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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Motivasi Kerja 

a. Pengertian Motivasi Kerja 

Perilaku manusia itu hakikatnya adalah berorentasi pada tujuan 

dengan kata lain bahwa perilaku seseorang itu pada umumnya 

dirangsang oleh keinginan untuk mencapai beberapa tujuan. Satuan 

dasar dari setiap perilaku itu adalah kegiatan. Sehingga dengan 

demikian semua prilaku itu adalah serangkaian aktivita-aktivitas atau 

kegiatan-kegiatan (Thoha, 2003). 

Perilaku seseorang itu sebenarnya dapat dikaji sebagai saling 

interaksinya atau ketergantungannya beberapa unsur yang 

merupakan suatu lingkaran. Unsur-unsur itu secara pokok terdiri dari 

motivasi dan tujuan. Atau kalau menurut Fred Luthans terdiri dari tiga 

unsur yakni kebutuhan (need), dorongan (drive), dan tujuan (goals) 

(Thoha, 2003). 

Motivasi, kadang-kadang istilah ini dipakai silih berganti dengan 

istilah-istilah lainnya, seperti misalnya kebutuhan (need), keinginan 

(want), dorongan (drive), atau impulsa. Orang yang satu dengan 

berbeda dengan lainnya selain terletak pada kemampuannya untuk 

bekerja juga tergantung pada motivasinya. Adapun motivasi 

seseorang ini tergantung pada kekuatan dari motivasi itu sendiri 

(Thoha, 2003). 

Pengertian motivasi sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Nursalam (2011) adalah: karakteristik psikologis manusia yang 

memberi kontribusi pada tingkat komitmen seseorang. Hal ini 

termasuk faktor-faktor yang menyebabkan, menyalurkan dan 

mempertahankan tingkah laku manusia dalam arah tekad tertentu. 

Sedangkan motivasi menurut Purwanto yang dikutip oleh Nursalam 

(2011) adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Menurut Shortell dan Kaluzny, motivasi adalah 

perasaan atau pikiran yang mendorong seseorang melakukan 
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pekaryaan atau menjalankan kekuasaan terutama dalam berperilaku 

(Nursalam, 2011). 

Dari berbagai macam definisi motivasi, menurut Stanford yang 

dikutip oleh Nursalam (2011), ada tiga hal penting dalam pengertian 

motivasi yaitu hubungan antara kebutuhan, dorongan dan tujuan. 

Kebutuhan muncul karena adanya sesuatu yang kurang dirasakan 

oleh seseorang, baik fisiologis maupun psikologis. Dorongan 

merupakan arahan untuk memenuhi kebutuhan sedangkan tujuan 

adalah akhir dari suatu siklus motivasi. 

Menurut As’ad yang dikutip oleh Nursalam (2011), bekerja 

adalah suatu bentuk aktivitas baik fisik dan mental yang bertujuan 

untuk mendapatkan kepuasan. Gilmer yang dikutip oleh Nursalam 

(2011), berpendapat bahwa bekerja itu merupakan proses fisik dan 

mental manusia dalam mencapai tujuannya. Akan halnya motivasi 

kerja juga suatu kondisi yang berpengaruh untuk membangkitkan, 

mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan 

lingkungan kerja (Nursalam, 2011). 

Motivasi adalah tindakan yang dilakukan orang untuk 

memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Hal ini adalah keinginan 

untuk melakukan upaya mencapai tujuan atau penghargaan untuk 

mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh kebutuhan tersebut 

(Marquis and Huston, 2003). 

Motivasi instrinsik berasal dari dalam diri orang tersebut, yang 

mendorong dirinya menjadi produktif. Agar secara intrinsik dapat 

termotivasi dalam pekerjaan, para pekerja harus menghargai 

performa dan produktifitas kerjanya. Motivasi intrinsik secara 

langsung berhubungan dengan tingkat ambisi seseorang. Latar 

belakang budaya juga mempunyai dampak terhadap motivasi 

intrinsik; beberapa budaya menghargai mobilitas karir, keberhasilan 

kerja, dan pengakuan yang lebih dibanding budaya lain (Marquis and 

Huston, 2003). 

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang ditingkatkan oleh 

lingkungan kerja atau penghargaan eksternal. Penghargaan 

didapatkan setelah pekerjaan selesai dilakukan. Meskipun semua 
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orang secara intrinsik termotivasi sampai derajat tertentu, tidak 

realistis bagi organisasi untuk mengasumsikan bahwa semua pekerja 

mempunyai tingkat motivasi intrinsik yang memadai dalam mencapai 

tujuan organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus menyediakan 

suasana yang merangsang motivasi, baik ekstrinsik maupun intrinsik 

(Marquis and Huston, 2003). 

b. Teori-teori Motivasi 

Banyak dikemukakan teori tentang motivasi dalam berbagai 

literatur, masing-masing motivasi tersebut pada dasarnya berusaha 

menjelaskan mengapa motivasi itu timbul dan bagaimana proses 

motivasi itu berlangsung. 

1. Teori Hierarki Kebutuhan Maslow 

Abraham Maslow telah mengembangkan suatu konsep teori 

motivasi yang dikenal dengan hirarki kebutuhan (hierarchy of 

needs). Menurut Moslow, nampaknya ada semacam hirarki yang 

mengatur dengan sendirinya kebutuhan-kebutuhan manusia 

(Thoha, 2003). 

Teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow, yang 

terkenal dengan kebutuhan FAKHTA (Fisiologis, Aman, Kasih 

Sayang, Harga Diri, dan Aktualisasi Diri) dimana dia memandang 

kebutuhan manusia sebagai lima macam hirarki, mulai dari 

kebutuhan fisiologis yang paling mendasar sampai kebutuhan 

tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Menurut Maslow, individu akan 

termotivasi untuk memenuhi kebutuhan yang paling menonjol atau 

paling kuat bagi mereka pada waktu tertentu (Nursalam, 2011). 

Maslow meyakini bahwa orang termotivasi untuk 

memuaskan kebutuhan tertentu, mulai dari kebutuhan bertahan 

hidup dasar sampai kebutuhanpsikologis kompleks, dan behwa 

orang mencari kebutuhan yang lebih tinggi saat kebutuhan yang 

lebih rendah telah terpenuhi secara dominan (Marquis and Huston, 

2003). 

