukungan dari anggota kelompok. Tingkat pendidikan kepala 
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ruang di RSUD Haji Provinsi Sulawesi Selatan  yang bervariasi antara D3 

Keperawatan dan S1 Keperawatan dimungkinkan menjadi kategori supervisi 

menjadi tidak baik. Selain faktor pendidikan, komitmen kepala ruangan untuk 

melaksanakan supervisi serta kurangnya pengawasan dari kepala Instalasi Rawat 

Inap dan Kepala Bidang keperawatan. Tujuan utama supervisi adalah orientasi, 

latihan dan bimbingan individu, berdasarkan kebutuhan individu dan mengarah 

pada pemanfaatan kemampuan dan pengembangan keterampilan yang baru. 

Perawat pelaksana setelah kegiatan supervisi akan mampu menyesuaikan 

tugasnya dengan melakukan tindakan asuhan yang diajarkan (Suyanto, 2009). 

Pelaksana supervisi, membuat suatu keputusan tentang suatu pekerjaan yang akan 

dilaksanakan. Pembagi tugas pelaksanaan supervisi kemudian mengatur siapa 

yang akan melaksanakan supervisi. Pelaksana supervisi perlu memberikan 

penjelasan dalam bentuk arahan kepada para pelaksana (Suarli, 2012) 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menuju kearah pelayanan 

keperawatan yang profesional melalui peningkatan ilmu pengetahuan, 

ketrampilan, hubungan interpersonal yang dikemas dalam berbagai bentuk 

pelatihan, seminar, lokakarya dan workshop. Penerapan pendekatan manajemen 

yang ditujukan untuk memantau pendokumentasian asuhan keperawatan adalah 

kegiatan supervisi yang dapat dilakukan oleh kepala ruang. Adanya supervisi 

diharapkan akan berpengaruh pada pendokumentasian yang benar pada proses 

keperawatan, maka bukti secara profesional dan legal dapat dipertanggung 

jawabkan, oleh karena itu pelaksanaan pendokumentasian merupakan aspek yang 

harus diperhatikan sehingga apa yang telah dilaksanakan telah tercatat dengan 
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baik dan benar. Supervisi terhadap pelaksanaan  asuhan keperawatan merupakan 

kegiatan yang perlu dilakukan terhadap perawat pelaksana. Perawat perlu dijaga, 

dibina, dan ditingkatkan sikap positifnya terhadap pekerjaannya. Sikap-sikap 

positif perawat terhadap pekerjaannya akan tercapai apabila diberikan motivasi, 

bimbingan dan penghargaan terhadap hasil kerjanya yang akan menciptakan 

kepuasan kerja perawat. Kepuasan kerja perawat pada praktik keperawatan 

tercapai apabila perawat merasa telah memberikan kontribusi, dianggap penting, 

mendapat dukungan dari sumber-sumber yang ada, dan out-come keperawatan 

banyak tercapai (Huber, 2006). Supervisi merupakan bagian yang penting dalam 

manajemen keperawatan. Pengelolaan asuhan keperawatan membutuhkan 

kemampuan manajer keperawatan dalam melakukan supervisi. Kepala ruangan 

merupakan manajer garda depan dan penanggung jawab ruangan harus mampu 

menjadi supervisor yang baik terhadap perawat pelaksana, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas asuhan keperawatan yang diberikan dan pada akhirnya 

dapat meningkatkan kinerja perawat pelaksana. Hal ini didukung oleh penelitian 

Izzah (2002) tentang hubungan teknik dan frekuensi kegiatan supervisi kepala 

ruangan dengan kinerja perawat pelaksana di ruang rawat inap rumah sakit umum 

daerah Batang Jawa Tengah juga mendapatkan bahwa proporsi perawat pelaksana 

yang mendapatkan supervisi satu kali dalam satu harinya akan memiliki peluang 

kinerja lebih baik dibandingkan perawat pelaksana yang mendapatkan supervisi 

dua kali atau lebih dalam satu hari. 

4. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kinerja Perawat Pelaksana di RSU 

Haji Makassar 
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 Kemampuan intelektual atau fisik khusus yang diperlukan untuk 

kinerja yang memadai pada suatu pekerjaan, bergantung pada persyaratan 

kemampuan yang diminta dari pekerjaan itu. Persyaratan kemampuan ini biasanya 

diakui apabila seorang individu telah melewati jenjang pendidikan tertentu. Secara 

umum kemampuan individu akan meningkat sesuai dengan jenjang pendidikan 

yang telah di laluinya (Robins, 2006). 

Hasil penelitian di 5(lima) ruangan menunjukkan bahwa RSUD Haji 

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 memiliki tenaga perawat pelaksana dengan 

tingkat pendidikan DIII Keperawatan berjumlah 47 orang, S1 Keperawatan + Ners 

berjumlah 15 orang.  

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tenga perawat 

kebanyakan berpendidikan D III yaitu 47 orang yang berkinerja baik berjumlah 28 

orang (70 %), yang berkinerja kurang yaitu 19 orang (86,4 %), berpendidikan Ners 

berjumlah 15 orang dilihat dari kinerjanya 12 orang (30 %) menunjukkan kinerja 

baik dan 3 orang (13,6 %) berkinerja kurang, hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi tingkat pendidikan semakin meningkat kinerjanya.  

Hasil uji statistik dengan chi square diperoleh nilai p = 0.12 (p>0,05). Hal 

ini berarti tidak ada hubungan antara pendidikan dengan kinerja perawat di RSUD 

Haji Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Indrastuti (2010) bahwa tingkat pendidikan tidak mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan kinerja perawat dengan nilai p>0,05.  

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pudji Astuti (2009) 

mengatakan ada hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan dengan 
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kinerja perawat dimana didapat hasil nilai P Value = 0.000 berarti P Value < 

0.005, seperti dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adji (2002) 

menunjukkan bahwa tingkat pendidikan merupakan faktor yang mempunyai 

hubungan paling dominan dengan kinerja perawat (OR=80,325, p<0,05) dimana 

perawat yang berpendidikan SPK + DI kebidanan berpeluang mempunyai kinerja 

kurang baik 80,3 kali dibandingkan dengan perawat yang berpendidikan DIII 

keperawatan. 

Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan 

kinerja dikarenakan adanya suatu rangkaian  tidak adanya transfer Knowledge 

atau pembinaan dari atasan kebawahan dan penggunaan Personal Knowledge oleh 

perawat pelaksana dalam memberikan asuhan keperawatan. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Sukreni (2012) Adanya pengaruh yang signifikan personal 

knowledge terhadap learning organization dan kinerja petugas menunjukkan 

bahwa personal knowledge memberikan kontribusi yang sangat besar dalam 

pengembangan organisasi dan peningkatan kinerja petugas. Pengetahuan yang 

memadai dari setiap petugas kesehatan akan berimplikasi pada kemampuan 

memberikan pelayanan kepada pasien di rumah sakit.  

Untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka suatu organisasi 

membutuhkan sistem yang baik pula. Sistem ini bukan hanya peraturan  baku 

yang ada melainkan juga melibatkan pihak-pihak yang terkait langsung dalam 

pengelolaan sumber daya manusia. Salah satu sistem yang harus menjadi 

perhatian manajemen adalah pengelolaah sumber daya manusia. Berawal dari 

rekruetmen karyawan harus sesuai dengan pola aturan yang ada atau sesuai 
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dengan kebutuhan rumah sakit pada saat ini, tetapi fakta menunjukkan untuk 

system rekruetmen tidak sesuai dengan pola dan aturan karena kita ketahui 

bersama bahwa rumah sakit haji berada pada posisi dibawahan Pemerintah 

Provinsi sehingga untuk penerimaan karyawan baru merupakan drooping dari 

Pemerintah provinsi tanpa melalui proses rekruetmen. 

