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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN BAHASAN 

 

4.1.     Gambaran Singkat Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Salatiga 

Awal berdirinya, bangunan Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Salatiga masih menumpang di 

Rumah Sakit DKT Salatiga, RSU masih berstatus 

kelas D berdasarkan SK Menkes RI Nomor : 

134/MENKES/SK/IV/1978. Tahun 1981 Gedung 

RSU Salatiga mulai dibangun di JL.Osamaliki No.19, 

Salatiga. gedung baru ini mulai ditempati pada 

tanggal 1 mei 1983, RSUD terus melakukan upaya 

perubahan agar dapat melayani masyarakat lebih 

baik. RSUD Salatiga berdiri diatas tanah milik 

Pemerintah Kota Salatiga seluas ± 33.600 �� dengan 

fasilitas bangunan induk ± 9.500 ��, 6.500 �� 

diantaranya merupakan paket Inpres Tahun 1984.  

Berdasarkan Kepmenkes  No: HK.03.05/III/2960/II 

tanggal 3 Desember 2011, status kelas RSUD 

Salatiga dari sebelumnya kelas B Non Pendidikan ( di 

tahun 2009) menjadi kelas B Kependidikan. 

RSUD Salatiga mempunyai filosofi yaitu 

melayani lebih baik.  Visi RSUD Salatiga adalah 

mewujudkan Rumah Sakit Mandiri Sebagai Pilihan 

Utama dengan Pelayanan yang bermutu.  Sedangkan 

misi RSUD Salatiga diantaranya adalah: (1) 
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Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna, 

berhasil guna dan berdaya guna, (2) Melaksanakan 

proses perubahan terus menerus dalam pemenuhan 

kebutuhan pelayanan prima, (3) Meningkatkan 

kualitas sumber daya yang ada sesuai dengan 

kebutuhan stratejik, (4) Menyelenggarakan 

pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM, (5) 

Meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

Ada dua value yang dimiliki RSUD Salatiga 

yaitu: (1) Nilai dasar : kejujuran, kerendahan hati, 

kerja keras, keterbukaan, kebersihan, ketelitian, 

keharmonisan, integritas dan kesediaan untuk 

melayani, (2) Keyakinan dasar : bahwa 

perkembangan IPTEK senantiasa dilandasi IMTAQ, 

pelanggan merupakan tujuan utama pekerjaan dan 

sukses merupakan hasil penilaian suara pelanggan.  

Motto RSUD Salatiga adalah “keselamatan, 

kesembuhan dan kepuasan anda menjadi 

kebahagiaan kami”. 

RSUD Salatiga memiliki sejumlah bangunan 

gedung, diantaranya adalah: 1 buah Gedung 

Poliklinik dan IGD  3 lantai, 1 buah Gedung Rawat 

Inap Paviliun 4 lantai, 5 buah Gedung Rawat Inap, 1 

buah Gedung Instalasi Gizi, Loundry dan CSSD 2 

lantai, 1 buah Gedung Administrasi dan Keuangan, 1 

buah ex Gedung Pelayanan Gawat Darurat, 1 buah 

ex Gedung Pelayanan Farmasi, 1 buah Gedung 
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Pelayanan Laboratorium, 1 buah Gedung Pelayanan 

Radiologi, 1 buah Gedung Pelayanan Bedah, 1 buah 

Gedung Pelayanan Pemulasaran Jenazah, 1 buah 

Gedung Workshop, 1 buah Gedung Ruang Tunggu 

dan Kafetaria, 1 buah Gedung Ruang Merokok 

“Smoking Area”, 1 buah Bangunan Masjid “Al-

Musytasyfa”, 1 buah Gedung Generator, 1 buah 

Gedung Koperasi, 1 buah Bangunan Pelayanan 

Pengelolah Limbah Cair, serta 1 buah Gedung 

PONEK. 