Menurut maslow bahwa hirarki kebutuhan ini merupakan 

suatu pola yang tipikal dan bisa dilaksanakan pada hampir setiap 

waktu. Pemenuhan kebutuhan yang satu akan menimbulkan 
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keperluan kebutuhan yang lain. Setiap orang mempunyai 

kebutuhan-kebutuhan yang berbeda (Thoha, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
Hirarki Motivasi Kerja 
Sumber: Thoha, 2003 

 
        

2. Teori Dua Faktor Herzberg 

Frederick Herzberg berusaha memperluas hasilkarya 

Moslow dan mengembangkan suatu teori yang khusus bisa 

diterapkan ke dalam motivasi kerja. Herzberg menggunakan 

metode kritikel insiden dalam mengumpulkan data untuk dianalisa. 

Herzberg menyimpulkan bahwa kepuasan pekerjaan itu selalu 

dihubungkan dengan isi atau jenis pekerjaan (job content), dan 

ketidak puasan bekerja selalu disebabkan karena hubungan 

pekerjaan tersebut dengan aspek-aspek di sekitar yang 

berhubungan dengan pekerjaan (job context). Kepuasan-

kepuasan dalam bekerja oleh Herzberg diberi nama motivator, 

adapun ketidak puasan disebut faktor hygiene. Kedua sebutan itu 

Aktualisasi Diri 

Penghargaan 
Misalnya: status, titel, 

simbol-simbol, promosi, 
perjamuan, dan sebagainya. 

Sosial atau afiliasi 
Misalnya: kelompok formal atau 

informal, menjadi ketua yayasan, ketua 
organisasi olahraga, dan sebagainya 

Keamanan 
Misalnya: jaminan masa pensiun, santunan 

kecelakaan, jaminan asuransi kesehatan dan 
sebagainya. 

Fisik 
Misalnya: gaji, upah tunjangan, honorarium, bantuan pakaian, 

sewa perumahan, uang transport, dan lain-lain. 
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dikenal dengan nama Dua Faktor Teori Motivasi dan Herzberg 

(Thoha, 2003). 

Menurut teori Herzberg, agar para karyawan bisa 

termotivasi, maka mereka hendaknya mempunyai suatu pekerjaan 

dengan isi yang selalu merangsang untuk berprestasi (Thoha, 

2003). 

Frederick Herzberg meyakini bahwa pegawai dapat 

termotivasi oleh pekerjaan itu sendiri dan bahwa terdapat 

kebutuhan internal atau pribadi untuk memenuhi tujuan organisasi. 

Ia meyakini bahwa memisahkan motivatos pribadi dari 

ketidakpuasan kerja mungkin terjadi. Perbedaan antara faktor 

higiene atau pemeliharaan dan faktor motivator ini disebut sebagai 

teori motivasi-higiene atau teori dua faktor (Marquis and Huston, 

2003). 

Adapun yang dapat membangkitkan semangat kerja seperti 

dikatakan di atas menurut Herzberg ialah motivator. Faktor ini 

terdiri dari faktor keberhasilan, penghargaan, faktor pekerjaannya 

sendiri, rasa tanggung jawab, dan faktor peningkatan (Thoha, 

2003). 

Karya Herzberg menunjukkan bahwa meskipun organisasi 

harus membangun faktor higiene atau pemeliharaan, suasana 

yang memotivasi harus secara aktif melibatkan pegawai. Para 

pekerja harus diberikan tanggung jawab, tantangan, dan pengkuan 

yang lebih besar untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik. 

Sistem penghargaan harus memenuhi kebutuhan motivasi dan 

faktor pemeliharaan, dan penekanan yang diberikan oleh manajer 

sebaiknya berbeda pada situasi dan keterlibatan pegawai. 

Meskipun faktor pemeliharaan itu sendiri tidak memotivasi, faktor 

tersebut diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang 

mendorong para pekerja untuk berpindah ke kebutuhan yang 

tingkatannya lebih tinggi. Faktor pemeliharaan juga mengatasi 

ketidakpuasan pegawai dan bermanfaat dalam perekrutan 

sejumlah personel yang tangguh (Marquis and Huston, 2003). 
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3. Teorri Motivasi Alderfer (Alderfer’s ERG Theory) 

Clayton Alderfer merasakan bahwa ada nilai tertentu dalam 

menggolongkan kebutuhan-kebutuhan, dan terdapat pula suatu 

perbedaan antara kebutuhan-kebutuhan dalam tatanan paling 

bawah dengan kebutuhan-kebutuhan pada tatanan paling atas 

(Thoha, 2003). 

Alderfer mengenalkan tiga kelompok inti dari kebutuhan-

kebutuhan itu, yakni: kebutuhan akan keberadaan (existence 

need), kebutuhan berhubungan (releatedness need), dan 

kebutuhan untuk berkembang (growth need). Teori ERG berasal 

dari kepanjangan Existence, Relatedness, dan Growth (Thoha, 

2003). 

4. Teori Motivasi Prestasi Mc Clelland 

Menurut Mc Clelland, seseorang dianggap mempunyai 

motivasi untuk berprestasi jika ia mempunyai keinginan untuk 

melakukan suatu karya yang berprestasi lebih baik dari prestasi 

karya orang lain. Ada tiga kebutuhan manusia ini menurut Mc 

Clelland, yakni kebutuhan untuk berprestasi , kebutuhan untuk 

berafiliasi dan kebutuhan untuk kekuasaan. Ketiga kebutuhan ini 

terbukti merupakan unsur-unsur yang amat penting dalam 

menentukan prestasi seseorang dalam bekerja (Thoha, 2003). 

Mc Clelland mengemukakan teori bahwa manajer dapat 

mengidentifikasi kebutuhan prestasi, afilasi, atau kekuasaan 

pegawai mereka dan menyusun strategi motivasi yang tepat untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut (Marquis and Huston, 2003). 

5. Teori X dan Teori Y dari Douglas McGregor 

Douglas McGregor mengemukakan dua pandangan nyata 

mengenai manusia: pandangan pertama pada dasarnya negatif 

disebut Teori X, dan yang kedua pada dasarnya positif disebut 

teori Y (Robbins and Judge, 2008). 

Teori X menyatakan bahwa sebagian besar orang lebih suka 

diperintah, dan tidak tertarik akan rasa tanggung jawab, serta 

menginginkan keamanan atas segalanya. Mengikuti falsafah ini 

maka kepercayaannya ialah orang-orang itu hendaknya dimotivasi 
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dengan uang, gaji, honorarium, dan diperlakukan dengan sangsi 

hukuman (Thoha, 2003). 

McGregor memberikan alternatif teori lain yang 

dinamakannya teori Y. Asumsi teori Y ini menyatakan bahwa 

orang-orang pada hakikatnya tiadk malas dan dapat dipercaya, 

tidak seperti yang diduga oleh teori X (Thoha, 2003). 