 Selain itu juga pada tingkat proses yaitu mengenai penempatan karyawan 

harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki serta harus ada pemerataan yang 

adil disetiap tingkat pelayanan. Fakta yang terjadi semua perawat yang 

mempunyai kualifikasi pendidikan S1 Keperawatan Ners ditempatkan sebagai 

pejabat struktural, sehingga sebagai kepala ruangan adalah mereka yang masa 

kerjanya masih muda dan belum perpengalaman walaupun sudah kualifikasi 

pendidikan S1 Keperawatan Ners.  

5. Hubungan Usia dengan Kinerja Perawat Pelaksana di RSU Haji Makassar 

Terdapat kepercayaan yang luas bahwa kinerja akan menurun seiring 

bertambahnya usia, pekerja dewasa penuh dipandang kurang memiliki fleksibilitas 

dan sering menolak teknologi baru dan bertambahnya usia kecepatan, kelincahan, 

kekuatan dan koordinasi berkurang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat di RSUD Haji Provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2014 memiliki tenaga perawat kebanyakan berusia dewasa 

madya (31 – 40 tahun) dihubungkan dengan kinerjanya kelompok umur dewasa 

madya (64 orang) yang memiliki kinerja baik berjumlah 38 (59,4 %), yang 

memiliki kinerja kurang yaitu 26 orang (40,6 %). Perawat kelompok usia dewasa 

muda (21 – 31 tahun) berjumlah 31 orang dilihat dari kinerjanya 11 orang (42,3 
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%) menunjukkan kinerja baik dan 15 orang (57,7 %) memiliki kinerja kurang dan 

perawat kelompok usia dewasa tua (41 – 60 tahun) berjumlah 11 orang, 8 orang 

(72,7 %) memiliki kinerja baik dan 3 orang (27.3 %) memiliki kinerja kurang. 

Sedikitnya jumlah perawat berkategori dewasa penuh (41 – 60 tahun) karena 

kebanyakan dari mereka ditempatkan pada posisi jabatan struktural karena alasan 

senioritas dan kepangkatan. 

Kinerja yang dicapai oleh ketiga kelompok umur ini menunjukkan bahwa 

kelompok umur dewasa madya (64 orang) yang berkinerja baik berjumlah 38 (59,4 

%) baiknya kinerja yang ditunjukkan oleh tenaga perawat yang masih berusia 

dewasa dikarenakan adanya sikap positif yang dimiliki terhadap asuhan 

keperawatan, selain itu menurut Robbin (2006)  bahwa kinerja usia 31 – 40 tahun 

lebih baik karena memiliki fleksibilitas yang baik, kecepatan, kelincahan, kekuatan 

dan koordinasi yang baik. 

Perawat kelompok usia dewasa muda (21 – 30 tahun) berjumlah 26 orang 

dilihat dari kinerjanya 11 orang (42,3 %) menunjukkan kinerja baik, hal ini 

didukung karena mereka memiliki fleksibilitas yang baik, kecepatan, kelincahan, 

kekuatan dan koordinasi yang baik (Robbins , 2006). Selain yang memiliki kinerja 

baik adapula yang meunjukkan kinerja kurang yaitu 15 orang (57,7 %) hal ini 

menunjukkan bahwa umur selain mempengaruhi fisik seseorang tetapi juga 

mempengaruhi psikis seseorang, walaupun memiliki kelincahan, kekuatan dan 

koordinasi yang baik namun belum mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan 

kerjanya karena pengalaman yang masih kurang akan menunjukkan kinerja yang 

kurang, ini disebabkan oleh masa kerja mereka kurang dari 5 tahun selain itu 
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reward yang mereka dapatkan kurang karena kebanyakan dari mereka status 

kepegawaianya sebagai outsorching dan sukarela.  

Tenaga perawat yang berusia dewasa tua dewasa penuh (41 – 60 tahun) 

berjumlah 11 orang, dihubungkan dengan kinerjanya 8 orang (72,7 %) memiliki 

kinerja baik, baiknya kinerja yang ditunjukkan oleh perawat yang berusia dewasa 

Penuh didukung oleh pengalaman dan keahlian yang dimiliki hal ini sejalan 

dengan pendapat Huclock (2002) yang mengemukakan bahwa semakin cukup 

umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih baik berfikir dan 

bekerja.   

