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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

yang berlokasi di jalan K.H Ahmad dahlan No 20 Yogyakarta. Peneliti 

melakukan penelitian dan pengambilan data di bangsal Marwah. Bangsal 

Marwah terdiri dari 4 ruangan yaitu ruang A, B, C serta VIP. Bangsal 

marwah terdiri dari 36 buah tempat tidur.Terdapat 14 perawat pelaksana 

dan 2 pekarya (petugas yang lulusan SMA non kesehatan) yang diberikan 

pelatihan oleh rumah sakit terkait keperawatan dasar, pekarya melakukan 

pelayanan keperawatan dengan batasan tertentu. Metode penugasan 

dalam pelaksanaan praktek keperawatan adalah metode Tim. Bangsal 

dipimpin oleh 1 kepala ruang yang berpendidikan profesi ners, perawat 

pelaksana dibagi dalam 3 tim yaitu tim A, B, dan C yang dikoordinir oleh 

seorang koordinator tim. Koordinator tim satu berpendidikan profesi ners 

dan 2 lainnya berpendidikan ahlimadya keperawatan Setelah operan jaga 

perawat pelaksana langsung mengerjakan tugasnya masing-masing. 
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2. Karakteristik Responden 

Tabel 4.1 Karakteristik Perawat Pelaksana Jadwal Dinas Malam Di 

Ruang Rawat Inap di RS PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta 

Karakteristik F % 

Usia   

<40 Tahun 9 64,3 

≥ 40 Tahun 5 35,7 

Total 14 100 

Jenis Kelamin 

  Laki-laki 2 14,3 

Perempuan 12 85,7 

Total 14 100 

Lama Kerja 

  <10 tahun 6 42,9 

≥ 10 tahun 8 57,1 

Total 14 100 

Pendidikan 

  SPK 2 14,3 

D3 10 71,4 

S1 2 14,3 

Total 14 100 

 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki usia < 

40 tahun yaitu sebanyak 9 responden (64,3%), berjenis kelamin 

perempuan yaitu sebanyak 12 responden (85,7), memiliki lama kerja 

selama ≥10 tahun, dan berpendidikan D3 yaitu sebanyak 10 responden 

(71,4%). 

3. Distribusi Frekuensi Kinerja Perawat Jadwal dinas Malam 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Kinerja Perawat Jadwal dinas 

Malam 

Kinerja Perawat F % 

Baik 9 64,3 

Kurang Baik 5 35,7 

Total 14 100 
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Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 

efektifitas kinerja pada katergori baik yaitu sebanyak 9 responden 

(64,3%) dan sebagian kecil responden memiliki efektifitas kinerja 

perawat pada kategori kurang baik yaitu sebanyak 5 responden (35,7%) 

4. Evaluasi Kinerja Perawat Jadwal Dinas Malam 

Grafik 4.1 Grafik tindakan keperawatan  

 

  Keterangan grafik 4.1 

 

Item observasi Jadwal dinas 21.00-23.00, kegiatan : 1) Melakukan operan jaga, pre 

conferen dan membagi asuhan  keperawatan/bidan kepada masing-masing penanggung jawab, 2) 

memberikan injeksi atau obat sesuai program,3)mendampingi dokter visite malam,4) Observasi 

keadaan umum pasien dan terapi infuse pasien,5)dokumentasi  tindakan asuhan 

keperawatan/kebidanan. Jam pelaksanaan 23.00-02.00, kegiatan: 6) Melakukan observasi 

keadaan umum dan istirahat pasien,7) memberikan injeksi dan obat malam,8) dokumentasi 

tindakan asuhan,  keperawatan/kebidanan dan 9) mendampingi dokter visite malam.Jam 

pelaksanaan 02.00-05.00, kegiatan: 10) Memonitor pemenuhan kebutuhan istirahat pasien,11) 

monitor tetesan infus dan observasi tindakan umum pasien, 12) menjaga keamanan dan 

kenyamanan lingkungan  keperawatan dan 13) mendampingi pasien yang memerlukan bantuan 

untuk sholat subuh. Jam pelaksanaan 05.00-07.00, kegiatan 14) Membantu memenuhi kebutuhan 

personal hygiene pasien (memandikan pasien),15) mengukur vital sign dan balance cairan pasien, 

16) memberikan injeksi dan obat per-oral  pasien, 17) mengelola kebutuhan nutrisi pasien,18) 

melakukan dokumentasi asuhan keperawatan/kebidanan,19) post conferen/evaluasi asuhan 

keperawatan /kebidanan untuk jadwal dinas malam,dan 20) membuat laporan akhir. 
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Grafik 4.1 menunjukkan bahwa kinerja perawat yang lebih banyak 

dilakukan oleh perawat yaitu 1) melakukan operan jaga, pre conferen dan 

membagi asuhan keperawatan kepada masing-masing penanggungjawab. 

