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INTISARI 

Latar Belakang: Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 30 april 2016 
terhadap perawat pelaksana didapatkan data bahwa pelaksanaan supervisi 
managerial terkait dokumentasi dilaksanakan sebulan sekali, sedangkan supervisi 
klinis tidak ada jadwal tetap untuk dilaksanakan supervisi. berdasarkan pernyataan 
perawat diketahui bahwa belum semua SOP ada pada setiap ruang di PKU 
Muhammadiyah Yogyakarta.  
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap pelaksanaan supervisi keperawatan di ruang rawat inap 
kelas 3 RSU PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah analisis regressi dan 
menggunakan pendekatan sewaktu cross sectional. Teknik sampling yang 
digunakan adalah total sampling dengan jumlah 65 responden. 
Hasil Penelitian: Uji analisis regresi faktor pengetahuan memiliki p value terkecil 
yaitu .000 dengan nilai t sebesar 7.019, variabel faktor motivasi kerja memiliki p 
value .000 dengan nilai t 5.251, variabel faktor kepemimpinan memiliki p value 
.000 dengan nilai t 3.859. Sehingga faktor yang paling berpengaruh terhadap 
pelaksanaan supervisi keperawatan adalah faktor pengetahuan perawat. 
Kesimpulan: Faktor pengetahuan perawat yang paling berpengaruh terhadap 
pelaksanaan supervisi keperawatan di ruang rawat inap kelas 3 RSU PKU 
Muhammadiyah Bantul Yogyakarta. 
 
 
Kata Kunci: Supervisi Keperawatan, Faktor Pengetahuan, Faktor Motivasi, 
Faktor Kepemimpinan 
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ABSTRACT 

Background: Based on the  results  of the preliminary study on 30 april 2016  in 
primary nurses, managerial supervision of documentation are done once a month. 
Meanwhile there is no fix schedule for the clinical supervision. Based on the 
nurses statement not all of the room of PKU Muhammadiyah Yogyakarta have 
SOP set on each room.  
Purpose: The purpose of this research is to identify factors affecting the 
implementation of nursing supervision in the grade three rom in PKU 
Muhammadiyah Hospital Bantul Yogyakarta. 
Research Method: This research used regression analysis and cross sectional 
approach. Sampling technique used in this research is total sampling with 65 
respondent. 
Result: Test regression analysis factors knowledge have p value smallest .000 
with t of 7.019. Variable factors motivation work  is p value .000 with t of 5.251. 
Variable factors leadership have p value .000 with t of 3.859. The factors that 
most influential with the implementation of the supervision nursing is a factor 
knowledge nurse. 
Conclusion: Nurses knowledge and work motivation factors are affecting the 
nurses supervision implementation in the grade three inpatient room of PKU 
Muhammadiyah Hospital Bantul Yogyakarta. While there is no effect of the 
leadership factor to the nurses supervision implementation in the grade three 
inpatient room of PKU Muhammadiyah Hospital Bantul Yogyakarta. 
 
Key Word: Nurses Supervision, Knowledge Factor, Motivation Factor, 
Leadership Factor. 
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PENDAHULUAN 

Perawat merupakan tenaga 
kesehatan dengan proporsi terbanyak di 
rumah sakit dan memegang peranan 
penting dalam memberikan pelayanan 
kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan 
dapat terwujud dengan pelaksanaan 
asuhan keperawatan yang professional. 
Profesionalisme perawat diikuti oleh 
pengetahuan dan keterampilan yang 
baik. (Dwidiyanti, 2007). Untuk menjadi 
perawat sebagai tenaga kerja 
professional maka perlu dilakukan 
pembinaan serta pengawasan secara 
terus menerus dan berkesinambungan, 
sehingga menjadikan perawat sebagai 
tenaga kerja yang perlu diperhatikan, 
diakui dan dihargai melalui penerapan 
sistem manajemen (Zulfikar, 2015). 

Lynch (2008) juga mengatakan 
bahwa keefektifan supervisi dapat 
dievaluasi dengan menilai persepsi 
orang yang disupervisi tentang 
pelaksanaan supervisi yang dilaksanakan 
oleh supervisor. 

Capblanch dan Gardner (2008) 
dalam studinya tentang pelaksanaan 
supervisi di Kenya dan Benin terhadap 
99 perawat, menemukan bahwa 50 % 
mengatakan supervisi sebatas 
pengawasan pemberian kritik, dan 
supervisor tidak memberikan umpan 
balik terhadap permasalahan yang 
ditemukan selama kegiatan supervisi. 
Temuan yang sama tentang Pelaksanaan 
supervisi di Zambia  50 % mengatakan 
tidak pernah disupervisi oleh pimpinan 
bahkan mereka tidak mengetahui siapa 
supervisornya dan apa yang diharapkan 
dengan adanya supervisi. Sedangkan di 
Mali 38 % perawat mengatakan tidak 
pernah disupervisi, dan 81 % 
mengatakan tidak pernah diberikan 
suatu dukungan  atau motivasi ketika 
supervisi (Hill & Loma, 2008). 