Perawat dengan karakteristik usia dewasa Penuh ada juga yang 

menunjukkan kinerja kurang yaitu 3 orang (27,3 %). Hal ini dikarenakan sikap 

negatif mereka terhadap pendokumentasian asuhan keperawatan sehingga kurang 

mampu menganalisis dalam merumuskan asuhan keperawatan. 

Merujuk dari hasil penelitian mengenai kinerja perawat pelaksana yang 

bertugas di ruang perawatan RSUD Haji Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan 

bahwa perawat yang berusia dewasa Penuh menunjukkan kinerja yang lebih baik 

(72,7 %) dari perawat kelompok umur dewasa muda dan dewasa madya. Perawat 

yang lebih senior cenderung lebih baik kinerjanya karena mereka lebih mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan berdasarkan pengalamannya, mereka 

cenderung lebih stabil emosinya sehingga secara keseluruhan dapat bekerja 

dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Gibson (2000) yang menyatakan 

bahwa hubungan umur dengan kinerja adalah positif, artinya makin tua umur 

karyawan makin tinggi kinerjanya setidaknya sampai umur karyawan menjelang 
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pensiun pada pekerjaan yang dikuasainya. Namun hasil uji statistik dengan chi 

square diperoleh nilai p = 0.172 (p>0,05). Hal ini berarti tidak ada hubungan 

antara usia dengan kinerja perawat di RSUD Haji Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pudji Astuti (2009) di instalasi 

rawat inap RSPAD Gatot Subroto mengatakan bahwa tidak ada hubungan  yang 

bermakna antara umur dengan kinerja perawat pelaksana didapatkan nilai P Value 

= 0.052 berarti P Value > 0.05. berbeda dengan hasil penelitian Aswat (2010) 

bahwa umur memiliki hubungan yang signifikan dengan motivasi kerja. 

6. Hubungan Jenis Kelamin dengan Kinerja Perawat Pelaksana di RSU Haji 

Makassar 

Perempuan memiliki sejumlah kelebihan dibanding laki-laki, 

karyawan wanita cenderung lebih rajin, disiplin, teliti dan sabar 

menyelesaikan pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ke 5 (lima) 

ruangan penelitian di RSUD Haji Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 memiliki 

tenaga perawat pelaksana kebanyakan perempuan yaitu 55 orang dan tenaga 

perawat laki-laki sebanyak 7 orang.  hal ini terjadi karena kebanyakan perawat 

perempuan yang diterima baik sebagai outsorching, sukarela atau PNS. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok 

perempuan yaitu 55 orang, yang berkinerja baik berjumlah 35 (87,5 %). Baiknya 

kinerja oleh perawat ini dikarenakan perempuan cenderung lebih rajin, disiplin, 

teliti dan sabar menyelesaikan pekerjaan (Sopiah, 2008). Perawat perempuan ada 

pula yang berkinerja kurang yaitu 20 orang (90,9 %). Hal ini dikarenakan 
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kurangnya motivasi mereka menunjukkan prestasi karena alasan ketidak sesuaian 

reward yang mereka terima sebagai perawat pelaksana. 

Perawat Laki-laki berjumlah 7 orang, yang berkinerja baik 5 orang (12,5 

%). Perawat laki-laki memperlihatkan kinerja yang baik dikarenakan motivasi 

mereka sebagai penanggung jawab terhadap keluarganya juga karena cenderung 

lebih agresif didalam penghargaan sukses dalam pekerjaan (Robbins, 2006). 

Selain yang menunjukkan kinerja yang baik ada pula yang berkinerja 

kurang yaitu 2 orang (9,1 %). Kurangnya kinerja yang ditunjukkan oleh perawat 

ini dikarenakan lebih pada sikap negatif mereka terhadap pekerjaanya dan 

cenderung kurang rajin, tidak disiplin, kurang teliti dan kurang sabar (Sopiah, 

2008). 

