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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

4.1.1 Karakteristik Responden 

Karakteristik responden ini bertujuan untuk mengetahui berapa umur, jenis 

kelamin, pendidikan dan masa kerja responden yang dapat kita lihat sebagai berikut: 

a. Karakteristik Perawat Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4. 1 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin Perawat di 

Instalasi Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

No Jenis Kelamin Frekuensi (f) Persentasi (%) 

1 Laki-laki 24 20,3 

2 Perempuan 94 79,7 

 Total 118 100.0 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, distribusi frekuensi karakteristik perawat 

berdasarkan jenis kelamin dari 118 responden sebagian besar berada pada perempuan 

yaitu sebanyak 94 responden (79,7%) dan sebagian kecil pada laki-laki sebanyak 24 

responden (20,3%). 

b. Karakteristik Perawat Berdasarkan Umur 

Tabel 4. 2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Perawat di Instalasi Rawat 

Inap RSJD Provinsi Jambi 

No Umur (Tahun) Frekuensi (f) Persentasi (%) 

1 <30 22 18,6 

2 31-40 56 47,5 

3 41-50 34 28,8 

4 >51 6 5,1 

 Total 118 100.0 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, distribusi frekuensi karakteristik perawat 

berdasarkan umur dari 118 responden sebagian besar berada pada kelompok umur 31-

40 tahun yaitu sebanyak 56 responden (47,5%) dan paling kecil pada kelompok umur 

>51 tahun ke atas sebanyak 6 responden (5,1%). 
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c. Karakteristik Perawat Berdasarkan Masa Kerja 

Tabel 4. 3 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Masa Kerja Perawat di 

Instalasi Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

No Masa Kerja Frekuensi (f) Persentasi (%) 

1 1- 3 Tahun 19 16,1 

2 4-7 Tahun 15 12,7 

3 >8 Tahun 84 71,2 

 Total 118 100.0 

Berdasarkan tabel 4.3 Distribusi frekuensi karakteristik perawat berdasarkan 

masa kerja dari 118 responden sebagian besar berada pada kelompok masa kerja >8 

tahun keatas yaitu sebanyak 84 responden (71,2%) dan sebagian kecil pada kelompok 

masa kerja 4-7 tahun yaitu sebanyak 15  responden (12,7%). 

d. Karakteristik Perawat Berdasarkan Status Kepegawaian 

Tabel 4. 4 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Status Kepegawaian Perawat 

di Instalasi Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

No Status Kepegawaian Frekuensi (f) Persentasi (%) 

1 PNS 74 62,7 

2 PTT 44 37,3 

 Total 118 100.0 

Berdasarkan interpretasi tabel 4.4 diatas, distribusi frekuensi karakteristik 

perawat berdasarkan status kepegawaian dari 118 responden sebagian besar berada 

pada kelompok PNS yaitu sebanyak 74 responden (62,7%) dan minoritas pada 

kelompok PTT (Pegawai Tidak Tetap) yaitu sebanyak 44  responden (37,3%). 

e. Karakteristik Perawat Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 4. 5 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pendidikan Perawat di 

Instalasi Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

No Pendidikan Frekuensi (f) Persentasi (%) 

1 SPK 0 0 

2 D3 Keperawatan 69 58,5 

3 S-1 Keperawatan 49 41,5 

4 S2 dan S3 Keperawatan 0 0 

 Total 118 100.0 
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Berdasarkan tabel 4.5 diatas, distribusi frekuensi karakteristik perawat 

berdasarkan pendidikan dari 118 responden sebagian besar berada pada tamatan 

pendidikan D-III keperawatan yaitu sebanyak 69 responden (58,5%) dan minoritas 

pada tamatan pendidikan S-I Keperawatan sebanyak 49 responden (41,95%). 

4.1.2 Analisi Univariat 

1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kinerja Perawat Di Instalasi Rawat 

Inap RSJD Provinsi Jambi 

Kinerja perawat dalam hal ini merupakan pelaksanaan asuhan keperawatan yang 

terangkum lima kelompok kegiatan yaitu asesmen (perencanaan) keperawatan, 

diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, perilaku keperawatan, dan evaluasi 

keperawatan. Berdasarkan lima bidang kinerja keperawatan, diperoleh hasil sebagai 

berikut:l nilai median dari penilaian responden untuk kinerja perawat di RSJD 

Provinsi Jambi yaitu sebesar 51,00 dan nilai rata-ratanya adalah 48,92. Nilai 

skewnessnya yaitu, -2,882 yang berarti data tidak berdistribusi normal. Oleh karena 

itu, peneliti menggunakan nilai median sebagai cut off point dalam menganalisis 

lebih lanjut. 

Tabel 4. 6 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kinerja Perawat di Instalasi Rawat 

Inap RSJD Provinsi Jambi 

No Kinerja Perawat Frekuensi (f) Persentasi (%) 

1 Baik (< Median) 56 47,5 

2 Kurang Baik (> Median) 62 52,5 

 Total 118 100.0 

 

Dari tabel 4.6 diatas, responden yang memiliki kinerja baik sebesar 56 

responden (47,5%) sedangkan kinerja yang kurang baik sebesar 62 responden 

(52,5%). Deskripsi kinerja perawat dan masing-masing indikatornya diuraikan sebagai 

berikut: 
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a. Pengkajian  

Tabel 4. 7 Distribusi Frekuensi Jawaban Kinerja Pengkajian Perawat di Instaslasi 

Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi 

No Pernyataan 
S KK TP Total 

f % f % f % f % 

1 Saya mengumpulkan dan 

mengelompokkan data bio-psiko-

sosial-spiritual-tentang data pasien  
83 70,3 29 24,6 6 5,1 118 100 

2 Saya mencatat data yang dikaji 

sesuai dengan pedoman tentang 

pengkajian data pasien  
94 79,7 17 14,4 7 5,9 118 100 

3 Saya melakukan anamnesa, biodata 

pasien, keluhan utama dan 

mengkonfirmasi kepada ketua tim 

keperawatan sebagai penanggung 

jawaban tentang pasien  

97 82,2 14 11,9 7 5,9 118 100 

4 Saya melakukan anamnesa, biodata 

pasien, keluhan utama dengan 

pengamatan, wawancara, dan 

pemeriksaan fisik tentang data 

pasien  

94 79,7 17 14,4 7 5,9 118 100 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, responden yang menjawab“ Selalu” dengan 

frekuensi terbanyak yaitu pada pertanyaan nomor 3 sebanyak 97 orang (82,2%), 

sedangkan frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 1 sebanyak 83 orang 

(70,3%). Distribusi jawaban responden yang menjawab “Kadang-Kadang” dengan 

frekuensi terbanyak yaitu pada pertanyaan nomor 1 sebanyak 29 orang (24,6%), 

sedangkan frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 3 sebanyak 14 orang 

(11,9%). Distribusi jawaban responden yang menjawab “Tidak Pernah” dengan 

frekuensi terbanyak yaitu pertanyaan nomor 2,3, dan 4 sebanyak 7 orang responden 

(5,9%) sedangkan frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 1 sebanyak 6 orang 

responden (5,1%). 
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Tabel 4. 8 Distribusi Frekuensi Kinerja Pengkajian Perawat di Instalasi Rawat 

Inap RSJD Provinsi Jambi 

Pengkajian Frekuensi (f) Persen (%) 

Baik 62 52,5 

Kurang Baik 56 47,5 

Total 118 100,0 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, kinerja pengkajian perawat dari 118 responden 

sebagian besar memiliki kategori baik yaitu sebanyak 62 responden (52,5%) dan 

kategori kurang baik sebanyak 56 responden (47,5%). 

b. Diagnosis 

Tabel 4. 9 Distribusi Frekuensi Jawaban Kinerja Diagnosis Perawat Di Instalasi 

Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

No Pernyataan 
S KK TP Total 

f % f % f % f % 

5 Saya menggambarkan 

tanggapan/respon pasien terhadap 

masalah, penyebab dan 

gejala/tanda penyakit  

79 66,9 33 28 6 5,1 118 100 

6 Saya memvalidasi ( mengabsahkan 

/ membenarkan ) diagnosis 

keperawatan yang telah saya buat  

83 70,3 29 24,6 6 5,1 118 100 

7 Saya melakukan pengkajian ulang 

dan merevisi diagnosis berdasarkan 

data terbaru  

71 60,2 40 33,9 7 5,9 118 100 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, responden yang menjawab“ Selalu” dengan 

frekuensi terbanyak yaitu pada pertanyaan nomor 6 sebanyak 83 orang (70,3%), 

sedangkan frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 7 sebanyak 71 orang 

(60,2%). Distribusi jawaban responden yang menjawab “Kadang-Kadang” dengan 

frekuensi terbanyak yaitu pada pertanyaan nomor 7 sebanyak 40 orang (33,9%), 

sedangkan frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 6 sebanyak 29 orang 

(24,6%). Distribusi jawaban responden yang menjawab “Tidak Pernah” dengan 

frekuensi terbanyak yaitu pertanyaan nomor 7 sebanyak 7 orang responden (5,9%) 
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sedangkan frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 5 dan 6 sebanyak 6 orang 

responden (5,1%). 