Berdasarkan hasil penelitian Zulfikar 
(2015) di RSUD dr Zaenoel Abidin 
Banda Aceh menyatakan bahwa 32,5 % 
pelaksanaan supervisi keperawatan 
dinyatakan buruk.  

Berdasarkan hasil studi 
pendahuluan wawancara terhadap 
perawat pelaksana mengatakan bahwa 
perawat mengetahui pelaksanaan 
supervisi hanya dilakukan 1 bulan 
sekali, perawat mengetahui bahwa sudah 
ada format untuk penilaian supervisi 
akan tetapi format tersebut jarang 
digunakan. Perawat juga mengatakan 
sudah pernah menerima sosialisasi 
terkait pelaksanaan supervisi hanya saja 
belum semuanya diterapkan secara 
tertulis sesuai dengan format 
pelaksanaan supervisi. Perawat 
pelaksana juga mengatakan bahwa 
motivasi dalam pelaksanaan supervisi 
dilaksanakan karena adanya program 
pengawasan terhadap pekerjaan perawat 
yang harus dilaksanakan. Perawat 
mengatakan bahwa faktor 
kepemimpinan dilaksanakan karena 
adanya ketetapan kebijakan dari rumah 
sakit yang harus dilaksanakan dan 
kepala ruang juga mengatakan bahwa 
kepemimpininan dilaksanakan karena 
ada keinginan dari diri sendiri untuk 
memimpin dengan baik serta kepala 
ruang telah memiliki job desk yang 
didalam nya terdapat point untuk 
pelaksanaan supervisi terhadap perawat 
pelaksana. Namun berdasarkan 
pernyataan perawat diketahui bahwa 
belum semua SOP ada pada setiap ruang 
di PKU Muhammadiyah Yogyakarta. 
Salah satu tindakan yang belum 
memiliki SOP yaitu supervisi 
keperawatan. 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk jenis 
penelitian analisis regresi, dimana 
peneliti bermaksud mengetahui 
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pengaruh terhadap variabel dependen 
bila dua atau lebih variabel independen 
sebagai faktor prediktor. Peneliti 
mengunakan cross sectional, dimana 
data dikumpulkan pada satu waktu 
tertentu (Sugiyono, 2012). 

Populasi dalam peneltian ini 
perawat yang bertugas di ruang rawat 
inap kelas 3 RS PKU Muhammadiyah 
Bantul Yogyakarta. Populasi dalam 
penelitian ini berjumlah 65 orang 
perawat.Berdasarkan teknik total  
sampling, sehingga sampel yang diambil 
dalam penelitian ini adalah sebanyak 65 
responden. 

Penelitian ini telah dilakukan di 
Rumah Sakit Umum PKU 
Muhammadiyah Bantul.Pelaksanaan 
penelitian ini dilaksanakan pada bulan 
Desember 2015-Agustus 2016. 

Analisis data pada penelitian ini 
mengunakan analisis multivariate. 
Analisis regresi ini digunakan untuk 
menganalisis data yang bersifat 
multivariate atau memiliki 3 variabel 
independent yang kemudian diolah 
dengan program komputer SPSS 20. 
Analisis data pada penelitian ini 
mengunakan analisis multivariat 
dengan mengunakan hasil dari nilai 
sig dan nilai t untuk mengetahui 
variabel independent yang paling 
berpengaruh terhadap variabel 
dependent. Semakin kecil nilai sig 
pada masing-masing variabel 
independent dengan nilai t semakin 
besar maka semakin besar 
pengaruhnya terhadap variabel 
dependent (Mirza, 2015). 
HASIL 
1. Analisis Univariate 
a. Gambaran Karakteristik 

Responden 
Responden dalam penelitian ini 

berjumlah 65 orang perawat pelaksana. 

Data gambaran karakteristik responden 
akan disajikan dalam bentuk tabel 4.1 
sebagai berikut:  

  
Karakteristik N % 
Umur 

21-25 tahun 
26-30 tahun 
31-35 tahun 
36-40 tahun 
41-45 tahun 

 
19 
15 
14 
14 
3 

 
29,2 
23 

21,6 
21.6 
4.6 

Jenis 
Kelamin 

Laki-laki 
Perempuan 

 
9 

56 

 
13,8 
86,2 

Pendidikan 
D3 
S1 

 
51 
14 

 
78,5 
21,5 

Lama Kerja 
1-5 tahun 

6-10 tahun 
11-15 tahun 
16-20 tahun 

 
37 
16 
9 
3 

 
56,9 
24,7 
13,8 
4,6 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa 
karakteristik responden berdasarkan 
umur sebagian besar responden 
memiliki umur 21-25 tahun yaitu 
sebanyak 19 responden (29,2%). Hasil 
perhitungan terhadap jenis kelamin 
sebagian besar responden berjenis 
kelamin perempuan yaitu sebanyak 56 
responden (86,2%) dan sebagian kecil 
responden berjenis kelamin laki-laki 
yaitu sebanyak 9 responden(13,8%). 
Perhitungan berdasarkan pendidikan 
sebagian besar responden berpendidikan 
D3 yaitu sebanyak 51 responden 
(78,5%) dan sebagian kecil responden 
memiliki pendidikan S1 yaitu sebanyak 
14 responden (21,5%). Perhitungan 
berdasarkan lama kerja sebagian besar 
responden bekerja di RSU PKU 
Muhammadiyah Bantul Yogyakarta 
selama 1-5 tahun yaitu sebanyak 37 
responden (56,9%). 
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b. Distribusi Frekuensi Pelaksanaan 
Supervisi Keperawatan 