McGregor tidak mempertimbangkan teori X dan teori Y 

sebagai titik yang saling berlawanan dalam spektrum, tetapi lebih 

sebagai dua titik pada rangkaian kesatuan yang memanjang 

menembus semua sudut pandang orang. McGregor yakin bahwa 

orang sebaiknya tidak diklasifikasikan secara afisial selalu 

mempunyai asumsi teori X atau teori Y mengenai orang lain; 

sebaliknya, sebagian besar terletak di beberapa titik pada 

rangkaian kesatuan tersebut. Demikian juga, McGregor tidak 

mempromosikan teori X atau teori Y sebagai gaya manajemen 

yang paling heba, meskipun banyak manajer menafsirkan teori Y 

sebagai model manajemen utama. Tidak ada satu pun gaya yang 

efektif pada semua situasi, pada setiap saat, dan pada semua 

orang. McGregor, tanpa membuat pertimbangan nilai, menyatakan 

bahwa dalam situasi apa pun, asumsi manajer mengenai orang, 

baik berdasarkan fakta atau tidak, mempengaruhi motivasi dan 

produktivitas (Marquis and Huston, 2003). 

6. Teori Dewasa dan Tidak Dewasa Chris Argyris 

Menurut Argyris, jika nilai-nilai kemanusiaan atau 

demokkrasi dilaksanakan secara tegas dalam suatu organisasi, 

makan perasaan-perasaaan saling percaya, hubungan yang tidak 

dibuat-buat, akan berkembang di antara orang-orang yang bekerja 

sama didalamnya. Dan akan menghasilkan naiknya kompetensi 

interpersonal, kerja sama antar kelompok, atau fleksibilitas, yang 

pada gilirannya dapat menghasilkan bertambahnya efektivitas 

organisasi (Thoha, 2003). 

Argyris menyatakan bahwa banyakpekerja yang tidak 

mampu bersikap dewasa bukan karena mereka malas, akan tetapi 

oleh perbuatan manajemen. Dalam organisasi mereka diberikan 
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kontrol yang minimal atas lingkungannya dan dirangsang untuk 

berbuat pasif, tergantung, dan menjadi bawahan. Oleh karena itu 

mereka bertindak tidak matang (Thoha, 2003). 

Dasar dari konsep ini adalah bahwa kekuasaan dan otoritas 

hendaknya berada dalam genggaman tangan sekelompok kecil 

orang-orang yang menduduki posisi puncak organisasi. 

Spesialisasi tugas acap kali menjadi penyederhanaan yang 

berkelebihan atas beberapa pekerjaan yang akibatnya menjadi 

perbuatan yang berulang (repetitive), rutine, dan tidak merangsang 

(unchallenging) (Thoha, 2003). 

7. Teori Keadilan (Equity Theory) 

Menurut Stoner dan Freeman, teori keadilan didasarkan 

pada asumsi bahwa faktor utama dalam motivasi pekaryaan 

adalah evaluasi individu atau keadilan dari penghargaan yang 

diterima individu akan termotivasi jika hal yang mereka dapatkan 

seimbang dengan usaha yang mereka kerjakan (Nursalam (2011). 

8. Teori Harapan (Expectancy Theory) 

Teori ini menyatakan cara memilih dan bertindak dari 

berbagai alternatif tingkah laku, berdasarkan harapannya apakah 

ada keuntungan yang diperoleh dari tiap tingkah laku (Nursalam, 

2011). Teori harapan berpikir atas dasar: 

- Harapan hasil prestasi 

Individu mengharapkan konsekuensi tertentu dari tingkah laku 

mereka, harapan ini nantinya akan memengaruhi keputusan 

tentang bagaimana cara mereka bertingkah laku. 

- Valensi 

Hasil dari suatu tingkah laku tertentu mempunyai valensi atau 

kekuatan untuk memotivasi, valensi ini bervariasi dari satu 

individu ke individu yang lain. 

- Harapan prestasi usaha 

Menurut Stoner dan Freeman, harapan orang mengenai 

tingkat keberhasilan mereka dalam melaksanakan tugas yang 

sulit akan berpengaruh pada tingkah laku. Tingkah laku 
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seseorang sampai tingkat tertentu akan tergantung pada tipe 

hasil yang diharapkan (Nursalam, 2011). 

9. Teori Penguatan (Reinforcement Theory) 

Teori penguatan menunjukkan bagaimana konsekuensi 

tingkah laku dimasa lampau akan memengaruhi tindakan dimasa 

depan dalam proses belajar siklis. Menurut teori penguatan 

seseorang akan termotivasi jika dia memberikan respons pada 

rangsangan pada pola tingkah laku yang konsisten sepanjang 

waktu (Nursalam, 2011). 

2. Penilaian Kinerja 

a. Pengertian Penilaian Kinerja 

Standar kinerja keperawatan membandingkan kinerja perawat 

dengan standar kinerja yang dikhususkan pada deskripsi kerja untuk 

tujuan evluasi. Evaluasi tahunan dari kinerja keperawatan 

mencerminkan kemampuan perawat untuk mengimplementasikan 

proses keperawatan (Allen, 1998). 

Penilaian kinerja adalah tanggung jawab utama dalam 

mengendalikan fungsi  manajemen. Kemampuan melakukan 

penilaian kinerja bermakna dan efektif membutuhkan investasi waktu, 

upaya, dan praktik dari pihak manajer. Meskipun penilaian kinerja 

tidak pernah menjadi hal yang mudah, jika digunakan dengan tepat, 

penilaian ini akan menghasilkan pertumbuhan pegawai dan 

meningkatkan produktivitas organisasi (Marquis and Huston, 2003). 

Meskipun penilaian pegawai yang sistematis telah digunakan 

dalam manajemen sejak tahun 1920-an, penggunaan penilaian 

sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan pegawai belum 

dimulai sampai tahun 1950-an. Sebagian besar penilaian formal 

berfokus pada pekerja profesional, bukan pekerja yang dibayar per 

jam, yang sering mendapat jaminan kenaikan upah secara otomatis 

(Marquis and Huston, 2003). 

Perkembangan penilaian kinerja tercermin dalam perubahan 

terminologinya. Pada satu waktu, penilaian ini disebut peringkat jasa 

dan terkait erat dengan kenaikan gaji. Akhir-akhir ini istilahnya diganti 

menjadi evaluasi kinerja, tetapi karena istilah evaluasi berarti bahwa 
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nilai personal diletakkan pada peninjauan kinerja, istilah ini jarang 

digunakan. Beberapa oranisasi terusmenggunakan kedua istilah ini 

atau istilah lainnya, seperti pengkajian kompetensi, laporan 

efektivitas, atau peringkat layanan. Namun, sebagian besar 

organisasi layanan kesehatan menggunakan istilah penilaian kinerja 

karena istilah ini secara tidak langsung berarti penilaian seberapa 

baik pegawai melakukan  pekerjaan mereka yang diuraikan dalam 

deskripsi pekerjaan mereka (Marquis and Huston, 2003). 