Berdasarkan hasil kinerja diatas menunjukkan bahwa perawat perempuan 

menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan laki. Hal ini sama dengan 

pendapat Sopiah (2008) yang menyatakan bahwa Perempuan rajin, disiplin, 

teliti dan sabar menyelesaikan pekerjaan. Namun hasil uji statistik dengan 

chi square diperoleh nilai p = 0.51 (p>0,05). Hal ini berarti tidak ada 

hubungan antara jenis kelamin dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan 

asuhan keperawatan di RSUD Haji Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil ini sama 

dengan hasil penelitian Aswat (2010) menunjukkan bahwa jenis kelamin 

tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja. Berbeda dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Pudji Astuti (2009) menunjukkan  ada 

hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dengan kinerja perawat 

dengan nilai P Value < 0.05. 
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7. Hubungan Status Perkawinan dengan Kinerja Perawat Pelaksana di 

RSU Haji Makassar 

Status perkawinan karyawan sangat berpengaruh terhadap motivasi dalam 

bekerja. Hasil penelitian diketahui bahwa perawat yang telah menikah cenderung 

lebih mudah puas dalam pekerjaan dibandingkan dengan karyawan yang belum 

menikah.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perawat di RSUD Haji Provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2014 memiliki kebanyakan perawat sudah menikah yaitu 

43 orang dan belum menikah berjumlah 19 orang. Dihubungkan dengan 

kinerjanya perawat yang sudah menikah berkinerja baik berjumlah 27 orang (67,5 

%). Kinerja baik yang ditunjukkan oleh perawat yang sudah menikah dikarenakan 

adanya tanggung jawab terhadap keluarga sehingga pekerjaan merupakan hal yang 

sangat berharga dan penting. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Buick dan 

Thomas (2001) membuktikan bahwa karyawan yang telah menikah akan 

termotivasi untuk bekerja lebih baik dibandingkan karyawan yang belum menikah 

dan telah bercerai. 

Perawat yang sudah menikah tapi berkinerja kurang sebanyak 16 orang 

(72,7 %). Setelah dicermati kelompok perawat yang sudah menikah didapatkan 

kebanyakan dari mereka adalah perempuan yang kebanyakan mengharapkan 

penghasilan dari suaminya, selain itu perawat perempuan memiliki peran ganda 

dalam mengurus keluarga sehingga berdampak pada stres kerja sehingga 

berdampak pada kinerja yang kurang hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian 

Dardin (2013) yang menemukan ada hubungan konflik peran ganda dengan stress 
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kerja perawat wanita di RSU Haji Makassar (p = 0.000) dengan nilai OR 10. 

Perawat yang belum menikah berjumlah 19 orang, dihubungkan dengan kinerjanya 

13 orang (32,5 %) yang berkinerja baik dan yang berkinerja kurang 6 orang (27,3 

%).  

Dari hasil diatas terlihat bahwa perawat yang sudah menikah dan belum 

menikah tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan hal ini dikarenakan 

tanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan bagi perawat baik yang 

sudah menikah maupun belum menikah tidak ada perbedaan. Hasil uji statistik 

dengan chi square diperoleh nilai p = 0.44 (p>0,05). Hal ini berarti tidak ada 

hubungan antara status perkawinan dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan 

asuhan keperawatan di RSUD Haji Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil ini sama 

dengan penelitian Indrastuti (2010)  didapatkan hasil bahwa status pernikahan 

tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan motivasi kerja dengan nilai 

p>0,05. 

Berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh Purbadi dan sopiana 

(2006) membuktikan bahwa individu yang telah menikah akan meningkat dalam 

kinerja karena mempunyai pemikiran yang lebih matang dan bijaksana yang 

sangat dibutuhkan dalam penerapan prinsip etik. Hasil yang sama juga didapatkan 

dari penelitian Buick dan Thomas (2001) yang menyatakan bahwa karyawan yang 

telah menikah akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dibandingkan dengan 

karyawan yang belum menikah atau sudah bercerai.  