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi 
Pelaksanaan Supervisi Keperawatan 

Supervisi Frekuensi % 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

7 
50 
8 

10,8 
76,9 
12,3 

Total 65 100 
Sumber: Data Primer (2016) 

  
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memiliki 
pelaksanaan supervisi keperawatan pada 
kategori sedang yaitu sebanyak 50 
responden (76,90%) dan sebagian kecil 
responden memiliki pelaksanaan 
supervisi kepala ruang keperawatan 
pada kategori rendah yaitu sebanyak 7 
responden (10,8%). 
c. Distribusi Frekuensi Faktor 

Pengetahuan Perawat 
Tabel 4.3 Distribusi  Frekuensi Faktor 
Pengetahuan Perawat 

Faktor 
Pengetahuan 

Frekuens
i 

% 

Rendah 
Sangat Rendah 

Sedang 
Tinggi 

3 
1 

52 
9 

4,6 
1,6 

80,0 
13,8 

Total 65 100 
Sumber: Data Primer (2016) 

  
Tabel 4.3 menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memiliki 
penilaian terhadap faktor pengetahuan 
perawat pada kategori sedang yaitu 
sebanyak 52 responden (80,0%) dan 
sebagian kecil pada kategori sangat 
rendah sebanyak 1 responden (1,6%). 

 
 
 
 
 
 
 

d. Distribusi Frekuensi Faktor 
Motivasi Kerja 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Faktor 
Motivasi Kerja 

Faktor 
Motivasi 

Kerja 

Frekue
nsi 

% 

Sedang 
Tinggi 

55 
10 

84,6 
16,4 

Total 65 100 
Sumber: Data Primer (2016). 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden memiliki 
penilaian terhadap faktor motivasi kerja 
pada kategori sedang yaitu sebanyak 55 
responden (84,6%) dan sebagian kecil 
memiliki penilaian pada kategori tinggi 
sebanyak 10 responden (16,4%). 

e. Distribusi Frekuensi Faktor 
Kepemimpinan 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Faktor 
Kepemimpinan 

Faktor 
Kepemimpinan 

Frekuensi % 

Sedang 
Tinggi 

38 
27 

58,5 
41,5 

Total 65 100 
Sumber: Data Primer (2016) 

  
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa sebagian 
besar responden memiliki penilaian 
terhadap faktor kepemimpinan pada 
kategori sedang yaitu sebanyak 38 
responden (58,5%) dan sebagian kecil 
responden memiliki penilaian terhadap 
faktor kepemimpinan pada kategori 
tinggi sebanyak 27 responden (41,5%). 
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2. Analisis Bivariate 
a. Pengaruh Faktor Pengetahuan Perawat Terhadap Pelaksanaan Supervisi 

Keperawatan  
Tabel 4.6 Hasil Tabulasi Silang Pengaruh Faktor Pengetahuan Perawat Terhadap 
Pelaksanaan Supervisi Keperawatan 
    SUPERVISI1  

Total 
p value 

    Tinggi Sedang Rendah 
 
 
PENGETA
HUAN 

Tinggi Count .7 6.8 1.5 9.0  
 
 

0,027 

  %  100.0% 6.1% 9.1% 13.8% 
Sedang Count 4.1 40.0 9.0 53.0 
  %  .0% 89.8% 81.8% 81.5% 
Rendah Count .2 2.3 .5 3.0 
  %  .0% 4.1% 9.1% 4.6% 

Total Count 5.0 49.0 11.0 65.0 
  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Sumber: Data Primer 2016 

 
Berdasarkan tabel 4.6 

menunjukkan bahwa faktor pengetahuan 
yang tinggi sebanyak 9 responden 
(13,8%) dengan pelaksanaan supervisi 
pada kategori tinggi. Faktor pengetahuan 
rendah sebanyak 3 responden (4,6%) 
terhadap pelaksanaan supervisi 
keperawatan. 

Faktor pengetahuan memiliki p 
value 0,027. Berdasarkan p value maka 
dapat dijelaskan bahwa  ada pengaruh 
yang signifikan faktor pengetahuan 
terhadap pelaksanaan supervisi 
keperawatan karena p value  <0,05. 