Tabel 4. 10 Distribusi Frekuensi Kinerja Diagnosis Perawat di Instalasi Rawat 

Inap RSJD Provinsi Jambi 

Diagnosis Frekuensi (f) Persen (%) 

Baik 58 49,2 

Kurang Baik 60 50,8 

Total 118 100,0 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, kinerja diagnosis perawat dari 118 responden 

sebagian besar memiliki kategori baik yaitu sebanyak 58 responden (49,2%) dan 

kategori kurang baik sebanyak 60 responden (50,8%). 

c. Perencanaan 

Tabel 4. 11 Distribusi Frekuensi Jawaban Kinerja Perencanaan Perawat di 

Instaslasi Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

No Pernyataan 
S KK TP Total 

f % f % f % f % 

8 Saya melakukan perencanaan 

perawatan berdasarkan penetapan 

prioritas masalah, tujuan dan 

rencana tindakan keperawatan  

96 81,4 16 13,6 6 5,1 118 100 

9 Saya bekerjasama dengan pasien 

dan anggota tim/perawat yang 

lainnya dalam merencanakan 

tindakan keperawatan  

103 87,3 9 7,6 6 5,1 118 100 

10 Saya membuat penjadwalan dalam 

melaksanakan rencana keperawatan  78 66,1 29 24,6 11 9,3 118 100 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, responden yang menjawab“ Selalu” dengan 

frekuensi terbanyak yaitu pada pertanyaan nomor 9 sebanyak 103 orang (87,3%), 

sedangkan frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 10 sebanyak 78 orang 

(66,1%). Distribusi jawaban responden yang menjawab “Kadang-Kadang” dengan 

frekuensi terbanyak yaitu pada pertanyaan nomor 10 sebanyak 29 orang (24,6%), 

sedangkan frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 9 sebanyak 9 orang 
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(7,6%). Distribusi jawaban responden yang menjawab “Tidak Pernah” dengan 

frekuensi terbanyak yaitu pertanyaan nomor 10 sebanyak 11 orang responden (9,3%)  

sedangkan frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 8 dan 9 sebanyak 6 orang 

responden (5,1%). 

Tabel 4. 12 Distribusi Frekuensi Kinerja Perencanaan Perawat di Instalasi Rawat 

Inap RSJD Provinsi Jambi 

Perencanaan Frekuensi (f) Persen (%) 

Baik 75 63,6 

Kurang Baik 43 36,4 

Total 118 100,0 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, kinerja perencanaan perawat dari 118 responden 

sebagian besar memiliki kategori baik yaitu sebanyak 75 responden (63,6%) dan 

kategori kurang baik sebanyak 40 responden (36,4%). 

d. Implementasi 

Tabel 4. 13 Distribusi Frekuensi Jawaban Kinerja Implementasi Perawat di 

Instaslasi Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

No Pernyataan 
S KK TP Total 

f % f % f % f % 

11 Saya memberikan asuhan keperawatan 

secara menyeluruh/holistik pada pasien 

yang menjadi tanggung jawabanya  
89 75,4 23 19,5 6 5,1 118 100 

12 Saya menghormati martabat dan 

rahasia pasien   
109 92,4 3 2,5 6 5,1 118 100 

13 Saya cepat tanggap saat menerima 

pasien gawat darurat.  97 82,2 14 11,9 7 5,9 118 100 

14 Saya memberikan 

pendidikan/informasi pada pasien dan 

keluarga mengenai cara asuhan diri 

untuk membantu pasien mengatasi 

kesehatannya.  

77 99,2 34 28,8 6 5,1 118 100 

15 Saya berani mengambil keputusan 

yang tepat, saat melakukan tindakan 

keperawatan. 

92 78 20 16,9 6 5,1 118 100 
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No Pernyataan 
S KK TP Total 

f % f % f % f % 

16 Saya tanggung jawab setiap 

melaksanakan tindakan 

keperawatan pada pasien 

109 92,4 3 2,5 6 5,1 118 100 

17 Saya bekerjasama dengan perawat 

lainnya dalam memberikan asuhan 

keperawatan 

109 91,5 4 3,4 6 5,1 118 100 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, responden yang menjawab“ Selalu” dengan 

frekuensi terbanyak yaitu pada pertanyaan nomor 12. 16. Dan 17 sebanyak 109 orang 

(91,5%), sedangkan frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 14 sebanyak 77 

orang (99,2%). Distribusi jawaban responden yang menjawab “Kadang-Kadang” 

dengan frekuensi terbanyak yaitu pada pertanyaan nomor 14 sebanyak 34 orang 

(28,8%), sedangkan frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 12 sebanyak 3 

orang (2,5%). Distribusi jawaban responden yang menjawab “Tidak Pernah” dengan 

frekuensi terbanyak yaitu pertanyaan nomor 13 sebanyak 7 orang responden (5,9%)  

sedangkan frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 11, 12, 14, 15, 16, dan 17 

sebanyak 6 orang responden (5,1%). 

Tabel 4. 14 Distribusi Frekuensi Kinerja Perencanaan Perawat di Instalasi 

Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

Implementasi Frekuensi (f) Persen (%) 

Baik 60 50,8 

Kurang Baik 58 49,2 

Total 118 100,0 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, kinerja implementasi perawat dari 118 responden 

sebagian besar memiliki kategori baik yaitu sebanyak 60 responden (50,8%) dan 

kategori kurang baik sebanyak 58 responden (49,2%). 
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e. Evaluasi 

Tabel 4. 15 Distribusi Frekuensi Jawaban Kinerja Implementasi Perawat di 

Instaslasi Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

No Pernyataan 
S KK TP Total 

f % f % f % f % 

18 Saya menyusun perencanaan evaluasi 

hasil berdasarkan dari intervensi 

perkembangan pasien yang dilakukan 

tepat waktu dan secara terus-menerus 

86 72,9 26 22 6 5,1 118 100 

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, responden yang menjawab“ Selalu” sebanyak 86 

orang (72,9%). Distribusi jawaban responden yang menjawab “Kadang-Kadang” 

dengan frekuensi 26 orang (22%). Distribusi jawaban responden yang menjawab 

“Tidak Pernah” dengan frekuensi sebanyak 6 orang (5,1%). 

Tabel 4. 16 Distribusi Frekuensi Kinerja Evaluasi Perawat di Instalasi Rawat 

Inap RSJD Provinsi Jambi 

Evaluasi Frekuensi (f) Persen (%) 

Baik 86 72,9 

Kurang Baik 32 27,1 

Total 118 100,0 

Berdasarkan tabel 4.16 diatas, kinerja evaluasi perawat dari 118 responden 

sebagian besar memiliki kategori baik yaitu sebanyak 86 responden (72,9%) dan 

kategori kurang baik sebanyak 32 responden (27,1%). 

2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Budaya Organisasi Perawat di 

Instalasi Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

Budaya organisasi dalam penelitian ini merupakan salah satu variabel bebas 

yang mempengaruhi kinerja perawat di RSJD Provinsi Jambi. Budaya organisasi ini 

terdiri dari budaya keterlibatan, konsistensi, penyesuaian dan misi. Deskripsi budaya 

organisasi sebagai berikut: 

Nilai rata-rata (mean) Budaya Organisasi yaitu 115 dengan standar deviasi 

7,055. Nilai Minumum yang diperoleh adalah 103 dan maksimum adalah 147. Nilai 

Skewness yang dihasilkan yaitu 1,096 yang berarti data berdistribusi normal. Suatu 
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data berdistribusi normal jika nilai skewnessnya berada pada rentang nilai -1 sampai 

dengan +1. Oleh karena data berdistribusi normal, peneliti menggunakan nilai mean 

sebagai cut off point dalam menentukan hasil ukur Budaya Organisasi. 

Tabel 4. 17 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Budaya Organisasi di Instalasi 

Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi  

No Budaya  Organisasi Frekuensi (f) Persentasi (%) 

1 Baik (< Mean) 51 43,2 

2 Kurang Baik (> Mean) 67 56,8 

 Total 118 100.0 

Dari tabel 4.9 diatas, responden memiliki budaya organisasi yang kurang baik 

sebesar 67 responden (56,8%) dan responden yang memiliki budaya organisasi baik 

sebesar 51 responden (43,2%). 