Fasilitas-fasilitas yang ada di RSUD Salatiga 

untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat 

diantaranya adalah: Ruang Paviliun (lantai II, III dan 

IV),  Ruang ICU, Bangsal Anggrek, Bangsal Melati, 

Bangsal Dahlia, Bangsal Cempaka, Bangsal Mawar, 

serta Perinatologi.  Sedangkan bentuk-bentuk 

pelayanan yang diberikan diantaranya adalah: 

Pelayanan 24 Jam, Rawat Jalan, Rawat Inap, Bedah 

Central, PERISTRI, PONEK, MATERNAL, Rehabilitasi 

Medik, Gizi, Pemeliharaan Sarana Prasarana, 

Pemulasaran Jenazah, Intensif, Farmasi, CSSD, 

General Check Up, Ambulan dan Mobil Jenazah, 

EEG, ECG, Endoskopi, Bedah Laparoscopy, 

Hemodialisa & CAPD, Spirometri, CT Scan, Treadmill, 

Laundry, Bank Darah, Echocardiografi, Trans Cranial 

Dopler, Mamography, serta Diagnostig Non Invasif 

ASD. 
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Berdasarkan data pada RSUD Salatiga, 

diperoleh informasi bahwa hingga per maret 2012 

total karyawan yang ada sebanyak 520 orang.  

Dilihat dari status kepegawaiannya, sebanyak 481 

orang merupakan Pegawai Negeri Sipil, 8 orang 

tenaga kontrak, 12 orang tenaga mitra dan 19 orang 

tenaga magang.   

   

4.2. Gambaran Perawat RSUD Salatiga 

Tabel 4.1 

Data Ketenagaan RSUD Kota Salatiga 

Per Januari 2013 

No Jenis 

Ketenagaan 

Jumlah  Keterangan 

1 S1 Keperawatan 54 org 2 Pejabat Struktural 

2 D1V 

Keperawatan 

3 orang - 

3 D3 Perawat 

Mata 

1 orang - 

4 D3 Anastesi 4 orang - 

5 D3 Keperawatan  107 org 1 PejabatStruktural 
14  orang Magang 

6 SPK 7 orang - 

7 D4 Kebidanan  4 orang - 

8 D3 Kebidanan 21 org - 

9 D1 Kebidanan 2 orang - 

10 Tenaga 6 orang - 
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Keperawatan 

Lainnya 

 Total 

Seluruhnya 

209 org  

 ( Sumber: Data SDM Personalia RSUD, 2013) 

Jumlah perawat wanita yang di teliti di RSUD 

Salatiga berjumlah 80 orang, yang terdiri dari : 

1) Ruangan Melati : 16 orang 

2) Ruangan Anggrek : 15 orang 

3) Ruangan Cempaka : 7 orang 

4) Ruangan Pav 2 : 8 orang  

5) Ruangan Pav 3 : 13 orang 

6) Ruangan Pav 4 : 10 orang  

7) Poliklinik  : 11 orang. 

Dimana,  Lama Masa kerja dari 2-33 tahun, 

lama pernikahan dari 0,2-35 tahun, Pendidikan 

terakhir dari Diploma tiga(D3)- S1 keperawatan, 

Jumlah anak dari 1-5 anak, Status tempat tinggal : 

milik pribadi, milik orangtua, rumah dinas dan 

rumah kontrak dan ada pembantu/pengasuh anak. 

selengkapnya dapat dilihat pada bagian lampiran. 

 

4.3  Gambaran Umum Penelitian per Variabel  

4.3.1. Konflik Pekerjaan-Keluarga Perawat Wanita di 

RSUD Salatiga 

Konflik pekerjaan-keluarga sebagai konflik 

peran yang terjadi pada perawat wanita di RSUD 
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Salatiga, dimana di satu sisi perawat tersebut harus 

melakukan pekerjaan di RSUD Salatiga yang 

menjadi kewajibannya dan di sisi lain harus 

memperhatikan keluarga secara utuh.  Pekerjaan 

mengganggu keluarga, artinya sebagian besar waktu 

dan perhatian dicurahkan untuk melakukan 

pekerjaan sehingga kurang mempunyai waktu untuk 

keluarga. 

Sejauhmana pekerjaan mengganggu keluarga 

yang dialami oleh perawat, berikut ditampilkan hasil 

analisis gambaran konflik pekerjaan-keluarga 

perawat wanita di RSUD Salatiga. 