 
Tabel 4.7. Pengaruh Faktor Pengetahuan terhada Pelaksanaan Supervisi 
Keperawatan 

Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients T p value 

a B 

1 (Constant) 19.988 .628 2.955 .004 
P.Supervisi   7.019 .000 

a. Dependent Variable: F.Pengetahuan 
Sumber: Data Primer 2016 
 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa 
constant di anggap a, persamaan y= a + 
bx = 19.988 + 0.628x artinya adalah ada 
pengaruh significant positif faktor 
pengetahuan perawat terhadap 
pelaksanaan supervisi keperawatan. 
Kalau b negatif maka tidak ada 
pengaruh dan artinya regresinya negatif.  
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b. Pengaruh Faktor Motivasi Kerja Terhadap Pelaksanaan Supervisi 
Keperawatan 

Tabel 4.8 Tabulasi Silang Pengaruh Faktor Motivasi Kerja Terhadap Pelaksanaan 
Supervisi Keperawatan 
    SUPERVISI Total 

 
p value 

    Tinggi Sedang Rendah 
 
MOTIV
ASI  

Tinggi Count .8 8.3 1.9 11.0 0,020 
  %  100.0% 10.2% 9.1% 16.9% 
Sedang Count 4.2 40.7 9.1 54.0 
  %  .0% 89.8% 90.9% 83.1% 

Total Count 5.0 49.0 11.0 65.0 
  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Sumber: Data Primer 2016 
 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa 
faktor motivasi kategori tinggi sebanyak 
11 responden (16,9%) terhadap 
pelaksanaan supervisi keperawatan. 
Faktor motivasi kategori sedang 
sebanyak 54 responden (83,1%). 
besarnya korelasi atau hubungan r 
sebesar 0.552, artinya pengaruh variabel 

bebas sebesar 0.304 (30,4%). Faktor 
motivasi kerja memiliki p value 0,020. 
Berdasarkan p value maka dapat 
dijelaskan bahwa  ada pengaruh yang 
signifikan faktor motivasi kerja terhadap 
pelaksanaan supervisi keperawatan 
karena  p value <0,05. 

Tabel 4.9 Pengaruh Faktor Motivasi Kerja terhadap Pelaksanaan Supervisi 
Keperawatan 

Coefficientsa 
 Unstandardized Coefficients T p value 

a B 

1 (Constant) 19.383 .626 2.121 .038 
F.Motivasi   5.251 .000 

a. Dependent Variable: P.Supervisi 
Sumber: Data Primer 2016 
 

Tabel 4.9 menunjukkan constant 
di anggap a, persamaan y= a + bx = 
19.383 + 0.626x artinya adalah ada 
pengaruh significant positif faktor 

motivasi kerja terhadap pelaksanaan 
supervisi keperawatan. Kalau b negatif 
maka tidak ada pengaruh dan artinya 
regresinya negatif.  

c. Pengaruh Faktor Kepemimpinan Terhadap Pelaksanaan Supervisi 
Keperawatan 

Tabel 4.10 Tabulasi Silang Pengaruh Faktor Kepemimpinan Terhadap Pelaksanaan 
Supervisi Keperawatan 
    SUPERVISI1 

Total 
P Value 

    Tinggi Sedang Rendah 
KEPEMI
MPINAN 

Tinggi Count 2.1 20.4 4.6 27.0 0,002 
  %  100.0% 40.8% 18.2% 41.5% 
Sedang Count 2.9 28.6 6.4 38.0 
  %  .0% 59.2% 81.8% 58.5% 

Total Count 5.0 49.0 11.0 65.0 
  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Sumber: Data Primer 2016 
 

5 
 



Tabel 4.10 menunjukkan bahwa 
faktor kepemimpinan dengan kategori 
tinggi sebanyak 27 responden (41,5%) 
terhadap pelaksanaan supervisi 
keperawatan. Faktor kepemimpinan 
dengan kategori sedang sebanyak 38 
responden (58,5%). Faktor 

kepemimpinan memiliki p value 0,002. 
Berdasarkan p value maka dapat 
dijelaskan bahwa  ada pengaruh yang 
signifikan faktor kepemimpinan 
terhadap pelaksanaan supervisi 
keperawatan karena p value <0,05. 

Tabel 4.11 Pengaruh Faktor Kepemimpinan terhadap Pelaksanaan Supervisi 
Keperawatan 

Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients T p value 

a B 

1 (Constant) 37.212 .366 4.761 .000 
F.Kepemimpinan   3.859 .000 

a. Dependent Variable: P.Supervisi 
Sumber: Data Primer 2016 

 
Tabel 4.11 menunjukkan constant 

di anggap a, persamaan y= a + bx = 
37.212 + 0.366x artinya adalah ada 
pengaruh significant positif faktor 

kepemimpinan terhadap pelaksanaan 
supervisi keperawatan. Kalau b negatif 
maka tidak ada pengaruh dan artinya 
regresinya negatif. 

 
3. Analisis Multivariate 
Tabel 4.12 Faktor Yang Paling Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Supervisi 
Keperawatan. 
 a B T p value 
F. Pengetahuan 19.988 0 

 
.628 7.019 0,000 

F. Motivasi 19.383 
 

.626 5.251 0,000 

F. Kepemimpinan 37.212  .366 3.859 0,000 
Sumber: Data Primer 2016 
 

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa 
Y= a+bx dengan nilai significant 
terkecil dengan nilai t terbesar yang 
memiliki pengaruh lebih besar diantara 
variabel independent yang 
mempengaruhi terhadap variabel 
dependent. Variabel faktor pengetahuan 
memiliki p value terkecil yaitu .000 
dengan nilai t sebesar 7.019, variabel 
faktor motivasi kerja memiliki p value 
.000 dengan nilai t 5.251, variabel faktor 
kepemimpinan memiliki p value .000 
dengan nilai t 3.859. Sehingga faktor 
yang paling berpengaruh terhadap 
pelaksanaan supervisi keperawatan 
adalah faktor pengetahuan perawat.  
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Pembahasan 
1. Analisis Univariate 
a. Karakteristik Responden 
1) Umur  

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden memiliki 
umur 21-25 tahun yaitu sebanyak 19 
responden (29,2%). Usia dapat 
mempengaruhi produktifitas kerja 
seseorang, usia juga mempengaruhi 
pandangan petugas terhadap atasan 
maupun pasien. 