Deskripsi budaya organisasi dan masing-masing indikatornya diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Keterlibatan 

Tabel 4. 18 Distribusi Frekuensi Jawaban Budaya Organisasi Keterlibatan 

Perawat di Instaslasi Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. 

No Pernyataan 
SS S N TS STS Total 

f % f % f % f % f % f % 

1 Saya dilibatkan oleh 

kepala ruangan dalam 

merencanakan suatu 

pekerjaan  

12 10,2 74 62,7 28 23,7 3 2,5 1 0,8 118 100 

2 Saya terlibat dalam 

pemberian tindakan 

keperawatan  

11 9,3 105 89,0 1 0,8 0 0 1 0,8 118 100 

3 Kerja sama antar ruang 

bidang yang berbeda di 

dalam rumah sakit 

didorong secara aktif.  

8 6,8 40 33,9 63 53,4 5 4,2 2 1,7 118 100 
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No Pernyataan 
SS S N TS STS Total 

f % f % f % f % f % f % 

4 Saya memiliki 

pemahaman yang 

mendalam mengenai 

kebutuhan pasien  

10 8,5 77 65,3 26 22 2 1,7 3 2,5 118 100 

5 Kerja sama tim 

digunakan untuk 

menyelesaikan 

pekerjaan, dari pada 

menyelesaikan 

pekerjaan dengan cara 

sendiri-sendiri  

21 17,8 83 70,3 11 9,3 0 0 3 2,5 118 100 

6 Saya mengabaikan 

pendapat pasien  
1 0,8 6 5,1 2 1,7 15 12,7 94 79,7 118 100 

7 Saya menjadikan 

diskusi untuk 

menetapkan tindakan 

keperawatan yang akan 

dilakukan  

8 6,8 64 54,2 41 34,7 3 2,5 2 1,7 118 100 

8 Perencanaan pelayanan 

dilakukan dengan 

melibatkan setiap 

orang dalam prosesnya  

7 5,9 86 72,9 24 20,3 1 0,8 0 0 118 100 

Dari tabel 4.18 diatas, responden yang menjawab“ Sangat Setuju” dengan 

frekuensi terbanyak yaitu pada pertanyaan nomor 5 sebanyak 21 orang (17,8%), 

sedangkan frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 6 sebanyak 1 orang 

(0,8%). Distribusi jawaban responden yang menjawab “Setuju” dengan frekuensi 

terbanyak yaitu pada pertanyaan nomor 2 sebanyak 105 orang (89,0%), sedangkan 

frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 6 sebanyak 6 orang (5,1%). Distribusi 

jawaban responden yang menjawab “Netral” dengan frekuensi terbanyak yaitu 

pertanyaan nomor 3 sebanyak 63 orang responden (53,4%) sedangkan frekuensi 

terendah yaitu pada pertanyaan nomor 2 sebanyak 1 orang responden (0,8%). 

Distribusi jawaban responden yang menjawab “Tidak Setuju” dengan frekuensi 

terbanyak yaitu pertanyaan nomor 6 sebanyak 15 orang responden (12,7%) sedangkan 
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frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 2 dan 3 sebanyak 0 orang responden 

(0%) serta distribusi jawaban responden yang menjawab “Sangat Tidak Setuju” 

dengan frekuensi terbanyak yaitu pertanyaan nomor 6 sebanyak 94 orang responden 

(79,7%) sedangkan frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 8 sebanyak 0 

orang responden (0%). 

Tabel 4. 19 Distribusi Frekuensi Budaya Organisasi Keterlibatan Perawat di 

Instalasi Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

Keterlibatan Frekuensi (f) Persen (%) 

Baik 60 50,8 

Kurang Baik 58 49,2 

Total 118 100,0 

Berdasarkan tabel 4.19 diatas, budaya organisasi keterlibatan perawat dari 118 

responden sebagian besar memiliki kategori baik yaitu sebanyak 60 responden 

(50,8%) dan kategori kurang baik sebanyak 58 responden (49,2%). 

b. Konsistensi 

Tabel 4. 20 Distribusi Frekuensi Jawaban Budaya Organisasi Konsistensi Perawat 

di Instaslasi Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. 

No Pernyataan 
SS S N TS STS Total 

f % f % f % f % f % f % 

1 Saya melaksanakan 

asuhan keperawatan 

tepat waktu sesuai 

kebutuhan dan batas 

kemampuan  

4 3,4 104 88,1 9 7,6 0 0 1 0,8 118 100 

2 Nilai-nilai yang dibuat 

rumah sakit harus jelas 

dan dijalankan oleh 

perawat dengan 

konsisten.  

6 5,1 111 94,1 1 0,8 0 0 0 0 118 100 

3 Saya melakukan 

pelayanan keperawatan 

langsung berdasarkan 

proses perawatan dengan 

penuh tanggung jawab  

6 5,1 108 91,5 3 2,5 0 0 1 0,8 118 100 
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No Pernyataan 
SS S N TS STS Total 

f % f % f % f % f % f % 

4 Terdapat kode etik 

yang membimbing 

perilaku perawat dan 

memberitahu yang 

benar dan yang salah  

14 11,9 103 87,3 1 0,8 0 0 0 0 118 100 

5 Kepala ruangan 

menghargai ide-ide 

yang diungkapkan 

perawat  

6 5,1 69 58,5 41 34,7 0 0 2 1,7 118 100 

6 Saya memilih 

kesepakatan yang jelas 

tentang cara yang 

benar dan cara yang 

salah dalam melakukan 

pekerjaan.  

6 5,1 103 87,3 8 6,8 0 0 1 0,8 118 100 

7 Saya percaya bahwa 

dapat memberi dampak 

yang positif pada 

pelayanan yang 

diberikan  

7 5,9 84 71,2 27 22,9 0 0 0 0 118 100 

8 Penerapan nilai-nilai 

dalam bekerja seperti 

kedisplinan 

kekompakan dll, 

sebagai budaya di 

lingkungan rumah sakit  

3 2,5 111 94,1 4 3,4 0 0 0 0 118 100 

 
Dari tabel 4.20 diatas, responden yang menjawab“ Sangat Setuju” dengan 

frekuensi terbanyak yaitu pada pertanyaan nomor 4 sebanyak 14 orang (11,9%), 

sedangkan frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 8 sebanyak 3 orang 

(2,5%). Distribusi jawaban responden yang menjawab “Setuju” dengan frekuensi 

terbanyak yaitu pada pertanyaan nomor 2 dan 8 sebanyak 111 orang (91,5%), 

sedangkan frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 5 sebanyak 69 orang 



 
 

14 
  

(58,5%). Distribusi jawaban responden yang menjawab “Netral” dengan frekuensi 

terbanyak yaitu pertanyaan nomor 5 sebanyak 41 orang responden (34,7%), sedangkan 

frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 2 dan 4 sebanyak 1 orang responden 

(0,8%). Serta distribusi jawaban responden yang menjawab “Sangat Tidak Setuju” 

dengan frekuensi terbanyak yaitu pertanyaan nomor 5 sebanyak 2 orang responden 

(1,7%). 

Tabel 4. 21 Distribusi Frekuensi Budaya Organisasi Konsisten Perawat di 

Instalasi Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

Konsistensi Frekuensi (f) Persen (%) 

Baik 65 55,1 

Kurang Baik 53 44,9 

Total 118 100,0 

Berdasarkan tabel 4.21 diatas, budaya organisasi konsistensi perawat dari 118 

responden sebagian besar memiliki kategori baik yaitu sebanyak 65 responden 

(55,1%) dan kategori kurang baik sebanyak 53 responden (44,9%). 

c. Penyesuaian 

Tabel 4. 22 Distribusi Frekuensi Jawaban Budaya Organisasi Penyesuaian 

Perawat di Instaslasi Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. 

No Pernyataan 
SS S N TS STS Total 

f % f % f % f % f % f % 

1 Memilih secara 

kontinu cara yang baru 

dan lebih baik dalam 

hal menyelesaikan 

pekerjaan 

3 2,5 75 63,6 37 31,4 1 0,8 2 1,7 118 100 

2 Selalu menciptakan 

suasana perubahan 

terhadap 

perkembangan yang 

ada  

1 0,8 21 17,8 92 78 2 3,4 0 0 118 100 

3 Adanya tanggapan 

yang positif jika 

melakukan kerja sama 

dengan bidang lain.  