8. Hubungan Masa Kerja dengan Kinerja Perawat Pelaksana di RSU Haji 

Makassar 



141 
 

Pengalaman kerja ikut menentukan kinerja seseorang. Semakin lama masa 

kerja maka kecakapan akan lebih baik karena sudah menyesuaikan diri dengan 

pekerjaanya. Hasil penelitian Hasmoko (2008) bahwa masa kerja 1 sampai 9 tahun 

telah cukup lama menjalankan profesinya sebagai perawat karena semakin lama 

seseorang bekerja semakin banyak kasus yang ditanganinya sehingga meningkat 

pengalaman serta memberikan keahlian dan keterampilan kerja.  

Hasil menunjukkan bahwa perawat di RSUD Haji Provinsi Sulawesi 

Selatan tahun 2014  tenaga perawat yang bekerja lebih dari 5 tahun sebanyak 43 

orang dan kurang dari 5 tahun sebanyak 19 orang. Dihubungkan dengan 

kinerjanya perawat yang telah bekerja lebih dari 5 tahun kebanyakan berkinerja 

baik yaitu 24 orang (60 %). Kinerja baik ini ditunjukkan karena kecakapannya 

dalam bekerja lebih baik karena pekerjaan tersebut dilakukan selama lebih dari 5 

Tahun. Hal ini sejalan dengan pendapat Robins  (2006) bahwa semakin lama masa 

kerja maka kecakapan akan lebih baik karena sudah menyesuaikan diri dengan 

pekerjaanya. Seseorang akan mencapai kepuasan tertentu bila sudah mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan. Semakin lama karyawan bekerja mereka 

cenderung lebih terpuaskan dengan pekerjaan mereka. 

Selain yang menunjukkan kinerja yang baik adapula perawat yang 

menunjukkan kinerja kurang yaitu 19 orang (86,4 %). Hal ini dikarenakan sikap 

negatif perawat tersebut terhadap pendokumentasian asuhan keperawatan dan 

kurangnya motivasi untuk berprestasi. 

Perawat yang masa kerjanya kurang dari 5 Tahun berjumlah 19 orang, 

dihubungkan dengan kinerjanya 16 orang (40 %) yang berkinerja baik. Hal ini 
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menunjukkan walaupun sebagai perawat baru tetapi memiliki sikap yang positif 

tehadap pekerjaanya dan memiliki kepribadian yang baik dalam menunjang 

pekerjaanya akan menunjukkan kinerja yang baik. 

Perawat baru yang berkinerja kurang 3 orang (13,6 %). Hal ini terjadi 

karena pengharapan mereka untuk diangkat jadi pegawai tetap (PNS) dan 

penghasilan yang memadai tidak sesuai, hal ini sejalan dengan pendapat Robbins 

(2006) karyawan yang relatif baru cenderung kurang terpuaskan karena berbagai 

pengharapan yang lebih tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebanyakan dari 

perawat yang telah lama bekerja memperlihatkan kinerja yang baik, sebaliknya 

kebanyakan dari perawat yang baru menunjukkan kinerja yang kurang. Hasil uji 

statistik dengan chi square diperoleh nilai p = 0.03 (p<0,05). Hal ini berarti ada 

hubungan antara masa kerja dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan 

keperawatan di RSUD Haji Provinsi Sulawesi Selatan. Sesuai dengan hasil 

penelitian Pudji Astuti (2009) bahwa ada hubungan yang bermakna antara masa 

kerja dengan kinerja perawat dengan nilai P Value = 0.000 berarti P Value < 

0.005. 