Hasil penelitian ini didukung oleh 
penelitian Elita (2011) menyatakan 
bahwa usia akan mempengaruhi karakter 
dalam mempelajari, memahami serta 
menerima suatu perubahan sehingga 
akan berpengaruh terhadap kualitas dan 
kuantitas kerja seseoang. Usia dapat 
mempengaruhi produktifitas kerja, 
karena kemampuan kerja seseorang 
dibatasi oleh faktor usia.  
2) Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden berjenis 
kelamin perempuan yaitu sebanyak 56 
responden (86,2%) dan sebagian kecil 
responden berjenis kelamin laki-laki 
yaitu sebanyak 9 responden(13,8%). 

Hal ini sesuai dengan penelitian 
Ahmadi (2009) tentang kinerja perawat 
terhadap kualitas pelayanan di RS 
Riyadh Saudi Arabia yang menyatakan 
bahwa jenis kelamin berkorelasi positif 
terhadap kinerja. Supervisi merupakan 
salah satu fungsi yang penting dilakukan 
untuk meningkatkan kinerja perawat 
(Mulyaningsih, 2013). 
3) Pendidikan  

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden berpendidikan 
D3 yaitu sebanyak 51 responden 
(78,5%) dan sebagian kecil responden 
memiliki pendidikan S1 yaitu sebanyak 
14 responden (21,5%). 

Kondisi ini mengambarkan bahwa 
umumnya perawat belum melanjutkan 
studinya mereka setelah lulus dari D3 
langsung bekerja pada rumah sakit 
mengabdikan diri. Menurut Anggraini 
dalam Gatot dan Adisasmito (2005) 
bahwa semakin tinggi tingkat 

pendidikan akan semakin tinggi 
keinginan untuk memanfaatkan 
pengetahuan dan keterampilan. 
4) Lama kerja 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden bekerja di 
RSU PKU Muhammadiyah Bantul 
Yogyakarta selama 1-5 tahun yaitu 
sebanyak 37 responden (56,9%).  

Berdasarkan hasil penelitian 
Warouw (2009) menyatakan bahwa 
lama bekerja dapat meningkatkan 
kinerja jika didukung dengan pendidikan 
dan pelatihan. Bimbingan dan 
pengalaman dalam bekerja bagi perawat 
baru sangat diperlukan dengan 
memberikan kesempatan untuk 
mengikuti pelatihan. Lama kerja seorang 
tenaga kesehatan untuk melakukan jenis 
pekerjaan tertentu dinyatakan dalam 
lamanya waktu selama melaksanakan 
tugas tersebut. 
b. Distribusi Frekuensi Pelaksanaan 

Supervisi Keperawatan 
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memiliki 
pelaksanaan supervisi keperawatan pada 
kategori sedang yaitu sebanyak 50 
responden (76,90%) dan sebagian kecil 
responden memiliki pelaksanaan 
supervisi keperawatan pada kategori 
rendah yaitu sebanyak 7 responden 
(10,8%). 

Kepala ruang merupakan seorang 
tenaga perawat profesional yang 
bertanggung jawab dan berwenang 
dalam mengelola kegiatan pelayanan 
keperawatan disuatu ruangan serta 
dalam menjalankan tugasnya mengacu 
pada standar yang telah ditetapkan 
dalam pelaksanaan supervisi 
keperawatan (Warouw, 2009). 

Berdasarkan hasil penelitian 
jurnal Graff, dkk (2012) menyatakan 
bahwa group kelompok perawat yang di 
supervisi memiliki tingkat pelayanan 
keperawatan terhadap pasien lebih baik 
serta lebih meningkatkan sikap dan 
keterampilan perawat dalam berinteraksi 
terhadap pasien. 
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c. Distribusi Frekuensi Faktor 
Pengetahuan perawat 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa 
sebagian besar responden memiliki 
penilaian terhadap faktor pengetahuan 
perawat pada kategori sedang yaitu 
sebanyak 52 responden (80,0%) dan 
sebagian kecil pada kategori sangat 
rendah sebanyak 1 responden (1,6%). 