1 0,8 32 27,1 63 53,4 21 17,8 1 0,8 118 100 
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No Pernyataan 
SS S N TS STS Total 

f % f % f % f % f % f % 

4 Komentar dan 

rekomendasi pasien 

sering membawa 

perubahan.  

4 3,4 11 9,3 12 10,2 29 24,6 62 52,5 118 100 

5 Semua perawat 

memahami apa yang 

menjadi keinginan dan 

kebutuhan pasien.  

6 5,1 80 67,8 31 26,3 1 0,8 0 0 118 100 

6 Saya memastikan 

masing-masing bidang 

mengetahui pekerjaan 

yang dilakukan bidang 

lain  

2 1,7 37 31,4 76 64,4 2 1,7 1 0,8 118 100 

7 Pembelajaran 

merupakan suatu 

tujuan penting dalam 

kerja perawat sehari-

hari  

2 1,7 106 89,8 9 7,6 1 0,8 0 0 118 100 

8 Perawat merespon 

dengan baik setiap 

pesaing dan perubahan 

lain dalam lingkungan 

rumah sakit  

2 1,7 36 30,5 75 63,6 5 4,2 0 0 118 100 

 
Dari tabel 4.22 diatas, responden yang menjawab“ Sangat Setuju” dengan 

frekuensi terbanyak yaitu pada pertanyaan nomor 5 sebanyak 6 orang (5,1%), 

sedangkan frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 2 sebanyak 1 orang 

(0,8%). Distribusi jawaban responden yang menjawab “Setuju” dengan frekuensi 

terbanyak yaitu pada pertanyaan nomor 7 sebanyak 106 orang (89,8%), sedangkan 

frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 4 sebanyak 11 orang (9,3%). 

Distribusi jawaban responden yang menjawab “Netral” dengan frekuensi terbanyak 

yaitu pertanyaan nomor 6 sebanyak 76 orang responden (64,4%) sedangkan frekuensi 

terendah yaitu pada pertanyaan nomor 7 sebanyak 9 orang responden (7,6%). 
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Distribusi jawaban responden yang menjawab “Tidak Setuju” dengan frekuensi 

terbanyak yaitu pertanyaan nomor 4 sebanyak 29 orang responden (24,6%) sedangkan 

frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 1, 5 dan 7 sebanyak 1 orang 

responden (0,8%) serta distribusi jawaban responden yang menjawab “Sangat Tidak 

Setuju” dengan frekuensi terbanyak yaitu pertanyaan nomor 4 sebanyak 62 orang 

responden (52,5%). 

Tabel 4. 23 Distribusi Frekuensi Budaya Organisasi Penyesuaian Perawat di 

Instalasi Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

Penyesuaian Frekuensi (f) Persen (%) 

Baik 45 38,1 

Kurang Baik 73 50,8 

Total 118 100,0 

Berdasarkan tabel 4.23 diatas, budaya organisasi penyesuaian perawat dari 118 

responden sebagian besar memiliki kategori baik yaitu sebanyak 45 responden 

(38,1%) dan kategori kurang baik sebanyak 73 responden (61,9%). 

d. Misi 

Tabel 4. 24 Distribusi Frekuensi Jawaban Budaya Organisasi Misi Perawat di 

Instaslasi Rawat Inap Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi. 

No Pernyataan 
SS S N TS STS Total 

f % f % f % f % f % f % 

1 Kepala ruangan 

menetapkan visi ruang 

rawat  

8 6,8 98 83,1 11 9,3 1 0,8 0 0 118 100 

2 Saya selalu menelusuri 

perkembangan dengan 

tujuan yang telah 

ditetapkan.  

0 0 22 18,6 94 79,7 2 1,7 0 0 118 100 

3 Terdapat misi yang 

jelas yang memberikan 

makna dan arah bagi 

perawat.  

0 0 69 56,5 49 41,5 0 0 0 0 118 100 

4 Strategi yang jelas 

untuk masa depan.  
1 0,8 46 39,0 71 60,2 0 0 0 0 118 100 
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No Pernyataan 
SS S N TS STS Total 

f % f % f % f % f % f % 

5 Arah strategis rumah 

sakit sangat jelas bagi 

perawat  

2 1,7 111 94,1 4 3,4 1 0,8 0 0 118 100 

6 Perawat memahami 

apa yang perlu 

dilakukan agar berhasil 

dalam jangka panjang  

0 0 68 57,6 50 42,4 0 0 0 0 118 100 

7 Visi rumah sakit 

menciptakan 

kegairahan dan 

motivasi bagi perawat.  

3 2,5 105 89, 10 8,5 0 0 0 0 118 100 

8 Kepala ruangan 

menetapkan strategi 

yang tepat  

dalam menyusunan 

tindakan keperawatan  

20 16,9 79 66,9 18 15,3 1 0,8 0 0 118 100 

Dari tabel 4.24 diatas, responden yang menjawab“ Sangat Setuju” dengan 

frekuensi terbanyak yaitu pada pertanyaan nomor 8 sebanyak 20 orang (16,9%), 

sedangkan frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 2, 3, dan 4 sebanyak 0 

orang (0%). Distribusi jawaban responden yang menjawab “Setuju” dengan frekuensi 

terbanyak yaitu pada pertanyaan nomor 5 sebanyak 111 orang (94,1%), sedangkan 

frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 2 sebanyak 22 orang (18,6%). 

Distribusi jawaban responden yang menjawab “Netral” dengan frekuensi terbanyak 

yaitu pertanyaan nomor 2 sebanyak 94 orang responden (79,7%) sedangkan frekuensi 

terendah yaitu pada pertanyaan nomor 5 sebanyak 4 orang responden (3,4%). 

Distribusi jawaban responden yang menjawab “Tidak Setuju” dengan frekuensi 

terbanyak yaitu pertanyaan nomor 2 sebanyak 2 orang responden (1,7%). 
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Tabel 4. 25 Distribusi Frekuensi Budaya Organisasi Misi Perawat di Instalasi 

Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

Misi Frekuensi (f) Persen (%) 

Baik 58 49,2 

Kurang Baik 60 50,8 

Total 118 100,0 

Berdasarkan tabel 4.25 diatas, budaya organisasi misi perawat dari 118 

responden sebagian besar memiliki kategori baik yaitu sebanyak 58 responden 

(49,2%) dan kategori kurang baik sebanyak 60 responden (50,8%). 

3. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Disiplin Kerja Perawat di Instalasi 

Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

Disiplin kerja yang dinilai berdasarkan tingkat kesediaan mengikuti tata tertib 

kehadiran, penggunaan waktu kerja yang maksimal, dan kepatuhan mengikuti 

peraturan penggunaan alat kesehatan. Deskripsi disiplin kerja sebagai berikut: 

Nilai median dari penilaian responden untuk disiplin kerja di RSJD Provinsi 

Jambi yaitu sebesar 29,00 dengan standar deviasi 4,1 dan nilai rata-ratanya adalah 

28,74. Nilai skewnessnya yaitu, -0,186 yang berarti data tidak berdistribusi normal. 

Oleh karena itu, peneliti menggunakan nilai median sebagai cut off point dalam 

menganalisis lebih lanjut. 

Tabel 4. 26 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Disiplin Kerja di Instalasi Rawat 

Inap RSJD Provinsi Jambi  

No Disiplin Kerja Frekuensi (f) Persentasi (%) 

1 Tinggi (<Median) 52 44,1 

2 Rendah (> Median) 66 55,9 

 Total 118 100.0 

 

Dari interprestasi tabel 4.26 diatas, responden yang memiliki disiplin kerja 

rendah sebesar 66 responden (55,6%) dan responden yang memiliki disiplin kerja 

tingggi sebesar 52 responden (44,1%). 
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Deskripsi disiplin kerja dan masing-masing indikatornya diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Disiplin Peraturan 

Tabel 4. 27 Distribusi Frekuensi Jawaban Disiplin Kerja Peraturan Perawat di 

Instaslasi Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

No Pernyataan 
SS SS TS STS Total 

f % f % f % f % f % 

1 Saya bekerja sampai batas waktu yang 

ditetapkan. 
33 28 83 70,3 0 0 2 1,7 118 100 

7 Saya menggukan jam kerja 

sepenuhnya untuk bekerja. 
22 18,6 82 69,5 12 10,2 2 1,7 118 100 

10 Saya memakai seragam yang telah 

ditentukan pada rumah sakit 
49 41,5 68 57,6 0 0 1 0,8 118 100 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, jawaban responden yang menjawab“ Sangat setuju” 

dengan frekuensi terbanyak yaitu pada pertanyaan nomor 10 sebanyak 49 orang 

(41,5%), sedangkan frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 7 sebanyak 22 

orang (18,6%). Distribusi jawaban responden yang menjawab “Setuju” dengan 

frekuensi terbanyak yaitu pada pertanyaan nomor 1 sebanyak 83 orang (70,3%), 

sedangkan frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 10 sebanyak 68 orang 

(57,6%). Distribusi jawaban responden yang menjawab “Tidak Setuju” dengan 

frekuensi terbanyak yaitu pertanyaan nomor 7 sebanyak 12 orang responden (10,2%), 

serta distribusi frekuensi jawaban responden yang menjawab “Sangat Tidak Setuju” 

dengan frekuensi terbanyak yaitu pada pertanyaan nomor 1 dan 7 sebanyak 2 orang 

responden (1,7%). 