Poin penting yang perlu dipertimbangkan jika ingin 

mendapatkan hasil akhir penilaian yang positif adalah bagaimana 

pegawai melihat penilaian tersebut. Jika percaya bahwa penilaian 

tersebut berdasarkan pada deskripsi pekerjaan mereka bukan pada 

apakah manajer setuju dengan pekerjaan mereka, pegawai akan 

cenderung melihat penilaian sebagai hal yang relevan (Marquis and 

Huston, 2003). 

Praktik keperawatan adalah tindakan mandiri perawat 

profesional melalui kerja sama berbentuk kolaborasi dengan klien 

dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan asuhan keperawatan 

atau sesuai dengan lingkungan wewenang dan tanggung jawabnya 

(Nursalam, 2011). 

Dalam merencanakan sistem penilaian kinerja pegawai, 

manajer perawat sebaiknya menetapkan supervisor. Idealnya, setiap 

supervisor hendaknya mengevaluasi pelaksanaan kerja pegawai 

terdekatnya, dimana satu orang mengevaluasi kerja rekannya secara 

akurat. Supervisor dan pegawai harus selalu mengadakan kontak 

langsung dan sering sehingga supervisor memiliki kesempatan untuk 

menganalisis sampel yang memadai darai seluruh aspek 

pelaksanaan kerja pegawai (Nursalam, 2011). 

Para ahli membantah perlunya diadakan pertemuan rutin untuk 

mengevaluasi pelaksanaan kerja pegawai jasa keperawatan secara 

formal. Pada praktiknya kebanyakan lembaga melakukan evaluasi 

pelaksanaan kerja perawatat pada akhir masa orientasi dan rutin 

dilakukan setiap tahun. Dibeberapa organisasi, evaluasi pegawai 

diadakan enam bulan, sehingga praktik kerja yang baik dapat 



18 

 

 

diperkuat dan kebiasaan kerja yang buruk dapat dihilangkan 

(Nursalam, 2011). 

b. Prinsip Penilaian Kinerja 

Menurut Gilles (Nursalam, 2011) manajer sebaiknya mengamati 

prinsip-prinsip tertentu untuk mengevaluasi bawahan secara tepat 

dan adil. Prinsip tersebut diantaranya adalah: 

1) Evaluasi pekerja sebaiknya didasarkan pada standar pelaksanaan 

kerja dan orientasi tingkah laku untuk posisi yang ditempati 

(Romber, 1986 dikutip Nursalam, 2011). Deskripsi dan standar 

pelaksanaan kerja diberikan ke pegawai selama masa orientasi 

sebagai tujuan yang harus diusahakan. Pelaksanaan kerja 

sebaiknya dievaluasi berkenaan dengan sasaran-sasaran yang 

sama. 

2) Sampel tingkah laku perawat yang cukup representatif sebaiknya 

diamati dalam rangka evaluasi pelaksanaan kerja. Perhatian harus 

diberikan untuk mengevaluasi tingkah laku umum atau tingkah 

laku konsistennya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 

3) Perawat sebaiknya diberi salinan deskripsi kerja, standar  

pelaksanaan kerja, dan bentuk evaluasi untuk peninjauan ulang 

sebelum pertemuan evaluasi. Dengan demikian, baik perawat 

maupun supervisor dapat mendiskusikan evaluasi dari kerangka 

kerja yang sama. 

4) Penilaian pelaksanaan kerja pegawai sebaiknya menunjukkan hal-

hal yang sudah memuaskan dan menunjukkan hal yang perlu 

diperbaiki oleh pegawai. Supervisor sebaiknya merujuk pada 

contoh-contoh khusus mengenai tingkah laku yang memuaskan 

maupun yang tidak memuaskan supaya dapat menjelaskan dasar-

dasar komentar yang bersifat evaluatif. 

5) Jika diperlukan, manajer sebaiknya menjelaskan area mana yang 

akan diprioritaskan seiring dengan usaha perawat untuk 

meningkatkan pelaksanaan kerja. 

6) Pertemuan evaluasi sebaiknya dilakukan pada waktu yang cocok 

bagi perawat dan manajer sehingga diskusi evaluasi terjadi dalam 

waktu yang cukup bagi keduanya. 
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7) Laporan evaluasi maupun pertemuan sebaiknya disusun secara 

terencana, sehingga perawat tidak menyadari bahwa pelaksanaan 

kerjanya sedang dianalisis (Simpson, 1985 dikutip Nursalam, 

2011). Seorang pegawai dapat bertahan dari kecaman seorang 

manajer yang menunjukkan empati atas perasaannya serta 

menawarkan bantuan untuk meningkatkan pelaksanaan kerjanya. 

c. Manfaat Penilaian Kinerja 

Menurut Nursalam (2011) manfaat penilaian kinerja dapat 

dijabarkan menjadienam hal: 

1) Meningkatkan prestasi kerja staf, baik secara individu maupun 

kelompok, dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk 

memenuhi kebutuhan aktualisasi diri dalam kerangka pencapaian 

tujuan pelayanan RS. 

2) Peningkatan yang dapat terjadi pada staf secara perorangan pada 

gilirannya akan mempengaruhi atau mendorong SDM secara 

keseluruhannya. 

3) Merangsang minat dalam mengembangkan pribadi dengan tujuan 

meningkatkan hasil karya dan prestasi, yaitu melalui pemberian 

umpan balik terhadap prestasi mereka. 

4) Membantu RS untuk dapat menyusun program pengembangan 

dan pelatihan staf yang lebih tepat guna. RS akan mempunyai 

tenaga yang terampil untuk pengembangan pelayanan 

keperawatan di masa depan. 

5) Menyediakan alat dan sarana untuk membandingkan prestasi 

kerja melalui peningkatan gaji atau sistem imbalan balik. 

6) Memberikan kesempatan kepada pegawai atau staf untuk 

menyampaikan perasaan tentang pekerjaannya atau hal lain yang 

ada kaitannya melalui jalur komunikasi dan dialog, sehingga dapat 

mempererat hubungan antara atasan dan bawahan. 

d. Alat Ukur Penilaian Kinerja 

Jenis alat evaluasi pelaksanaan kerja perawat yang umum 

digunakan ada lima, yaitu laporan bebas, pengurutan yang 

sederhana, checklist pelaksanaan kerja, penilaian grafik, dan 
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perbandingan pilihan yang dibuat-buat (Handerson, 1984 dalam 

Nursalam, 2011). 