2) Memberikan injeksi atau obat sesuai program. 3) Melakukan 

dokumentasi tindakan asuhan keperawatan. 4) Membantu memenuhi 

kebutuhan personal hygiene pasien. 5) Mengukur vital sign dan balance 

cairan pasien. 6) Memberikan injeksi dan obat per-oral pasien. 7) 

Mengelola kebutuhan nutrisi pasien. 8) Melakukan dokumentasi asuhan 

keperawatan. 9) Melakukan post conferen/evaluasi asuhan keperawatan 

untukjadwa dinas malam dan 10) Melakukan membuat laporan akhir 

jadwal dinas masing-masing kinerja memiliki skor 14 (100%) sedangkan 

kinerja yang paling sedikit dilakukan oleh perawat adalah mendampingi 

pasien yang memerlukan bantuan untuk sholat subuh dengan skor 1 (7,1 

%). 

B. Pembahasan 

1. Karakteristik Responden 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 

usia < 40 tahun yaitu sebanyak 9 responden (64,3%). Notoatmodjo (2010) 

menyatakan bahwa umur seseorang erat kaitannya dengan pengetahuan 

dan pengalaman. Usia semakin cukup umur seseorang, tingkat 

pengetahuannya akan lebih matang dalam berfikir dan  bertindak serta 

akan memiliki pengelaman yang lebih banyak. Budiarto (2009) dalam 

Cahyani (2012) menyatakan bahwa semakin manusia mencapai 
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kedewasaan semakin bertambah pula pengetahuan dan pengalaman yang 

diperoleh sehingga akan mempengaruhi sikap dan perilaku yang 

dimilikinya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Martina (2013) dengan judul hubungan kinerja perawat dengan kesiapan 

perawat dalam menghadapi pasien stroke di RS Panembahan Senopati 

Bantul. Hasil penelitian menyatakan bahwa sebagain besar responden 

memiliki usia< 40 tahun. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 12 responden (85,7) praktik 

keperawatan memiliki hubungan yang sangat erat dengan gender dan 

didalam dunia keperawatan persepsi mengenai gender memang didominasi 

oleh perempuan (Prananingrum, 2011). 

Hasil penelitian ini sejalan degan penelitian yang dilakukan oleh 

Galuh (2015) dengan judul penelitian fakror-faktor yang mempengaruhi 

kinerja perawat di RSUD Wates. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

sebagian besar perawat adalah berjenis kelamin perempuan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

memiliki lama kerja sebalama ≥10 tahun lama kerja erat kaitannya dengan 

pengalaman semakin lama seseorang bekerja, maka kinerja yang dilakukan 

akan semakin meningkat karena telah terbiasa dengan pekerjaan yang 

ditanganinya setiap hari. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bernandetha (2015) 

dengan judul faktor yang mempengaruhi kinerja perawat di RS Kabupaten 

Sika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang 

memiliki kepuasan kerja pada kategori puas adalah responden yang 

memiliki lama kerja selama 11-15 tahun yaitu sebanyak 18 responden 

(29%). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

berpendidikan D3 yaitu sebanyak 10 responden (71,4%). Pendidikan 

adalah proses tumbuh kembang seluruh kemampuan dan perilaku manusia 

melalui pengajaran, sehingga dalam penelitian itu perlu dipertimbangkan 

umur dan proses belajar, tingkat pendidikan juga merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang untuk lebih menerima ide-

ide dan teknologi yang baru, semakin meningkat batas seseorang, maka 

akan bertambah pengalaman yang mempengaruhi wawasan dan 

pengetahuan. Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui pendidikan 

adalah untuk mengubah pengetahuan (pengertian, pendapat, konsep-

konsep), sikap dan persepsi serta menanamkan tingkah laku atau kebiasaan 

yang baru (Notoatmodjo, 2010). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Septi (2010) yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan 

seseorang maka akan semakin mudah pula dalam menerima informasi dan 

semakin banyak pengetahuan yang dimiliki sehingga akan mempengaruhi 

perilaku. 



37 

 

 

2. Distribusi Frekuensi Kinerja Perawat Jadwal dinas Malam 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki 

efektifitas kinerja pada katergori dilakukan yaitu sebanyak 9 responden 

(64,3%) dan sebagian kecil responden memiliki efektifitas kinerja perawat 

pada kategori baik yaitu sebanyak 5 responden (35,7%). Hal ini 

disebabkan karena sebagian bersar responden yang melakukan jadwal 

dinas malam adalah responden yang sudah bekerja selama >10 tahun, 

sehingga menyebabkan efektifitas kinerja perawat semakin membaik. 