Tabel 4. 28 Distribusi Frekuensi Disiplin Kerja Peraturan Perawat di Instalasi 

Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

Disiplin Peraturan Frekuensi (f) Persen (%) 

Tinggi 55 46,6 

Rendah 63 53,4 

Total 118 100,0 
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Berdasarkan tabel 4.28 diatas, distribusi frekuensi disiplin kerja peraturan perawat 

dari 118 responden sebagian besar memiliki kategori tinggi yaitu sebanyak 55 

responden (46,6%) dan kategori rendah sebanyak 63 responden (53,4%) 

b. Disiplin Waktu 

Tabel 4. 29 Distribusi Frekuensi Jawaban Disiplin Kerja Waktu Perawat di 

Instaslasi Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

No Pernyataan 
SS S TS STS Total 

f % f % f % f % f % 

3 
Saya hadir sesuai dengan waktu 

pergantian shift. 
31 26,3 83 70,3 1 0,8 3 2,5 118 100 

4 Saya sering terlambat masuk kerja. 5 4,2 11 9,3 34 28,8 68 57,6 118 100 

5 

Sebagai perawat saya 

Melaksanakan semua tugas yang 

diberikan sesuai target. 

25 21,2 63 53,4 27 22,9 3 2,5 118 100 

6 
Saya gagal mengatur waktu kerja 

yang telah diberikan. 
3 2,5 14 11,9 34 28,8 67 56,8 118 100 

Berdasarkan tabel 4.29 diatas, jawaban responden yang menjawab“ Sangat setuju” 

dengan frekuensi terbanyak yaitu pada pertanyaan nomor 3 sebanyak 31 orang 

(26,3%), sedangkan frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 6 sebanyak 3 

orang (2,5%). Distribusi jawaban responden yang menjawab “Setuju” dengan 

frekuensi terbanyak yaitu pada pertanyaan nomor 3 sebanyak 83 orang (70,3%), 

sedangkan frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 4 sebanyak 11 orang 

(9,3%). Distribusi jawaban responden yang menjawab “Tidak Setuju” dengan 

frekuensi terbanyak yaitu pertanyaan nomor 4 dan 6 sebanyak 34 orang responden 

(28,8%), serta distribusi frekuensi jawaban responden yang menjawab “Sangat Tidak 

Setuju” dengan frekuensi terbanyak yaitu pada pertanyaan nomor 4 sebanyak 68 orang 

responden (57,6%). 
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Tabel 4. 30 Distribusi Frekuensi Disiplin Kerja Waktu Perawat di Instalasi 

Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

Disiplin Waktu Frekuensi (f) Persen (%) 

Tinggi 22 18,6 

Rendah 96 81,4 

Total 118 100,0 

Berdasarkan tabel 4.30 diatas, distribusi frekuensi disiplin kerja waktu perawat 

dari 118 responden sebagian besar memiliki kategori tinggi yaitu sebanyak 22 

responden (18,6%) dan kategori rendah sebanyak 96 responden (81,4%) 

c. Disiplin Tanggung jawab 

Tabel 4. 31 Distribusi Frekuensi Jawaban Disiplin Kerja Tanggungjawab Perawat 

di Instaslasi Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

No Pernyataan 
SS S TS STS Total 

f % f % f % f % f % 

2 Alat kesehatan yang sudah dipakai 

dibersihkan kembali. 
43 36,4 73 61,9 0 0 2 1,7 118 100 

8 Saya menggunakan alat kesehatan 

sesuai prosedur. 
24 20,3 93 78,8 0 0 1 0,8 118 100 

9 Sebelum bekerja saya selalu 

melakukan pemeriksaan terhadap 

peralatan yang akan digunakan. 

27 22,9 86 72,9 4 3,4 1 0,8 118 100 

Berdasarkan tabel 4.31 diatas, jawaban responden yang menjawab“ Sangat setuju” 

dengan frekuensi terbanyak yaitu pada pertanyaan nomor 2 sebanyak 43 orang 

(36,4%), sedangkan frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 8 sebanyak 24 

orang (20,3%). Distribusi jawaban responden yang menjawab “Setuju” dengan 

frekuensi terbanyak yaitu pada pertanyaan nomor 8 sebanyak 93 orang (78,8%), 

sedangkan frekuensi terendah yaitu pada pertanyaan nomor 2 sebanyak 73 orang 

(9,3%). Distribusi jawaban responden yang menjawab “Tidak Setuju” dengan 

frekuensi terbanyak yaitu pertanyaan nomor 9 sebanyak 4 orang responden (3,4%), 

serta distribusi frekuensi jawaban responden yang menjawab “Sangat Tidak Setuju” 

dengan frekuensi terbanyak yaitu pada pertanyaan nomor 2 sebanyak 2 orang 

responden (1,7%). 
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Tabel 4. 32 Distribusi Frekuensi Disiplin Kerja Tanggung Jawab Perawat di 

Instalasi Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

Disiplin Tanggung Jawab Frekuensi (f) Persen (%) 

Tinggi 48 40,7 

Rendah 70 59,3 

Total 118 100,0 

Berdasarkan tabel 4.32 diatas, distribusi frekuensi disiplin kerja Tanggungjawab 

perawat dari 118 responden sebagian besar memiliki kategori tinggi yaitu sebanyak 

48 responden (40,7%) dan kategori rendah sebanyak 70 responden (59,3%) 

4.1.3 Analisis Bivariat 

1. Hubungan antara Budaya Organisasi dengan Kinerja Perawat di Instalasi Rawat 

Inap RSJD Provinsi Jambi 

Hasil tabulasi silang antara variabel disiplin kerja dengan kinerja perawat di 

instalasi rawat inap RSJD Provinsi Jambi ditampilkan pada tabel 4.33 berikut: 

Tabel 4. 33 Tabulasi Silang Budaya Organisasi dengan Kinerja Perawat di 

Instalasi Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

Budaya 

Organisasi 

Kinerja perawat 
Total 

POR (95% CI) P Value Baik Kurang Baik 

f % f % f % 

Baik 22 43,1 29 56,9 51 100 

0,736 0,3 – 1,5 0,526 Kurang baik 34 50,7 33 49,3 67 100 

Total 56 47,5 62 52,5 118 100 

 

Berdasarkan tabel 4.33 diatas, proposi responden yang memiliki budaya 

organisasi baik serta kinerja perawat baik hanya terdapat 22 responden ( 43,1%). 

Sedangkan Perawat yang memilki budaya organisasi kurang baik serta kinerja perawat 

kurang baik terdapat 33 responden (49,3%). Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa 

budaya organisasi dan kinerja perawat pada responden masih banyak yang kurang baik 

ini dilihat dari indikator budaya organisasi yang terdiri dari keterlibatan, konsistensi, 

penyesuaian dan misi. Analisis chi-square menunjukan hasil uji statistik didapatkan 
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nilai p = 0,526 > α = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara 

budaya organisasi dengan kinerja perawat di Instalasi Rawat Inap RSJD Provinsi 

Jambi. Hal ini sejalan dengan nilai POR = 0,736 dan nilai 95% CI = 0,354-1,532. 