1. Laporan Tanggapan Bebas 

Pemimpin atau atasan diminta memberikan komentar tentang 

kualitas pelaksanaan kerja bawahan dalam jangka waktu tertentu. 

Penilaian cenderung menjadi tidak sah karena tidak adanya 

petunjuk yang harus dievaluasi. Alat ini kurang objektif karena 

mengabaikan satu atau lebih aspek penting, dimana penilaian 

hanya befokus pada salah satu aspek. 

2. Checklist Pelaksanaan Kerja 

Checklist terdiri atas daftar kriteria pelaksanaan kerja untuk tugas 

yang paling penting dalam deskripsi kerja karyawan, dengan 

lampiran formulir dimana penilai dapat menyatakan apakah 

bawahan dapat memperlihatkan tingkah laku yang diinginkan atau 

tidak. 

Sejak tahun 1920-an, banyak alat penilaian kinerja yang telah 

dikembangkan. Jenis alat atau teknik peninjauan ulang tertentu telah 

populer pada saat yang berbeda. Sejak awal tahun 1990-an, Join 

Commision on Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO) 

telah memperjuangkan penggunaan deskripsi pekerjaan pegawai 

sebagai standar untuk penilaian kinerja pegawai. Saat ini, JCAHO 

mengharuskan pelayanan akut di rumah sakit untuk mengkaji, 

mengukur, membuktikan, menyusuri, dan membudayakan 

kompetensi spesifik usia pada anggota staf dengan kerja spesifik 

(Krozek & Scoggins, 2001 dalam Marquis and Huston, 2003).  

Dengan kata lain, pegawai harus mampu menunjukkan bahwa 

pegawai mengetahui cara merencanakan, mengimplementasikan, 

dan mengevaluasi perawatan spesifik sesuai usia pasien yang 

mereka rawat. Perbaikan kontinu kompetensi yang kritis untuk praktik 

keperawatan profesional memiliki dampak yang sangat hebat pada 

alat yang digunakan dalam proses penilaian (Marquis and Huston, 

2003). 

Keefektifan sistem penilaian kinerja hanya sebagus alat yang 

digunakan untuk membuat pengkajian tersebut. Berikut ini ikhtisar 
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beberapa alat penilaian yang bisa digunakan dalam organisasi 

layanan kesehatan (Marquis and Huston, 2003): 

1. Skala Peringkat 

Skala peringkata dalah metode mengurutkan seseorang 

berdasarkan standar yang telah disusun, yang mungkin terdiri atas 

deskripsi pekerjaan,perilaku yang diinginkan, atau sifat personal. 

Skala peringkat mungkin merupakan metode penilaian paling 

banyak digunakan pada berbagai metode penilaian yang tersedia. 

2. Skala Dimensi Pekerjaan 

Teknik ini mengharuskan skala peringkat disusun untuk setiap 

klasifikasi pekerjaan. Faktor peringkat diambil dari konteks 

deskripsi pekerjaan tertulis. Meskipun memiliki beberapa 

kelemahan yang sama seperti skala sifat, skala dimensi kerja 

berfokus pada syarat kerja daripada istilah ambigu seperti 

“kuantitas kerja”. 

3. Skala Peringkat Berdasarkan Perilaku (Behaviorally Anchored 

RatingScale, BARS) 

BARS, sering kali disebut sebagai skala perilaku yang diharapkan, 

mengatasi beberapa kelemahan yang ada pada sistem skala 

lainnya. Seperti pada metode dimensi kerja, teknik BARS 

mensyaratkan bentuk tingkat terpisah dibentuk untuk setiap 

klasifikasi kerja. Kemudian, seperti pada skala dimensi pekerjaan, 

pegawai pada posisi kerja spesifik pada manajemen 

menggambarkan area penting tanggung jawab. Namun, pada 

BARS, banyak contoh spesifik ditetapkan untuk setiap area 

tanggung jawab. 

BARS dapat diterapkan pada keterampilan yang dapat diobservasi 

secara fisik, bukan pada keterampilan konseptual. Namun, ini 

merupakan alat yang efektifkarena berfokus pada perilaku khusus, 

memungkinkan pegawai untuk mengetahui apa yang diharapkan 

dari mereka, dan mengurangi kesalahan peringkat. 

Walaupun semua skala peringkat rentan terhadap kelemahan dan 

bias interpersonal, skala ini memiliki beberapa keuntungan. 

Banyak skala yang dpaat dibeli, dan meskipun alat ini perlu 
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disesuaikan dengan organisasi, hanya dibutuhkan sedikit waktu 

pekerja yang mahal untuk mengembangkan alat itu. Skala 

peringkat juga mendesak para penilai untuk melihat lebih dari satu 

dimensi performa kerja, yang dapat menghilangkan beberapa bias. 

4. Daftar Titik 

Ada beberapa jenis alat penilaian yang berupa daftar titik. Skala 

berat, daftar titik yang paling sering digunakan, terdiri atas 

berbagai pernyataan perilaku yang mewakili perilaku kerja yang 

diinginkan. Setiap pernyataan perilaku ini memiliki skor berat yang 

menyertainya. 

Jenis daftar titik lainnya, daftar titik paksaan, mensyaratkan 

penyelia agar memilih perilaku yang tidak diinginkan dan 

diinginkan untuk setiap pegawai. Perilaku yang diinginkan dan 

tidak diinginkan memiliki nilai kuantitatif, dan pegawai sekali lagi 

memiliki nilai total pada keputusan pekerjaan tertentuyang dibuat. 

Jenis daftar titik lainnya adalah daftar titik sederhana. Daftar titik 

sederhana terdiri atas berbagai kata atau frase yang menjelaskan 

beragam perilaku atau sifat pegawai. Deskriptor ini sering kali 

dikelompokkan untuk mewakili aspek yang berbeda pada satu 

dimensi perilaku, misalnya pada keterampilan asertif atau 

interpersona. Penilai diminta untuk memeriksa semua hal yang 

menjelaskan pegawai pada setiap daftar titik. 