3. Evaluasi kinerja perawat jadwal dinas malam 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja perawat yang lebih 

banyak dilakukan oleh perawat yaitu 1) melakukan operan jaga, pre 

conferen dan membagi asuhan keperawatan kepada masing-masing 

penanggungjawab. 2) Memberikan injeksi atau obat sesuai program. 3) 

Melakukan dokumentasi  tindakan asuhan keperawatan. 4) Membantu 

memenuhi kebutuhan personal hygiene pasien. 5) Mengukur vital sign dan 

balance cairan pasien. 6) Memberikan injeksi dan obat per-oral  pasien. 7) 

Mengelola kebutuhan nutrisi pasien. 8) Melakukan dokumentasi asuhan 

keperawatan. 9) Melakukan post conferen/evaluasi asuhan keperawatan 

untuk jadwal dinas malam dan 10) Melakukan membuat laporan akhir 

jadwal dinas masing-masing kinerja memiliki skor 14 (100%) sedangkan 

kinerja yang paling sedikit dilakukan oleh perawat adalah mendampingi 

pasien yang memerlukan bantuan untuk sholat subuh dengan skor 1 

(7,1%). Masih adanya responden yang tidak melakuka kinerjanya dengan 
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baik disebabkan karena adanya stress kerja yang dihadapi oleh perawat 

pada saat melakukan jadwal dinas jaga. 

Kinerja adalah keberhasilan dalam menyelsaikan tugas atau 

memenuhi target yang ditetapkan,hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai seorang perawat dalam melaksanaka tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Nursalam, 2013). Menurunnya 

kinerja perawat karena Stres kerja dapat disebabkan oleh banyak faktor 

baik faktor intrinsik pekerjaan, konflik peran, hubungan dalam pekerjaan, 

pengembangan karier,serta faktor lainnya yang terkait dengan pekerjaan 

yang dilakukan. Faktor intrinsik pekerjaan dapat berupa beban kerja yang 

dirasa berlebihan bagi seorang perawat. Banyaknya jumlah pekerjaan yang 

harus diselesaikan tidak sesuai dengan waktu normal sementara di sisi lain 

kualitas kerja menjadi tuntutan yang harus dipenuhi (Widyastuti, 2013). 

Stres kerja yang dialami oleh perawat tentunya akan merugikan 

rumah sakit  yang bersangkutan karena kinerja yang dihasilkan menurun, 

Stres kerja merupakan perasaan tertekan yang dialami oleh seorang 

perawat dalam menghadapi pekerjaan yang disebabkan oleh beberapa 

faktor. Faktor tersebut diantaranya adalah faktor lingkungan, organisasi 

dan individu itu sendiri. Tingkat absensi tinggi serta turn over yang tinggi 

yang pada akhirnya menyebabkan biaya yang bertambah besar (Luthfan, 

2011). 

Pekerjaan seorang perawat tidak terlepas dari sistem jadwal dinas 

kerja. Meskipun memberikan keuntungan terhadap pasien, jadwal dinas 
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kerja dapat memberikan dampak negatif yang salah satunya adalah 

kelelahan. Kelelahan kerja yang tidak dapat diatasi akan menimbulkan 

berbagai permasalahan kerja yang fatal dan mengakibatkan kecelakaan 

kerja sehingga Rumah Sakit wajib mengetahui tingkat kinerja dan hal yang 

dapat menimbulkan permasalahan dalam bekerja, salah satunya kelelahan 

kerja pada perawat (Villa, 2013). Berbagai kegiatan yang terkait dengan 

pelayanan rawat inap di rumah sakityaitu, penerimaan pasien, pelayanan 

medik, pelayanan perawatan oleh perawat, pelayanan penunjang medik, 

pelayanan obat, pelayanan makan, serta administrasi keuangan(Suryawati 

dkk, 2006). 

Jadwal dinas kerja merupakan salah satu sumber dari stress bagi 

tenaga kerja, beberapa keluhan akibat jadwa dinas kerjaseperti gangguan 

tidur, selera makan menurun, gangguan pencernaan dan kelelahan. Stres 

kerja adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi tuntutan-tuntutan 

pekerjaannya sehingga ia merasa tidak nyaman dan tidak tenang 

(Valarencia, 2015 ). 

Asuhan keperawatan pada Jadwa dinas malam dan kerja malam hari 

adalah kondisi yang dapat menghambat kemampuan adaptasi perawat. 

Bahkan dampak dari jadwal dinas kerja terutama jadwal dinas kerja 

malam, selain soal biologis dan faal, kerja malam seringkali disertai reaksi 

psikologis sebagai suatu mekanisme defensif terhadap gangguan tubuh. 