2. Hubungan antara Disiplin Kerja dengan Kinerja Perawat di Instalasi Rawat Inap 

RSJD Provinsi Jambi 

Hasil tabulasi silang antara variabel disiplin kerja dengan kinerja perawat di 

instalasi rawat inap RSJD Provinsi Jambi ditampilkan pada tabel 4.34 berikut: 

Tabel 4. 34 Tabulasi Silang Disiplin Kerja dengan Kinerja Perawat di Instalasi 

Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

Disiplin 

Kerja 

Kinerja perawat 
Total 

POR (95% CI) P.Value Baik Kurang Baik 

f % f % f % 

Tinggi 33 58,3 25 41,7 60 100 

2,467 1,1 - 5,1 0,026 Rendah 21 36,1 37 63,8 58 100 

Total 56 47,5 62 52,5 118 100 

Berdasarkan tabel 4.34 diatas, proposi responden yang mempunyai disiplin kerja 

tinggi serta kinerja perawat baik hanya terdapat 33 responden (58,3%). Sedangkan 

Perawat yang memilki disiplin kerja rendah serta kinerja perawat kurang baik terdapat 

37 responden (63,8%). Dari data tersebut dikatakan bahwa disiplin kerja dan kinerja 

perawat pada responden sebagian masih rendah dan kurang baik ini dilihat dari 

indikator disiplin kerja yang terdiri dari disiplin waktu, disiplin peraturan dan disiplin 

tanggung jawab. Analisis chi-square menunjukan hasil uji statistik didapatkan nilai p = 

0,026 < α = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara disiplin kerja 

dengan kinerja perawat di instalasi rawat inap RSJD Provinsi Jambi. Hal ini sejalan 

dengan nilai POR = 2,467 dan nilai 95% CI = 1,175-5,179 artinya perawat dengan 

disiplin kerja tinggi mempunyai peluang 2,467 kali kinerja baik daripada perawat 

dengan disiplin kerja rendah. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Gambaran Kinerja Perawat, Budaya Organisasi Dan Disiplin Kerja 

Perawat Di Instalasi Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi 

Kinerja perawat dikategorikan berdasarkan cut of point dimana data berdistribusi 

tidak normal maka peneliti menggunakan nilai median yaitu sebesar 51. Deskripsi 

tentang kinerja dianalisis menurut komponen kinerja perawat berdasarkan asuhan 

keperawatan menurut nursalam. Secara umum kinerja perawat baik yaitu sebanyak 56 

(47,5%) responden sedangkan kinerja perawat kurang baik yaitu sebanyak 62 (52,5%) 

responden. Secara rinci nilai kinerja dari masing-masing aspek pengkajian sebagian 

besar baik yaitu sebanyak 62 (52,5%) responden, diagnosis sebagian besar baik yaitu 

sebanyak 58 (49,2%) responden, perencanaan baik yaitu sebanyak 75 (63,6%) 

responden, Implementasi sebagian besar baik yaitu sebanyak 60 (50,8%) responden, 

dan evaluasi baik yaitu sebanyak 86 (72,9%) responden. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat nursalam dan effendi tentang 

kinerja perawat yang dinilai melalui standar pelayanan keperawatan dalam tahapan 

proses keperawatan meliputi pengkajian yaitu perawat mengumpulkan data kesehatan 

dari klien secara sistematis, komprehensif, akurat, ringkas dan konsisten. Diagnosis 

yaitu menganalisa data pengkajian untuk merumuskan diagnosa keperawatan. 

Perencanaan yaitu membuat rencana tindakan apa yang dilakukan untuk mengatasi 

masalah dan meningkatkan kesehatan pasien. Implementasi yaitu melaksanakan 

kegiatan yang dibedakan dalam rencana asuhan keperawatan dan terakhir evaluasi 

yaitu perawat menilai sejauh mana perkembangan dan kemajuan pasien.30 

Budaya organisasi dikategorikan berdasarkan cut of point, data pada budaya 

organisasi berdistribusi normal maka peneliti menggunakan nilai mean yaitu sebesar 

115. Deskripsi tentang budaya organisasi dianalisis berdasarkan budaya organisasi 

menurut Denison dan Mishra. Secara umum budaya organisasi baik sebanyak 51 

(43,2%). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari tentang persepsi 

perawat pelaksana tentang budaya organisasi, dimana berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan pada 86 perawat pelaksana di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi 
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Jambi Tahun 2018 sebagian besar (77.9%) perawat pelaksana memiliki budaya 

organisasi yang baik.59  

Secara rinci budaya organisasi dari masing-masing komponen yaitu persepsi 

perawat pada indikator keterlibatan baik sebanyak 60 (50,8%) responden. Hasil 

penelitian sejalan dengan penelitian Supyono, proporsi persepsi perawat supervisor 

tentang keterlibatan sesuai dengan kinerja perbaikan yang baik lebih tinggi 

presentasinya dibandingkan dengan persepsi perawat supervisor tentang keterlibatan 

kurang sesuai dengan kinerja perbaikan yang kurang baik.60 Hasil penelitian juga 

sinkron dengan penelitian terkait yang dilakukan Sari yang memberitahukan sebagian 

besar persepsi perawat pelaksana tentang keterlibatan adalah baik (76.7%), 

keterlibatan yang tinggi dari perawat pelaksana dalam melakukan kerjasama dalam tim 

di organisasi akan berdampak pada peningkat kinerja organisasi.59 Kondisi ini perlu 

disadari oleh manajer keperawatan untuk terus berupaya memberikan kesempatan 

kepada perawat pelaksana terlibat dalam kegiatan di rumah sakit. Keterlibatan 

merupakan elemen penting dari budaya perusahaan dan nilai organisasi yang unik. 

Denison mengatakan keterlibatan yang tinggi membatasi kemampuan organisasi untuk 

memobilisasi dan mengubah, dan bahwa anggota organisasi setuju untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan organisasi. Kinerja organisasi ditingkatkan dengan partisipasi yang 

kuat dari perawat terkelola yang bekerja dengan tim organisasi.37 Kondisi ini 

seharusnya memungkinkan perawat untuk terus terlibat dalam kegiatan rumah sakit. 

Konsistensi baik sebanyak 65 (55,1%) responden. Hasil penelitian sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Aroni, jumlah responden yang memiliki 

budaya organisasi Konsistensi paling dominan yaitu 45 orang (29,4 %).38 Denison dan 

Mishra menyatakan konsistensi adalah nilai dan sistim yang mendasari kekuatan suatu 

budaya. Nilai ini memfokuskan pada integrasi sumber-sumber organisasi koordinasi 

dan sistim kontrol dan konsistensi organisasi dalam mengembangkan sistim yang 

efektif dalam melaksanakan kegiatan organisasi.37 

Penyesuaian sebagian besar baik 45 (38,1%) responden. Hal ini sejalan juga 

dengan penelitian yang dilakukan oleh sari, pada penelitiannya didapatkan sebagian 

besar persepsi perawat pelaksana tentang penyesuaian adalah baik (73.3 %). 



 
 

26 
  

Penyesuaian dalam penelitian ini adalah evaluasi nilai rumah sakit oleh perawat rumah 

sakit, membantu organisasi beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dan fokus 

pada kinerja dan pembelajaran organisasi. Penyesuaian adalah kebutuhan organisasi 

untuk mengimplementasikan aktivitasnya dalam lingkungan organisasi dengan nilai 

dan keyakinan yang mendukung kemampuan organisasi untuk menerima, 

menafsirkan, dan menerjemahkan sinyal lingkungan untuk mengubah perilaku 

internalnya.37 Perubahan dan pembelajaran organisasi adalah tiga aspek dari adaptasi 

berorientasi pelanggan ini. Menurut Robbins, aktivitas perawat untuk memutuskan 

metode baru dan lebih baik untuk menyelesaikan pekerjaan, membuat iklim perbaikan, 

reaksi positif dari berbagai bidang, terlepas dari apakah informasi pasien tidak 

mencapai perubahan, apakah perawat telah mempelajari kebutuhan pasien, apakah 

perawat dari bidangnya masing-masing tahu pekerjaan yang dilakukan oleh berbagai 

bidang, terlepas dari apakah pembelajaran merupakan tujuan penting dalam pekerjaan 

sehari-hari perawat medis, apakah petugas bereaksi dengan baik terhadap pesaing dan 

perubahan lain dalam lingkungan rumah sakit.46 

Deninson dan Mishra berpendapat bahwa penyesuaian adalah jika suatu 

organisasi memiliki nilai dan keyakinan akan kemampuannya untuk menerima, 

menafsirkan, dan mentransformasikan sinyal lingkungan, maka hal tersebut 

merupakan persyaratan bagi organisasi untuk melakukan kegiatan internal melalui 

perubahan perilaku internal, manusia dan kelompok.37 Dalam hal ini, perawat dapat 

mengembangkan metode adaptif untuk memenuhi kebutuhan yang berubah. Perawat 

dapat membaca dan merespons tren saat ini dengan cepat serta dapat memprediksi 

perubahan di masa mendatang perawat harus mampu memahami dan berinteraksi 

dengan pasien serta mengantisipasi kebutuhan pasien di masa depan. Hal ini 

mencerminkan motivasi perusahaan untuk kepuasan pelanggan. Perawat dapat 

mengambil inspirasi dari lingkungan mereka dan menerjemahkan serta 

menafsirkannya sebagai peluang untuk mendorong inovasi, memperoleh pengetahuan, 

dan mengembangkan keterampilan. 