5. Esai 

Metode penilaian esai sering kali disebut sebagai peninjauan 

ulang bentuk bebas. Penilai menjelaskan dalam bentuk narasi 

mengenai kekuatan pegawai dan area yang membutuhkan 

perkembangan dan pertumbuhan. Meskipun dapat tidak 

terstruktur, metode ini biasanya memiliki poin tertentu yang 

dibahas. Teknik ini memiliki beberapa kekuatan karena memaksa 

penilai untuk berfokus pada aspek positif kinerja pegawai. Namun, 

kesempatan yang lebih besar untuk terjadinya bias personal tidak 

diragukan lagi terjadi. 
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6. Penilaian Diri 

Pegawai semakin diminta untuk menyerahkan ringkasan tertulis 

atau portfolio mengenai pencapaian yang terkait dengan pekerjaan 

mereka dan produktivitas sebagai bagian dari proses penilaian diri. 

Portfolio sering memberikan contoh tentang bagaimana pegawai 

mengimplementasikan pedoman klinis, kriteria hasil pasien yang 

tercapai, dan contoh dukomentasi asuhan pasien (Taylor, 2000 

dalam Marquis and Huston, 2003). Portfolio umumnya juga 

meliputi tujuan pegawai dan rencana kerja untuk mencapai tujuan 

ini. 

Ada beberapa keuntungan dan kerugian dalam menggunakan 

penilaian diri sebagai metode peninjauan ulang kinerja. Meskipun 

instrospeksi dan hasil penilaian diri tumbuh ketika orang tersebut 

sadar diri, bahkan orang matur sekalipun membutuhkan umpan 

balik eksternal dan validasi kinerja. 

7. Management by Objectives (MBO) 

MBO adalah alat yang sangat baik sekali untuk menentukan 

kemajuan individual  pegawai karena menggabungkan pengkajian 

pegawai dan organisasi. Namun, fokus bagaimana ini digunakan 

sebagai metode penilaian kinerja yang efektif, bukan pada 

manfaatnya sebagai teknik perencanaan. 

Walaupun tidak sering digunakan dalam layanan kesehatan, MBO 

adalah metode yang sangat bagus menilai kinerja perawat 

terdaftar dengan cara yang meningkatkan pertumbuhan  individual 

dan keunggulan dalam keperawatan. 

Salah satu keuntungan MBO adalah bahwa metode tersebut 

menciptakan minat yang tetap bagi pegawai untuk mencapai 

tujuannya karena pegawai dapat menyusun tujuannya sendiri. 

Selain itu, perasaan defensif diminimalkan, dan semangat kerja 

tim akan berlaku. Pada MBO, fokusnya adalah pada pengendalian 

masa depan dan masa kini daripada masa lalu yang tidak dapat 

dikendalikan. 

MBO sebagai penilaian kinerja juga memiliki kerugian. Manajer 

yang sangat direktif dan otoriter kesulitan mengarahkan pegawai 



24 

 

 

dengan menggunakan cara ini. Pegawai yang setengah-setengah 

juga sering kali berusaha menyusun tujuan yang mudah dicapai. 

Namun, penelitian menunjukkan bahwa jika digunakan dengan 

benar, MBO merupakan metode penilaian kinerja yang sangat 

efektif. 

8. Tinjauan Rekan Sejawat 

Tinjauan rekan sejawat, jika di implemintasikan secara tepat, 

memberikan umpan-balik yang berharga bagi perawat yang dapat 

meningkatkan pertumbuhannya. Selain itu, juga dapat dijadikan 

sebagai kesempatan pembelajaran untuk para rekan peninjau. 

Taylor (2000) dalam Marquis and Huston (2003) menyebutkan 

bahwa rekan sejawat yang bekerja bersama memiliki tingkat titik 

diri terhadap praktik klinis setiap rekannya, dan bahwa tinjauan 

rekan sejawat memberikan umpan balik yang lebih baik kepada 

mereka tentang peningkatan diri. 

Konsep evaluasi kolega tentang praktik keperawatan erat 

kaitannya untuk mempertahankan standar profesional. Roper dan 

Russell (1997) dalam Marquis and Huston (2003) menyatakan 

bahwa tinjauan rekan sejawat memiliki potensi untuk 

meningkatkan profesionalisme, kinerja, dan akuntabilitas 

profesional di antara staf yang melakukan praktik. Meskipun 

praktik yang berlaku di sebagian besar organisasi  adalah meminta 

manajer mengevaluasi kinerja pegawai, ada banyak hal yang perlu 

dibahas tentang tinjauan rekan sejawat. 

Tijauan rekan sejawat memiliki beberapa kekurangan, seperti yang 

ditunjukkan oleh beberapa dosen yang mendapatkan kedudukan 

secara tidak adil atau kegagalan dokter mempertahankan kedali 

mutu yang adekuat pada beberapa orang dalam profesi mereka. 

Selain itu, tinjauan rekan sejawat melibatkan banyak resiko, 

sangat menghabiskan waktu dan menghabiskan banyak tenaga. 

Namun, keperawatan sebagai suatu profesi harus bertanggung 

jawab menyusun standar dan kemudian memantau kinerjanya 

sendiri. Karena penilaian kinerja dapat dilihat sebagai jenis kendali 

mutu, tampaknya masuk akal untuk mengharapkan perawat 
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memberikan beberapa masukan pada proses evaluasi kinerja dari 

anggota profesi mereka. 

Hasil tinjauan rekan sejawat mungkin atau mungkin tidak 

digunakan untuk pengambilan keputusan personal. Jumlah 

observasi, jumlah peninjau, kualifikasi dan klasifikasi tinjauan 

rekan sejawat, dan prosedur perlu dikembangkan pada setiap 

organisasi. 

Tinjauan rekan sejawat berpotensi meningkatkan keakuratan 

penilaian kinerja. Cara ini juga memberikan kesempatan yang luas 

untuk meningkatkan profesionalisme dan pembelajaran. 

Penggunaan tinjauan rekan sejawat dalam keperawatan harus 

terus dikembangkan sejalan dengan peningkatan otonomi dan 

status profesional keperawatan. 

3. Asuhan Keperawatan 

a. Pengertian 

Suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktek 

keperawatan yang langsung diberikan kepada klien pada berbagai 

tatanan pelayanan kesehatan, dalam upaya pemenuhan KDM, 

dengan menggunakan metodologi proses keperawatan, berpedoman 

pada standar keperawatan, dilandasi etik dan etika keperawatan, 

dalam lingkup wewenang serta tanggung jawab keperawatan (PPNI, 

1999 dalam Pujihastuti, 2012). 

Menurut Nursalam (2011), dalam menilai kualitas pelayanan 

keperawatan kepada pasien (klien), digunakan standar praktik 

keperawatan yang merupakan pedoman bagi perawat dalam 

melaksanakan asuhan keperawatan.  