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Aswat (2010) menyebutkan bahwa 

tidak ada hubungan yang signifikan antara lama kerja perawat dengan motivasi 

kerja dengan nilai p>0,05. Hasil serupa didapatkan dari penelitian Indrastuti 

(2010) bahwa lama kerja tidak mempengaruhi motivasi kerja perawat dengan nilai 

p>0,05. Walaupun ada penelitian sebelumnya yang menemukan  tidak ada 

hubungan dengan kinerja perawat namun peneliti sangat meyakini adanya 
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hubungan, hal ini diperkuat oleh pendapat Robins (2006) bahwa semakin lama 

masa kerja maka kecakapan akan lebih baik karena sudah menyesuaikan diri 

dengan pekerjaanya. Seseorang akan mencapai kepuasan tertentu bila sudah 

mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Semakin lama karyawan bekerja 

mereka cenderung lebih terpuaskan dengan pekerjaan mereka. 

9. Hubungan Motivasi dengan Kinerja Perawat Pelaksana di RSU Haji 

Makassar 

   Motivasi adalah dorongan alamiah yang terdapat dalam diri responden 

untuk berkeinginan mendukung atau tidak mendukung dalam pelaksanaan 

kinerja. Konsep motivasi merupakan sebuah konsep penting dalam studi tentang 

kinerja individual. Dengan kata lain, motivasi merupakan sebuah determinan 

penting bagi kinerja individual dimana makin meningkatnya motivasi seseorang 

individu maka makin meningkat pula kinerja yang dilakukan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD Haji Provinsi Sulawesi 

Selatan tahun 2014 memiliki tenaga perawat pelaksana yang memiliki motivasi 

tinggi  berjumlah 57 orang, dihubungkan dengan kinerjanya yang berkinerja baik 

berjumlah 39 orang (97,5 %) dan yang berkinerja kurang berjumlah 18 orang 

(81,8%). Tenaga perawat yang memiliki motivasi rendah berjumlah 5 orang, 

dihubungkan dengan kinerjanya 1 orang (2,5 %) yang berkinerja baik dan 4 

orang (18,2 %) berkinerja kurang.  namun hasil uji statistik dengan chi square 

diperoleh nilai p = 0.049 (p<0,05). Hal ini berarti ada hubungan antara motivasi 

dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di RSUD Haji 

Provinsi Sulawesi Selatan 
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   Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sihotang (2006) di Rumah Sakit Umum Doloksanggul yang meneliti hubungan 

motivasi kerja terhadap kinerja perawat dalam memberikan pelayanan untuk 

pasien. Berdasarkan data deskriptif penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

prestasi perawat dalam kategori baik dan lebih banyak yang menyatakan bahwa 

dengan peningkatan jabatan dan pencapaian prestasi akan meningkatkan kinerja 

perawat. Penelitian Juliani (2007) mendapatkan hasil yang sejalan dengan 

penelitian ini bahwa pengembangan mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

perawat di RSU dr. Pirngadi Medan. Selain itu Ba’diah (2008) juga 

menunjukkan bahwa ada hubngan yang signifikasnsi antara factor motivasi 

internal dan eksternal dengan kinerja perawat.   

   Berdasarkan hasil penelitian, jika perawat diberi kesempatan untuk 

berkembang melalui pendidikan dan pelatihan ataupun promosi jabatan maka 

kinerja perawat akan meningkat, dalam arti perawat akan mempunyai 

pengetahuan dan keterampilan baru sesuai dengan kemajuan teknologi 

kedokteran/ keperawatan. Program pengembangan (diklat) pada dasarnya 

diselenggarakan sebagai sarana untuk menghilangkan atau setidaknya 

mengurangi gap (kesenjangan) antara kompetensi yang ada saat ini dengan 

kompetensi standard atau yang diharapkan untuk dilakukan oleh perawat. 