 Dan persepsi responden terhadap budaya organisasi misi sebagian besar baik 

sebanyak 58 (49,2%) responden. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian sari yang 
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menunjukan sebagian besar persepsi perawat pelaksana tentang misi adalah baik 

(82.6%).59 Hasil penelitian sesuai dengan teori Denison, pernyataan misi memiliki 

dampak yang signifikan terhadap kinerja internal dan eksternal perusahaan dan 

berkontribusi pada komitmen jangka pendek dan jangka panjang yang mengarah pada 

kinerja organisasi yang efektif.37  Hal ini berarti budaya organisasi misi masih perlu 

diperhatikan pada budaya organisasi di RSJD Provinsi Jambi, dan untuk dapat 

dipertahankan menuju ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini kegiatan perawat 

berkaitan dengan aspek pelayanan sebagai berikut: Jika perawat selalu bergerak 

dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perawat memiliki misi yang jelas dan 

strategi arah dan arah yang jelas. Arah “strategi dan pengobatan” untuk perawatan 

rumah sakit di masa depan sudah jelas. Apakah visi jangka panjang rumah sakit 

memotivasi perawat dan apakah manajer memiliki strategi yang tepat untuk 

memajukan praktik keperawatan mereka? Menyinggung hasil penelitian, cenderung 

diartikan bahwa semakin baik budaya organisasi misi akan menjunjung tinggi kinerja 

perawat menuju kearah yang lebih baik, untuk situasi ini menyiratkan bahwa budaya 

organisasi misi belum melekat pada tenaga medis di RSJD Provinsi Jambi dan 

tentunya perlu diperhatikan memiliki pilihan untuk terus ditingkatkan menuju ke arah 

yang diandalkan sesuai misi dan visi RSJD Provinsi Jambi. 

Selanjutnya disiplin kerja dikategorikan berdasarkan cut of point, data pada 

disiplin kerja berdistribusi tidak normal maka peneliti menggunakan nilai median yaitu 

sebesar 29. Deskripsi tentang disiplin kerja dinilai berdasarkan indikator menurut 

robbins. Secara umum disiplin kerja dengan kategori tinggi yaitu sebanyak 52 (44,1%) 

responden. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novika, 

disiplik kerja dengan kategori baik sebesar 73,02%.61 Semakin tinggi disiplin kerja, 

maka semakin tinggi kinerja karyawan dan sebaliknya semakin rendah disiplin 

kerja maka semakin rendah kinerja karyawan 

Secara rinci disiplin kerja berdasarkan indikator yaitu disiplin kerja peraturan 

sebagian besar memiliki kategori tinggi sebanyak 55 (46,6%) responden. Hasil ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh pratiwi tentang pengaruh disiplin kerja 

terhadap kinerja, pegawai yang memiliki persepsi disiplin kerja peraturan baik sebesar 
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70,7%.62 Pegawai yang memiliki persepsi disiplin kerja cukup baik dan baik perlu 

meningkatkan lagi disiplin kerja mereka dengan cara meningkatkan rasa kepedulian 

terhadap pencapaian tujuan organisasi dan semakin meningkatkan rasa tanggung 

jawab para pegawai.  

Disiplin kerja waktu memiliki kategori tinggi sebanyak 22 (18,6%) responden. 

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Suryanti, dari hasil penelitiannya ada 

hubungan yang sangat besar antara pandangan disiplin waktu dengan kinerja. Kinerja 

Pelayanan kesehatan yang baik dipengaruhi oleh disiplin waktu yang baik.63 Lagi pula, 

jika disiplin waktu tidak baik, itu dapat mempengaruhi presentasi layanan kesehatan. 

RSJD Provinsi Jambi mempunyai kebijakan jam kerja untuk perawat rawat inap yang 

dibagi menjadi 3 shift yaitu pagi, siang dan malam. Perawat diwajibkan untuk datang 

sesuai dengan shift yang telah ditentukan. Menurut robbins disiplin waktu disini 

dimaknai sebagai sikap atau perilaku selama jam kerja. Hal ini mencakup kehadiran 

dan ketaatan jam kerja oleh karyawan dan karyawannya untuk melakukan aktivitas 

tepat waktu dan akurat.46  

Dan disiplin tanggung jawab sebagian besar memiliki kategori tinggi sebanyak 

48 (40,7%) responden. Pada penelitian ini disiplin tanggung jawab yang dimaksud 

adalah disiplin tanggung jawab terhadap peralatan kesehatan yang digunakan. Apakah 

perawat bertanggung jawab terhadap peralatan yang hendak digunakan atau sudah 

digunakan. Menurut Robbins disiplin kerja terhadap tanggung jawab adalah 

Menggunakan dan memelihara peralatan semaksimal mungkin untuk membantu 

rumah sakit dengan mudah. Selain kemampuan untuk menangani tugas-tugas yang 

menjadi tanggung jawab perawat sebagai tenaga medis pemberi layanan kesehatan 

dirumah sakit.46 

4.2.2 Hubungan Budaya Organisasi dengan Kinerja Perawat Di Instalasi Rawat 

Inap RSJD Provinsi Jambi 

 

Hasil penelitian yang didapati bahwa nilai p = 0,526 > α = 0,05 maka bisa 

disimpulkan tidak ada hubungan antara budaya organisasi dengan kinerja perawat di 

Instalasi Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi. Hasil penelitian sejalan dengan nilai POR 
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= 0,736 dan nilai 95% CI = 0,354 – 1,532. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh  Vernadeth, dkk yang menunjukan hasil Budaya 

organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perawat karena nilai Sig 

0,084. Nilai ini lebih besar dari 0,050. Koefisien pengaruh budaya organisasi terhadap 

kinerja perawat sebesar 0,279, sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi 

berpengaruh tidak langsung dan tidak signifikan terhadap kinerja perawat.35 

Namun hasil penelitian tidak sinkron dengan penelitian terkait yang dilakukan 

sang Rahmanita (2013) berdasarkan signifikansinya yaitu X (budaya organisasi) 

menggunakan signifikansi 0,000 memiliki kekuatan yang signifikan didalam 

mengestimasi kinerja perawat pelaksana di Ruang Rawat Inap III RSU Dr. Pirngadi 

Medan.29 Hasil penelitian juga tidak sejalan dengan Aroni yang menunjukan hasil uji 

statistik di peroleh P.Value = 0.008, bisa pada simpulkan bahwa terdapat interaksi 

yang signifikan antara budaya organisasi misi dengan kinerja perawat di RSUD Kota 

Langsa.38. 

Berdasarkan hasil yang berkaitan dengan pembuktian hipotesis diperoleh bahwa 

budaya organisasi tidak berhubungan langsung terhadap kinerja perawat. Namun 

budaya organisasi yang kuat di RSJD Provinsi Jambi tidak serta merta membuat 

kinerja perawat menjadi lebih baik. Budaya organisasi tidak berpengaruh baik secara 

langsung maupun signifikan terhadap kinerja pegawai. Beberapa budaya organisasi 

dapat dikatakan kuat sedangkan yang lain dapat dikatakan lemah. Semua organisasi 

memiliki budaya tetapi tidak semua organisasi sama kuatnya dalam mempengaruhi 

perilaku dan tindakan karyawannya. Budaya yang kuat adalah budaya organisasi ideal 

yang dianut secara luas dan jelas dalam penyampaiannya serta kekuatan budaya, 

sehingga mempengaruhi intensitas perilaku. Budaya organisasi yang kuat yang lebih 

intensif (nilai-nilai lebih tertanam dan lebih mendasar dan kokoh), semakin luas dianut 

(semakin banyak warga organisasi yang menganutnya), dan semakin jelas 

disosialisasikan dan diteruskan. 