Pengetahuan didapatkan melalui 
pengalaman pribadi yang terjadi 
berulang kali termasuk didalam nya 
adalah proses pengajaran (Notoatmodjo, 
2007). Pengetahuan adalah informasi 
yang dapat merubah seseorang atau 
sesuatu, dimana pengetahuan itu 
menjadi dasar dalam bertindak atau 
pengetahuan itu menjadikan seseorang 
individu atau institusi memiliki 
kecakapan dalam melakukan tindakan 
yang benar seperti melaksanakan 
supervisi dengan benar(Pribadi, 2009). 
d. Distribusi Frekuensi Faktor 

Motivasi Kerja 
Tabel 4.4 menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memiliki 
penilaian terhadap faktor motivasi kerja 
pada kategori sedang yaitu sebanyak 55 
responden (84,6%) dan sebagian kecil 
memiliki penilaian pada kategori tinggi 
sebanyak 10 responden (16,4%). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penelitian Nurhayati (2010) tentang 
faktor-faktor yang berhubungan dengan 
produktifitas perawat di RSUD Tana 
Toraja yang menyatakan bahwa 
motivasi berhubungan signifikan 
terhadap produktifitas perawat. Perawat 
sebagai salah satu sumber daya manusia 
di rumah sakit merupakan salah satu 
profesi yang terlibat langsung dalam 
pelayanan bidang kesehatan, perawat 
merupakan bagian integral dari sistem 
kesehatan yang dijalankan sebuah rumah 
sakit. Setiap perawat berusaha 
meningkatkan kemampuan 
individualnya agar lebih kompeten, 
kepercayaan dan tanggungjawab yang 
diberikan pimpinan karena kepercayaan 
pimpinan menuntut kemampuan 
individual setiap perawat dalam 

menjalankan tugasnya dalam pelayanan 
keperawatan (Handoko, 2014). 
Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian Badi’ah dkk (2008) yang 
menyatakan bahwa adanya  hubungan 
signifikan antara faktor motivasi dengan 
kinerja perawat yang didalamnya 
terdapat pelaksanaan supervisi 
keperawatan. 
e. Distribusi Frekuensi Faktor 

Kepemimpinan 
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa 

sebagian besar responden memiliki 
penilaian terhadap faktor kepemimpinan 
pada kategori sedang yaitu sebanyak 38 
responden (58,5%) dan sebagian kecil 
responden memiliki penilaian terhadap 
faktor kepemimpinan pada kategori 
tinggi sebanyak 27 responden (41,5%). 

Siagian (2009) merumuskan 
kepemimpinan sebagai suatu kegiatan 
untuk mempengaruhi perilaku orang-
orang agar bekerja bersama-sama 
menuju tujuan tertentu yang mereka 
inginkan bersama. 
2. Analisis Bivariate 
a. Pengaruh Faktor Pengetahuan 

Perawat terhadap Pelakasanaan 
Supervisi Kepala Ruang 
Keperawatan. 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa 
faktor pengetahuan yang tinggi 
sebanyak 9 responden (13,8%) dengan 
pelaksanaan supervisi pada kategori 
tinggi. Faktor pengetahuan rendah 
sebanyak 3 responden (4,6%) terhadap 
pelaksanaan supervisi keperawatan. 
Faktor pengetahuan memiliki p value 
0,027. Berdasarkan p value maka dapat 
dijelaskan bahwa  ada pengaruh yang 
signifikan faktor pengetahuan terhadap 
pelaksanaan supervisi keperawatan 
karena p value <0,05. Tabel 4.7 
menunjukkan bahwa constant di anggap 
a, persamaan y= a + bx = 19.988 + 
0.628x artinya adalah ada pengaruh 
signifikan positif faktor pengetahuan 
perawat terhadap pelaksanaan supervisi 
keperawatan. 

Faktor pengetahuan perawat dapat 
mempengaruhi pelaksanaan supervisi 
keperawatan hal ini dapat terjadi 
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dikarenakan faktor pengetahuan perawat 
didukung dengan karakteristik 
responden yang maksimal memiliki 
tingkat pendidikan akademi D3 
sebanyak 78,5% dan S1 sebanyak 21,5% 
serta didukung oleh faktor lama kerja 
perawat mayoritas perawat bekerja 
selama1-5 tahun sebanyak 56,9%. 

Faktor pengetahuan merupakan 
hasil dari sekumpulan informasi yang 
saling terhubung secara sistematik 
sehingga memiliki makna. Informasi 
diperoleh dari data yang sudah diolah 
(disortir, dianalisis, dan ditampilkan 
dalam bentuk yang dapat 
dikomunikasikan melalui bahasa, grafik, 
atau tabel), sehingga memiliki arti. 
Selanjutnya data ini akan dimiliki 
seseorang dan akan tersimpan dalam 
neuron-neuron (menjadi memori) di 
otaknya. Kemudian ketika manusia 
tersebut dihadapkan pada suatu masalah 
maka informasi-informasi yang 
tersimpan dalam neuron-neuronnya dan 
yang terkait dengan permasalahan 
tersebut, akan saling terhubungkan dan 
tersusun secara sistematik sehingga ia 
memiliki model untuk memahami atau 
memiliki pengetahuan yang terkait 
dengan permasalahan yang dihadapi 
nya. Kemampuan memiliki pengetahuan 
atau obyek masalah yang dihadapi 
sangat ditentukan oleh pengalaman, 
latihan atau proses belajar atau proses 
berfikir (Tjakraatmadja dan Lantu, 
2007). 
b. Pengaruh Faktor Motivasi Kerja 