Asuhan Keperawatan merupakan seluruh rangkaian proses 

keperawatan yang diberikan kepada pasien yang berkesinambungan 

dengan kiat-kiat keperawatan yang di mulai dari pengkajian sampai 

dengan evaluasi dalam usaha memperbaiki ataupun memelihara 

derajat kesehatan yang optimal (Anonim, 2011). 

b. Tujuan Asuhan Keperawatan 

Tujuan asuhan keperawatan dapat dicapai melalui usaha 

bersama dari seluruh anggota tim kesehatan dan pasien/keluarga. 
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Asuhan keperawatan merupakan bentuk layanan keperawatan 

profesional kepada pasien dan klien dengan menggunakan 

metodologi proses keperawatan. Asuhan keperawatan diberikan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar klien pada semua tingkatan 

usia dan tingkatan fokus (Asmadi, 2008). 

Adapun tujuan dalam pemberian asuhan keperawatan antara 

lain: 

- Membantu individu untuk mandiri 

- Mengajak individu atau masyarakat berpartisipasi dalam bidang 

kesehatan 

- Membantu individu mengembangkan potensi untuk memelihara 

kesehatan secara optimal agar tidak tergantung pada orang lain 

dalam memelihara kesehatannya 

- Membantu individu memperoleh derajat kesehatan yang optimal 

(Anonim, 2011) 

c. Standar Asuhan Keperawatan 

Standar adalah pernyataan deskriptif mengenai tingkat 

penampilan yang diinginkan, kualitas struktur, proses, atau hasil yang 

dapat dinilai (Nursalam, 2011). 

Standar asuhan keperawatan berfokus pada penerima 

perawatan, yaitu klien. Standar perawatan menetapkan kriteria hasil 

dan perawatan klien akan didapatkan dari pelayanan keperawatan. 

Standar keperawatan dibuat oleh perawat dan secara eksplisit 

menguraikan intervensi keperawatan yang akan diberikan kepada 

klien berdasarkan pada masalah yang telah diidentifikasi dan hasil 

yang diharapkan. Pencapaian standar keperawatan dicerminkan 

pada rencana asuhan keperawatan dan catatan perawatan (Allen, 

1998). 

Menurut Gillies (1989) (Nursalam, 2011) standar pelayanan 

keperawatan adalah pernyataan diskriptif mengenai kualitas 

pelayanan yang diinginkan untuk mengevaluasi pelayanan 

keperawatan yang telah diberikan pada pasien. 

Keperawatan profesional telah berkembang menjadi disiplin 

ilmiah yang mendukung integrasi teori, penelitian, dan praktik 
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keperawatan. Proses keperawatan yang merupakan inti dari praktik 

keperawatan, telah dilegitimasi dalam Standart of Clinical Nursing 

Practice (ANA, 1991 dalam Christensen and Kenney, 2009) dan telah 

diuji oleh dewan penguji negara bagian. Kelima komponen dari 

proses keperawatan adalah pengkajian, diagnosis, perencanaan, 

implementasi, dan evaluasi. Dengan perkembangan model 

keperawatan, para perawat belajar untuk menerapkan model ini 

dalam proses keperawatan (Christensen and Kenney, 2009). 

Standar praktik keperawatan telah dijabarkan oleh PPNI (2000) 

(Nursalam, 2011) yang mengacu dalam tahapan proses 

keperawatan, yang meliputi : Pengkajian, Diagnosis keperawatan, 

Perencanan, Implementasi, Evaluasi. 

1) Standar I : Pengkajian Keperawatan 

Perawat mengumpulkan data tentang status kesehatan klien 

secara sistematis, menyeluruh, akurat, singkat dan 

berkesinambungan, meliputi: 

1. Pengumpulan data dilakukan dengan cara anamnesis, 

observasi, pemeriksaan fisik, serta dari pemeriksaan 

penunjang. 

2. Sumber data adalah klien, keluarga, atau orang yang terkait, 

tim kesehatan, rekam medis, dan catatan lain. 

3. Data yang dikumpulkan, difokuskan untuk mengidentifikasi: 

a. Status kesehatan klien masa lalu. 

b. Status kesehatan klien masa kini. 

c. Status biologis-psikologis-sosial-spiritual. 

d. Respons terhadap terapi. 

e. Harapan terhadap tingkat kesehatan yang optimal. 

f. Risiko-risiko tinggi masalah. 

4. Kelengkapan data dasar mengandung unsur LARB (Lengkap, 

Akurat, Relevan, dan Baru). 

2) Standar II : Diagnosis Keperawatan 

Perawat menganalisis data pengkajian untuk merumuskan 

diagnosis keperawatan. Kriteria proses : 
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1. Proses diagnosis terdiri atas analisis, interpretasi data, 

identifikasi masalah klien, dan perumusan diagnosis 

keperawatan. 

2. Diagnosis keperawatan terdiri atas: masalah, penyebab, dan 

tanda atau gejala, atau terdiri atas masalah dan penyebab. 

3. Bekerjasama dengan klien, dan petugas kesehatan lain untuk 

memvalidasi diagnosis keperawatan. 

4. Melakukan pengkajian ulang, dan merevisi diagnosis 

berdasarkan data terbaru. 

3) Standar III : Perencanaan Keperawatan 

Perawat membuat rencana tindakan keperawatan untuk 

mengatasi masalah dan meningkatkan kesehatan klien, meliputi: 

1. Perencanaan terdiri atas penetapan prioritas masalah, tujuan, 

dan rencana tindakan keperawatan. 

2. Bekerjasama dengan klien dalam menyusun rencana tindakan 

keperawatan. 

3. Perencanaan bersifat individual sesuai dengan kondisi atau 

kebutuhan klien. 

4. Mendokumentasi rencana keperawatan. 

4) Standar IV : Implementasi 

Perawat mengimplementasikan tindakan yang telah 

diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan, meliputi: 

1. Bekerjasama dengan klien dalam pelaksanaan tindakan 

keperawatan. 

2. Kolaborasi dengan tim kesehatan lain. 

3. Melakukan tindakan keperawatan untuk mengatasi kesehatan 

klien. 

4. Memberikan pendidikan pada klien dan keluarga mengenai 

konsep, keterampilan asuhan diri serta membantu klien 

memodifikasi lingkungan yang digunakan. 

5. Mengkaji ulang dan merevisi pelaksanaan tindakan 

keperawatan berdasarkan respons klien. 
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5) Standar V : Evaluasi Keperawatan 

Perawat mengevaluasi kemajuan klien terhadap tindakan 

keperawatan dalam pencapaian tujuan, dan merevisi data dasar 

dan perencanaan, meliputi: 

1. Menyusun perencanaan evaluasi hasil dari intervensi secara 

komprehensif, tepat waktu, dan terus-menerus. 