Hasil penelitian juga tidak sejalan dengan teori wirawan, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah lingkungan eksternal perusahaan dan lingkungan 

internal perusahaan dan karyawannya. Budaya organisasi merupakan elemen internal 
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dari sebuah organisasi. Budaya organisasi berupa aturan, nilai, keyakinan, keyakinan, 

filosofi, kebiasaan organisasi, dll. Pendiri, pemimpin, dan anggota organisasi yang 

terbentuk secara sosial dalam jangka waktu yang lama mengundang anggota baru 

untuk menerapkannya dalam aktivitasnya. Produksi, layanan pelanggan, dan tujuan 

organisasi.24  

Meskipun dalam penelitian ini tidak ditemukan hubungan antara budaya 

organiasi dengan kinerja perawat di instalasi rawat inap RSJD Jambi. Baiknya untuk 

tetap memperhatikan budaya organisasi di RSJD Provinsi Jambi. Dari penemuan ini, 

budaya organisasi di rumah sakit perlu dikembangkan dengan menjadikan perilaku 

manajemen sebagai model, menciptakan sejarah baru, simbol dan kebiasaan serta 

kepercayaan sesuai dengan budaya yang diinginkan, memilih, mempromosikan dan 

mendukung karyawan, mendefinisikan kembali proses sosialisasi nilai-nilai baru, 

mengubah sistem penghargaan dengan nilai-nilai baru, mengganti norma tidak tertulis 

dengan aturan formal atau tertulis, mengacak sub-budaya melalui rotasi pekerjaan, dan 

meningkatkan kolaborasi kelompok.35  

Agar budaya organisasi dapat berfungsi secara optimal, maka budaya organisasi 

harus diciptakan, dipertahankan dan diperkuat bahkan diubah oleh manajemen, dan 

diperkenalkan kepada karyawan melalui proses sosialisasi sehingga nilai-nilai 

karyawan dan nilai-nilai organisasi dapat disatukan. Melalui sosialisasi ini karyawan 

dikenalkan dengan tujuan, strategi, nilai dan standar perilaku organisasi, serta 

informasi terkait pekerjaan.  

Salah satu upaya untuk menjaga budaya organisasi yang layak dalam 

melaksanakan tugas di RSJD Provinsi Jambi adalah dengan melakukan sosialisasi 

pemahaman kepada tenaga medis khususnya perawat di instalasi rawat inap RSJD 

Provinsi Jambi, khususnya pada segmen keterlibatan, konsistensi, penyesuaian dan 

misi. Selain itu, penting bagi manajemen RSJD Provinsi Jambi untuk meminta data 

lapangan yang lengkap tentang tenaga medis khususnya perawat di instalasi rawat inap 

untuk memberikan penilaian tentang budaya organiasi dan budaya kerja yang telah 

berjalan selama ini di RSJD Provinsi Jambi. Menawarkan hadiah kepada perawat 
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sebagai bentuk apresiasi dan meneruskan program dalam peningkatan budaya 

organisasi berjenjang yang ada di ruang rawat inap RSJD Provinsi Jambi. 

4.2.3 Hubungan Disiplin Kerja dengan Kinerja Perawat Di Instalasi Rawat Inap 

RSJD Provinsi Jambi 

Hasil uji statistik diperoleh nilai p value = 0,026 atau nilai p<0,05 sehingga 

dapat disimpulan ada hubungan yang bermakna antara disiplin kerja dengan kinerja 

perawat rawat inap di RSJD Provinsi Jambi. Hal ini sejalan dengan nilai POR = 2,467 

dan nilai 95% CI = 1,175-5,179. Dimana perawat dengan disiplin kerja tinggi 2,467 

kali dapat memiliki kinerja yang baik. Hasil penelitian juga sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Sutrisnoputri menunjukkan terdapatnya hubungan yang signifikan 

antara Hubungan Disiplin Kerja Dan Lingkungan Kerja Dengan Kinerja Perawat Di 

Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang dengan nilai nilai 

p value = 0,000 atau nilai p dan output uji koefisien hubungan didapatkan 0,392. Hal 

ini menampakan bahwa kekuatan hubungannya rendah.43 Ini pula sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk menerangkan memiliki dampak yang 

signifikan Effect of Work Motivation with Working Discipline in Nursing 

Performance in Special Unit X Hospital in Yogyakarta menggunakan nilai disiplin 

(0,047) dimana nilainya lebih kecil menurut nilai baku error (0,05) yang berarti h0 

ditolak & h1 diterima.48  

Hasil penelitian juga sejalan dengan teori wirawan dimana disiplin kerja adalah 

salah satu tindakan yang mempengaruhi kinerja seorang karyawan. Perilaku karyawan 

sehari-hari adalah perilaku karyawan yang konsisten dengan perilaku, etika, kerja, dan 

praktik bisnis organisasi. Perilaku karyawan yang melanggar aturan tersebut disebut 

tindakan tidak disiplin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan aturan dan 

peraturan untuk mengatur dan membatasi semua aktivitas dan tindakan kita, di mana 

pun kita berada. Disiplin kerja adalah kemampuan untuk bekerja secara rutin, andal, 

dan sesuai standar yang ditetapkan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip yang telah 

ditetapkan.56 Disiplin yang baik mencerminkan kewajiban seseorang mengenai usaha 

yang ditunjuk kepadanya.  
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Hasil penelitian di lapangan mengenai disiplin kerja perawat didapatkan perawat 

dengan usia produktif sangat berperan dalam menaikkan kinerja perawat pada 

bandingkan dengan perawat dengan usia tua disebabkan terbatasnya pergerakan dan 

sebagian sulit berkonsentrasi pada memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. 

Dalam penelitian ini jua diperoleh masa kerja dan pendidikan berperan penting pada 

disiplin kerja, masa kerja nya yang sudah lama lebih taat pada peraturan dan etika 

perilaku bekerja dalam menaruh pelayanan kesehatan kepada pasien.  

Disiplin kerja perlu lebih ditingkatkan dengan memberikan pekerjaan kepada 

karyawan sesuai dengan kemampuannya, pemimpin yang baik sebagai panutan; 

pemimpin yang selalu adil kepada bawahannya, pemimpin yang aktif dan mengawasi 

langsung kinerja bawahan, menerapkan dan sanksi, dan adanya hubungan antar 

seluruh karyawan. Hal ini diperlukan untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan 

bagi pegawai dalam menciptakan disiplin yang baik di rumah sakit. Dengan disiplin 

yang baik, semangat kerja, efisiensi, dan efektifitas kerja karyawan akan meningkat.35  

Hukuman diperlukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan mendidik pegawai 

untuk mematuhi semua peraturan RSJD. Hukuman harus adil dan tegas kepada semua 

karyawan. Disiplin harus ditekankan dalam mewujudkan tujuan RSJD, karena 

kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan RSJD dalam mencapai tujuannya. 

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa tingkat absensi perawat yang belum 

mencapai target dan kinerja perawat dalam bekerja sesuai prosedur dan jadwal masih 

perlu diperhatikan. Tinggi rendahnya kehadiran dan tingkat kepatuhan perawat dalam 

bekerja sesuai prosedur dan jadwal dapat digunakan untuk mengukur kedisiplinan 

perawat dalam bekerja. Semakin tinggi tingkat absensi perawat dan semakin rendah 

tingkat kepatuhan perawat, akan menghambat produktivitas rumah sakit sehingga 

tujuan rumah sakit akan terhambat. Dari penemuan ini, kinerja perawat dapat 

ditingkatkan dengan meningkatkan disiplin kerja RSJD.  

Semakin baik disiplin kerja, absens tingkat dan tingkat kepatuhan akan baik dan 

kinerja akan meningkat. Untuk meningkatkan kinerja perawat di RSUD Pesanggrahan 

sebagai Rumah Sakit Daerah maka pihak manajemen perlu meningkatkan disiplin 

kerja yaitu mengadakan pelatihan disiplin secara berkala dan menerapkan sistem 
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pengawasan langsung dari atasan kepada bawahan mengenai kinerja pegawai, 

menerapkan aturan dan sanksi adil dan tegas, serta hubungan antara pimpinan dan 

karyawan perlu lebih ditingkatkan. Pimpinan dan manajemen RSJD Provinsi Jambi 

sebagai Rumah Sakit Jiwa satu-satunya di kota jambi harus dapat lebih banyak 

melaksanakan komunikasi secara langsung dan jelas sehingga instruksi yang diterima 

oleh perawat secara jelas dan benar secara bergantian. 

Perawat harus mengikuti aturan atau pedoman tertentu, seperti peraturan jam 

kerja. Selain itu, perawat diharuskan memakai seragam sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Perawat yang sangat terlatih dan profesional merasa bertanggung jawab atas 

tindakan mereka dan tidak mempengaruhi kinerja tugas-tugas ini. Disiplin di tempat 

kerja memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja perawat untuk melakukan 

pekerjaan mereka dan dengan meningkatnya disiplin kerja, perawat bertanggung 

jawab atas pekerjaan mereka dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh rumah sakit. 

Dalam hal ini, dalam rangka meningkatkan disiplin kerja melalui pemberian 

kompensasi bagi tenaga keperawatan, diperlukan peran tenaga keperawatan dalam 

manajemen rumah sakit. 
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