Akibat dari itu keluhan-keluhan akan ditemukan relatif sangat banyak pada 

kerja malam (Faiqoh, 2010). 
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Perawat yang bertugas di ruang rawat inap dan rawat jalan 

berpotensi mengalami stres karena tuntutan pekerjaan yang overload yang 

berhubungan dengan pelayanan kepadaorang lain. Keadaan seperti itu 

apabila berlangsung terus menerus dapat menyebabkan perawat 

mengalami kelelahan fisik, emosi, dan mental (Mariyanti, 2011). 

Salah satu sumber daya yang dibutuhkan rumah sakit dalam 

perawatan pasien adalah perawat yang dalam segi jumlah menempati 

urutan teratas, khususnya bangsal rawat inap. Secara umum pelayanan 

rumah sakit terdiridari pelayanan rawat inap dan rawat 

jalan.Pelayananrawat inap merupakan pelayanan terhadap pasien 

rumahsakit yang menempati tempat tidur perawatan karenakeperluan 

observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasimedik dan pelayanan medik 

lainnya (al-assaf, 2009). 

Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan medis yang utama di 

rumah sakit dan merupakan tempat untuk interaksi antara pasien dan 

pihak-pihak yang ada di dalam rumah sakit dan berlangsung dalam waktu 

yang lama.Pelayanan rawat inap melibatkan pasien, dokter, dan perawat 

dalam hubungan yang sensitif yang menyangkut kepuasan pasien, mutu 

pelayanan dan citra rumah sakit. Semua itu sangat membutuhkan perhatian 

pihak manajemen rumah sakit. Berbagai kegiatan yang terkaitdengan 

pelayanan rawat inap di rumah sakityaitu, penerimaan pasien, pelayanan 

medik (dokter), pelayanan perawatan oleh perawat, pelayanan penunjang 
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medik, pelayanan obat, pelayanan makan, serta administrasi keuangan 

(Suryawati dkk, 2006). 

Aturan atau standar operasional prosedurjadwa dinas jaga khususnya 

jadwal dinas malam perawat pelaksana di ruang rawat inap yang berlaku di 

RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta adalah sebagai berikut: Jam 

pelaksanaan 21.00-23.00, kegiatan : Melakukan operan jaga, pre conferen 

dan membagi asuhan keperawatan/bidan kepada masing-masing 

penanggung jawab,memberikan injeksi atau obat sesuai 

program,mendampingi dokter visite malam,observasi keadaan umum 

pasien dan terapi infuse pasien,documentasi  tindakan asuhan 

keperawatan/kebidanan. Jam pelaksanaan 23.00-02.00, kegiatan:  

Melakukan observasi keadaan umum dan istirahat pasien, memberikan 

injeksi dan obat malam, dokumentasi tindakan asuhan 

keperawatan/kebidanan dan mendampingi dokter visite malam. 

Jam pelaksanaan 02.00-05.00, kegiatan: Memonitor pemenuhan 

kebutuhan istirahat pasien,monitor tetesan infus dan observasi tindakan 

umum pasien, menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan 

keperawatan dan mendampingi pasien yang memerlukan bantuan untuk 

sholat subuh. Jam pelaksanaan 05.00-07.00, kegiatan Membantu 

memenuhi kebutuhan personal hygiene pasien (memandikan 

pasien),mengukur vital sign dan balance cairan pasien,memberikan injeksi 

dan obat per-oral  pasien,mengelola kebutuhan nutrisi pasien,melakukan 

dokumentasi asuhan keperawatan/kebidanan,post conferen/evaluasi asuhan 
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keperawatan /kebidanan untuk jadwal dinas malam,dan membuat laporan. 

Pengaturan jadwal dinas kerja dan pemberian waktu istirahat pada 

hakekatnya bertujuan untuk mengurangi kelelahan pada pekerja. Tetapi 

dampak pengaturan waktu kerja tersebut tetap memberikan efek terhadap 

tenaga kerja (Bayu, 2010). 

Pelaksanaan pemberian asuhan keperawatan  yang optimal menjadi 

sebuah keharusan sehingga tidak hanya pasien merasa puas dengan  

pelayanan yang diterima tetapi perawat memiliki kepuasan dalam kinerja, 

perawat menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan sehingga 

pelayanan kesehatan tetap lancar dan berkualitas (Lusiati, 2013). 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu pada saat dilakukan 

penelitian terdapat 2 responden yang gugur karena bukan merupakan perawat 

pelaksana di ruang rawat inap RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta sehingga 

responden yang digunakan tidak terlalu banyak. 