10. Hubungan Insentif dengan Kinerja Perawat Pelaksana di RSU Haji 

Makassar 

 Kompensasi adalah semua jenis penghargaan yang berupa uang atau 

bukan uang yang diberikan kepada pegawai secara layak dan adil atas jasa mereka 
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dalam mencapai tujuan Rumah Sakit Dari segi gaji adalah imbalan yang 

dibayarkan kepada karyawan secara teratur, seperti: bulanan. Harder 1992 dalam 

Asri Sumiyati 2006 mengemukakan bahwa gaji merupakan jenis penghargaan 

yang paling penting dalam organisasi. Selain dari gaji kompensasi tidak langsung 

(Fringe Benefit) merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan  

kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha meningkatkan 

kesejahteraan para karyawan Contohnya hak cuti,  kenaikan pangkat, dan 

sebagainya.  Supaya efektif kompensasi seharusnya dapat memenuhi kebutuhan  

dasar, mempertimbangkan adanya keadilan eksternal,  mempertimbangkan 

adanya keadilan internal dan pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan 

individu. Tujuan pemberian kompensasi kepada karyawan agar perusahaan dapat 

menarik, mendorong, mempertahankan karyawan agar tetap  bekerja di 

perusahaan dan berproduktivitas tinggi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD Haji Provinsi Sulawesi 

Selatan tahun 2014 memiliki tenaga perawat pelaksana yang mendapatkan 

insentif sesuai berjumlah 53 orang, dihubungkan dengan kinerjanya yang 

berkinerja baik berjumlah 38 orang (95 %) dan yang berkinerja kurang berjumlah 

15 orang (68,2 %). Tenaga perawat yang mendapatkan insentif yang tidak sesuai 

berjumlah 9 orang, dihubungkan dengan kinerjanya 7 orang (31,8 %) yang 

berkinerja baik dan 2 orang (5 %) berkinerja kurang.  namun hasil uji statistik 

dengan chi square diperoleh nilai p = 0.007 (p<0,05). Hal ini berarti ada 

hubungan antara insentif dengan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan 

keperawatan di RSUD Haji Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil ini sesui dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Asri Sumiyati (2006) bahwa sistem kompensasi 

ada hubungan yang bermakna dengan kinerja Karu (p=0,002; pada a=0,05 dan 

rho=0,781), begitu juga penelitian yang dilakukan oleh M. Zaenal (2009) 

menunjukkan bahwa antara kompensasi jasa pelayanan dengan kinerja perawat 

diruang rawat inap terdapat hubungan yang signifikan (p = 0.00). besarnya 

hubungannya cukup (r = 0.745).  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan mengacu pada 

rumusan masalah dan hipotesis peneltian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tidak ada hubungan yang bermakna antara evaluasi supervisi dengan kinerja 

perawat pelaksana dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. 

Ada tiga faktor yang berpengaruh dengan kinerja perawat pelaksana dalam 

pelaksanaan asuhan keperawatan yaitu ; tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, 

status perkawinan, masa kerja, morivasi dan jasa pelayanan (insentif). 

Supervisi belum dilakukan dengan baik bahkan ada kepala ruangan 

(supervisor) yang tidak pernah melakukan supervisi terhadap pelaksanaan asuhan 

keperawatan. Sehingga ini tampak pada kinerja perawat yang kurang masih begitu 

banyak, tanpa supervise pelaksanaan tugas kegiatan akan terbengkalai sehingga 

tidak dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. 

 

B.  Saran 

Untuk meningkatkan kinerja perawat dalam pelaksanaan asuhan 

keperawatan, maka harus dilakukan usaha untuk meningkatkan pengetahuan 

perawat mengenai pelaksanaan asuhan keperawatan berdasarkan proses 

keperawatan sekaligus meningkatkan kemampuan kepala ruangan (supervisor) 

dalam melakukan supervisi secara bersama-sama. 
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Saran bagi rumah sakit perlunya supervisi secara periodik terhadap 

pelaksanaan asuhan keperawatan karena merupakan aspek legal yang penting 

untuk mengetahui tindakan terhadap pasien dan perkembangan pada pasien yang 

dirawat. 

Bagi peneliti Selanjutnya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 

menghubungan faktor-faktor yang ada di variabel confounding dan dapat pula 

dikembangkan dengan menambah faktor-faktor pada variabel independen yang 

dapat mempengaruhi variabel dependen. 
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