terhadap Pelaksanaan Supervisi 
Kepala Ruang Keperawatan .\ 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa 
faktor motivasi kategori tinggi sebanyak 
11 responden (16,9%) terhadap 
pelaksanaan supervisi keperawatan. 
Faktor motivasi kategori sedang 
sebanyak 54 responden (83,1%). 
besarnya korelasi atau hubungan r 
sebesar 0.552, artinya pengaruh variabel 
bebas sebesar 0.304 (30,4%). Faktor 
motivasi kerja memiliki p value 0,020. 
Berdasarkan p value maka dapat 
dijelaskan bahwa  ada pengaruh yang 
signifikan faktor motivasi kerja terhadap 

pelaksanaan supervisi keperawatan 
karena p value <0,05. Tabel 4.9 
menunjukkan constant di anggap a, 
persamaan y= a + bx = 19.383 + 0.626x 
artinya adalah ada pengaruh signifikan 
positif faktor motivasi kerja terhadap 
pelaksanaan supervisi keperawatan. 

Faktor motivasi kerja dapat 
mempengaruhi pelaksanaan supervisi 
keperawatan hal ini dapat terjadi 
dikarenakan faktor motivasi didukung 
dengan karakteristik responden yang 
maksimal memiliki tingkat pendidikan 
akademi D3 sebanyak 78,5% dan S1 
sebanyak 21,5% serta didukung oleh 
faktor jenis kelamin terdapat jenis 
kelamin wanita sebanyak 86,2%. 

Motivasi kerja dapat 
mempengaruhi kinerja karena motivasi 
kerja akan mendorong karyawan untuk 
secara sadar melakukan tugas 
pekerjaannya. Motivasi kerja membuat 
aktivitas pekerjaan menjadi lebih terarah 
dan hasil yang dicapai menjadi lebih 
efektif. Perawat yang mempunyai 
motivasi tinggi akan menggunakan 
seluruh kemampuan dan kopetensi yang 
dimilikinya dalam bekerja sehingga 
dapat mencapai kinerja yang optimal 
(Haerani, 2015).  

Penelitian ini didukung oleh teori 
dari Herzberg dalam Thoha (2007) 
menyebutkan motivasi dapat terwujud 
dari derajat kesesuain yang dirasakan 
dalam berinteraksi dengan rekan kerja 
dan atasan (supervisor). 
c. Faktor Kepemimpinan Terhadap 

Pelaksanaan Supervisi Kepala 
Ruang Keperawatan. 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa 
faktor kepemimpinan dengan kategori 
tinggi sebanyak 27 responden (41,5%) 
terhadap pelaksanaan supervisi 
keperawatan. Faktor kepemimpinan 
dengan kategori sedang sebanyak 38 
responden (58,5%). Faktor 
kepemimpinan memiliki p value  0,002. 
Berdasarkan p value maka dapat 
dijelaskan bahwa  ada pengaruh yang 
signifikan faktor kepemimpinan 
terhadap pelaksanaan supervisi 
keperawatan karena p value <0,05. 
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Tabel 4.11 menunjukkan constant di 
anggap a, persamaan y= a + bx = 37.212 
+ 0.366x artinya adalah ada pengaruh 
signifikan positif faktor kepemimpinan 
terhadap pelaksanaan supervisi 
keperawatan. 

Faktor kepemimpinan dapat 
mempengaruhi pelaksanaan supervisi 
keperawatan hal ini dapat terjadi 
dikarenakan faktor kepemimpinan 
didukung dengan karakteristik 
responden yang memiliki faktor lama 
kerja perawat yang bekerja selama 6-
20th sebanyak 43,1% serta usia perawat 
yang lebih dari 25th sebanyak 70,8%. 

Kepemimpinan adalah seni 
mendorong atau mempengaruhi orang 
lain untuk mengerjakan atau yang 
dikehendaki seorang pemimpin untuk 
dikerjakannya. Seorang pemimpin 
mempunyai tugas dan tanggung jawab 
yang besar dan mendorong para 
bawahan agar mampu meningkatkan 
produktivitas kerjanya. Kepemimpinan 
merupakan salah satu fungsi dari 
manajemen keperawatan yang 
didalamnya yaitu terdapat pelaksanaan 
supervisi kepala ruang keperawatan 
(Yulk, 2010). 

Penelitian ini sesuai dengan 
penelitian Kusparmanto (2011) bahwa 
variabel kepemimpinan memiliki 
signifikan terhadap produktivitas 
karyawan yang didalamnya terdapat 
tugas-tugas perawat dirumah sakit. Hal 
ini dikarenakan sebagian besar 
responden memiliki penilaian terhadap 
faktor kepemimpinan pada kategori 
sedang yaitu sebanyak 38 responden 
(58,5%) dan sebagian kecil responden 
memiliki penilaian terhadap faktor 
kepemimpinan pada kategori tinggi 
sebanyak 27 responden (41,5%). 
3. Analisis Multivariate 
a. Analisis faktor-faktor yang 

Paling Mempengaruhi Perawat 
dalam Pelaksanaan Supervisi 
Keperawatan. 