2. Menggunakan data dasar dan respons klien dalam mengukur 

perkembangan ke arah percapaian tujuan. 

3. Memvalidasi dan menganalisis data baru dengan teman 

sejawat. 

4. Bekerjasama dengan klien keluarga untuk memodifikasi 

rencana asuhan keperawatan. 

5. Mendokumentasi hasil evaluasi dan memodifikasi perencanaan. 

Dengan standar asuhan keperawatan tersebut, maka 

pelayanan keperawatan menjadi lebih terarah (Nursalam, 2011).  

 

B. Landasan Teori 

Motivasi, kadang-kadang istilah ini dipakai silih berganti dengan istilah-

istilah lainnya, seperti misalnya kebutuhan (need), keinginan (want), 

dorongan (drive), atau impulsa. Orang yang satu dengan berbeda dengan 

lainnya selain terletak pada kemampuannya untuk bekerja juga tergantung 

pada motivasinya. Adapun motivasi seseorang ini tergantung pada kekuatan 

dari motivasi itu sendiri (Thoha, 2003). 

Pengertian motivasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Nursalam 

(2011) adalah: karakteristik psikologis manusia yang memberi kontribusi 

pada tingkat komitmen seseorang. Hal ini termasuk faktor-faktor yang 

menyebabkan, menyalurkan dan mempertahankan tingkah laku manusia 

dalam arah tekad tertentu. Sedangkan motivasi menurut Purwanto yang 

dikutip oleh Nursalam (2011) adalah segala sesuatu yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut Shortell dan Kaluzny, 

motivasi adalah perasaan atau pikiran yang mendorong seseorang 

melakukan pekaryaan atau menjalankan kekuasaan terutama dalam 

berperilaku (Nursalam, 2011). 
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Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang ditingkatkan oleh lingkungan 

kerja atau penghargaan eksternal. Penghargaan didapatkan setelah 

pekerjaan selesai dilakukan. Meskipun semua orang secara intrinsik 

termotivasi sampai derajat tertentu, tidak realistis bagi organisasi untuk 

mengasumsikan bahwa semua pekerja mempunyai tingkat motivasi intrinsik 

yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, 

organisasi harus menyediakan suasana yang merangsang motivasi, baik 

ekstrinsik maupun intrinsik (Marquis and Huston, 2003). 

Standar kinerja keperawatan membandingkan kinerja perawat dengan 

standar kinerja yang dikhususkan pada deskripsi kerja untuk tujuan evluasi. 

Evaluasi tahunan dari kinerja keperawatan mencerminkan kemampuan 

perawat untuk mengimplementasikan proses keperawatan (Allen, 1998). 

Penilaian kinerja adalah tanggung jawab utama dalam mengendalikan 

fungsi  manajemen. Kemampuan melakukan penilaian kinerja bermakna dan 

efektif membutuhkan investasi waktu, upaya, dan praktik dari pihak manajer. 

Meskipun penilaian kinerja tidak pernah menjadi hal yang mudah, jika 

digunakan dengan tepat, penilaian ini akan menghasilkan pertumbuhan 

pegawai dan meningkatkan produktivitas organisasi (Marquis and Huston, 

2003). 

Standar asuhan keperawatan berfokus pada penerima perawatan, 

yaitu klien. Standar perawatan menetapkan kriteria hasil dan perawatan klien 

akan didapatkan dari pelayanan keperawatan. Standar keperawatan dibuat 

oleh perawat dan secara eksplisit menguraikan intervensi keperawatan yang 

akan diberikan kepada klien berdasarkan pada masalah yang telah 

diidentifikasi dan hasil yang diharapkan. Pencapaian standar keperawatan 

dicerminkan pada rencana asuhan keperawatan dan catatan perawatan 

(Allen, 1998). 

Suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang 

langsung diberikan kepada klien pada berbagai tatanan pelayanan 

kesehatan, dalam upaya pemenuhan KDM, dengan menggunakan 

metodologi proses keperawatan, berpedoman pada standar keperawatan, 

dilandasi etik dan etika keperawatan, dalam lingkup wewenang serta 

tanggung jawab keperawatan (PPNI, 1999 dalam Pujihastuti, 2012). 
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Tujuan asuhan keperawatan dapat dicapai melalui usaha bersama dari 

seluruh anggota tim kesehatan dan pasien/keluarga. Asuhan keperawatan 

merupakan bentuk layanan keperawatan profesional kepada pasien dan 

klien dengan menggunakan metodologi proses keperawatan. Asuhan 

keperawatan diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar klien pada 

semua tingkatan usia dan tingkatan fokus (Asmadi, 2008). 

Proses keperawatan yang merupakan inti dari praktik keperawatan, 

telah dilegitimasi dalam Standart of Clinical Nursing Practice (ANA, 1991 

dalam Christensen and Kenney, 2009) dan telah diuji oleh dewan penguji 

negara bagian. Kelima komponen dari proses keperawatan adalah 

pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dengan 

perkembangan model keperawatan, para perawat belajar untuk menerapkan 

model ini dalam proses keperawatan (Christensen and Kenney, 2009). 

Standar praktik keperawatan juga telah dijabarkan oleh PPNI (2000) 

(Nursalam, 2011) yang mengacu dalam tahapan proses keperawatan, yang 

meliputi : Pengkajian, Diagnosis keperawatan, Perencanan, Implementasi, 

Evaluasi. 
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C. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
 
  : Diteliti 
 
  : Tidak diteliti 

 

Gambar 2.2 Kerangka Teori Penelitian 
Sumber: Marquis & Huston (2003), Nursalam (2011) 
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D. Kerangka Konsep Penelitian 

Kerangka konsep merupakan justifikasi ilmiah terhadap penelitian yang 

dilakukan dan memberi landasan kuat terhadap topik yang dipilih sesuai 

dengan identifikasi masalahnya (Hidayat, 2009). Kerangka konsep dalam 

penelitian ini adalah mencoba untuk menjelaskan hubungan antara motivasi 

kerja eksternal dengan kinerja perawat dalam pemberian asuhan 

keperawatan.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Konsep 

 

 

E. Hipotesis Penelitian 

Menurut Notoatmodjo (2010), hipotesis penelitian adalah jawaban 

sementara penelitian, patokan duga atau sementara, yang kebenarannya 

akan dibuktikan dalam penelitian tersebut. 

Hipotesis yang pada penelitian ini adalah adanya hubungan antara 

motivasi kerja eksternal dengan kinerja dalam pemberian asuhan 

keperawatan. 
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