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa 
Y= a+bx dengan nilai sig terkecil 
dengan nilai t terbesar yang memiliki 
pengaruh lebih besar diantara variabel 
independent yang mempengaruhi 

terhadap variabel dependent. Variabel 
faktor pengetahuan memiliki p value 
terkecil yaitu .000 dengan nilai t sebesar 
7.019, variabel faktor motivasi kerja 
memiliki p value .000 dengan nilai t 
5.251, variabel faktor kepemimpinan 
memiliki p value .000 dengan nilai t 
3.859. Sehingga faktor yang paling 
berpengaruh terhadap pelaksanaan 
supervisi keperawatan adalah faktor 
pengetahuan perawat.  

Besarnya faktor prediktor 
terhadap kriterium dapat dilihat dari 
nilai signifikasi semakin kecil nilai 
signifikasi semakin besar pengaruhnya 
terhadap faktor prediktor (Mirza, 2015). 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
variabel faktor pengetahuan yang 
memiliki p value terkecil dibandingkan 
variabel independent lainnya yaitu 
memiliki p value .000 dengan nilai t 
sebesar 7.019. Sehingga faktor 
pengetahuan perawat lebih besar 
pengaruhnya terhadap pelaksanaan 
supervisi keperawatan dibandingkan 
dengan faktor motivasi kerja dan faktor 
kepemimpinan. 

Pengetahuan adalah informasi 
yang dapat merubah seseorang atau 
sesuatu, dimana pengetahuan itu 
menjadi dasar dalam bertindak atau 
pengetahuan itu menjadikan seseorang 
individu atau institusi memiliki 
kecakapan dalam melakukan tindakan 
yang benar seperti pelaksanaan supervisi 
keperawatan yang tepat(Pribadi, 2009). 
Dari hasil tersebut sangat mendukung 
bahwa faktor pengetahuan perawat 
sangat mengenai supervisi keperawatan 
menjadi penting untuk diketahui 
sehingga perlu adanya supervisi yang 
baik untuk mengarahkan dan 
membimbing perawat untuk 
meningkatkan pengetahuan. Supervisi 
juga akan meningkatkan motivasi 
pelaksanaan model praktik keperawatan 
profesional. Perlunya pendampingan 
dari supervisor agar perawat menjadi 
lebih tahu, memahami dan mampu 
mengaplikasikan untuk kemudian 
menganalisa adanya kendala dalam 
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pelaksanaan supervisi keperawatan yang 
benar dan tepat (Notoatmojo, 2012). 

Motivasi adalah proses dimana 
upaya seseorang diberi energi, diarahkan 
dan berkelanjutan untuk menuju 
mencapai tujuan. Motivasi merupakan 
dorongan terhadap serangkaian proses 
perilaku manusia pada pencapaian 
tujuan. Sedangkan elemen yang 
terkandung dalam motivasi meliputi 
unsur membangkitkan, mengarahkan, 
menjaga, menunjukkan intesitas, bersifat 
terus-menerus dan adanya tujuan 
(Robbins dan Coulter, 2012). 

Mangkunegara (2000, dalam 
Nursalam 2015) pengertian motivasi 
kerja adalah suatu kondisi yang 
berpengaruh untuk membangkitkan, 
menggarahkan, dan memelihara perilaku 
yang berhubungan dengan lingkungan 
kerja. Motivasi kerja dan kerja perawat 
pelaksana dipengaruhi oleh faktor 
individu perawat yaitu latar belakang 
perawat, pendidikan dan lama kerja 
perawat (Robbin, 2009). Motivasi 
adalah pemberian daya penggerak yang 
menciptakan kegairahan kerja seseorang 
agar mereka mau bekerja sama, bekerja 
efektif, dan terintegrasi dengan segala 
daya upayanya untuk mencapapai 
kemampuan (Hasibuan, 2007).  

Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian Etlidawati (2012) menyatakan 
bahwa ada hubungan yang bermakna 
antara struktur supervisi kepala ruang 
keperawatan dengan motivasi kerja 
perawat. 

Faktor kepemimpinan tidak 
berpengaruh terhadap pelaksanaan 
supervisi keperawatan di RSU PKU 
Muhammadiyah Bantul Yogyakarta. Hal 
ini dikarenakan sebagian besar 
responden memiliki penilaian terhadap 
faktor kepemimpinan pada kategori 
sedang yaitu sebanyak 38 responden 
(58,5%) dan sebagian kecil responden 
memiliki penilaian terhadap faktor 
kepemimpinan pada kategori tinggi 
sebanyak 27 responden (41,5%). 
Efektivitas kepemimpinan dianggap 
ditentukan oleh kepribadian seorang 
pemimpin (Munandar, 2008).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan 
penilitian yang dilakukan oleh Mulyono 
dkk (2013) di RS Tingkat III 10.06.01 
Ambon menyatakan tidak ada pengaruh 
yang signifikan antara kepemimpinan 
dengan kinerja perawat yang 
didalamnya terdapat pelaksanaan 
supervisi keperawatan. 
Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini 
yaitu terkait waktu dalam pengumpulan 
data dan juga keterbatasan dalam 
metodologi sehingga peneliti harus 
menyesuaikan daftar perawat yang hadir 
di setiap shiff dan peneliti mengolah 
data dengan mengunakan analisi regresi 
linier untuk skala kategorik. 
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