Tabel 4.2. 

 Gambaran Konflik Pekerjaan-Keluarga Perawat 

Wanita di RSUD Salatiga 

 

No Pernyataan 
Rata-rata 

Skor 
Kategori 

1 Pekerjaan saya menghalangi 
saya untuk bertemu keluarga 

1.79 Sangat Tidak 
Setuju 

2 Sepulang kerja  saya terlalu 
letih untuk menjalankan 
aktivitas bersama keluarga 

2.34 Tidak Setuju 

3 Jam kerja saya mengurangi 
waktu saya untuk bersama 
dengan keluarga 

2.61 Netral 

4 Setiba di rumah dari tempat 
kerja saya sudah kehabisan 
tenaga untuk menjalankan 
peran sebagai orang tua 

2.34 Tidak Setuju 

5 Saya mengahabiskan banyak 
waktu di kantor sehingga 

1.80 Sangat Tidak 
Setuju 
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No Pernyataan 
Rata-rata 

Skor 
Kategori 

tidak dapat lagi mengurus 
pekerjaan rumah 

6 Saat saya kembali ke rumah 
saya tidak mempunyai waktu 
lagi untuk mengurus rumah 
tangga 

1.78 Sangat Tidak 
Setuju 

7 Karena tuntutan pekerjaan 
saya jadi sering marah di 
rumah 

1.90 Tidak Setuju 

8 Tuntutan urusan keluarga 
membatasi jumlah jam kerja 
saya di kantor 

2.06 Tidak Setuju 

9 Kekuatiran tentang apa yang 
akan terjadi di rumah 
membuat saya sulit  

2.14 Tidak Setuju 

10 Keluarga saya menganggu 
sehingga saya susah untuk 
bekerja 

1.65 Sangat Tidak 
Setuju 

11 Jadwal kerja saya sering 
konflik dengan kehidupan 
keluarga saya 

2.08 Tidak Setuju 

12 Karean masalah di rumah 
saya sering marah di kantor 

1.76 Sangat Tidak 
Setuju 

13 Merasa pekerjaan menguras 
pekerjaan saya  

2.10 Tidak Setuju 

14 Pekerjaan yang dibebankan 
kepada saya membuat saya 
merasa lelah pada saat jam 
kerja berakhir 

2.30 Tidak Setuju 

15 Saya merasa lelah ketika 
bangun pagi dan merasa lelah 
harus menghadapi pekerjaan 
pada hari lain 

2.36 Tidak Setuju 

16 Bekerja dengan orang-orang 
sepanjang hari benar-benar 
membuat saya tegang 

1.83 Tidak Setuju 

17 Saya merasa ingin keluar dari 
pekerjaan saya 

1.49 Sangat Tidak 
Setuju 
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No Pernyataan 
Rata-rata 

Skor 
Kategori 

18 Saya frustasi dengan 
pekerjaan saya 

1.48 Sangat Tidak 
Setuju 

19 Saya merasa bahwa saya 
bekerja terlalu keras pada 
pekerjaan saya 

1.91 Tidak Setuju 

20 Bekerja dengan orang secara 
langsung memberi tekanan 
terlalu banyak kepada saya 

1.99 Tidak Setuju 

21 Saya merasa jenuh dengan 
pekerjaan saya 

2.06 Tidak Setuju 

22 Saya merasa tidak berempati 
kepada pasien 

1.71 Sangat Tidak 
Setuju 

23 Saya tidak bangga dengan 
pekerjaan yang saya lakukan 

1.56 Sangat Tidak 
Setuju 

24 Saya tidak bergairah 
melakukan pekerjaan 

1.74 Sangat Tidak 
Setuju 

25 Saya merasa tidak berusaha 
untuk menyenangkan pasien 

1.56 Sangat Tidak 
Setuju 

26 Saya merasa tidak 
menyelesaikan pekerjaan 
dengan baik 

1.71 Sangat Tidak 
Setuju 

27 Saya merasa tidak dapat 
menyelesaikan masalah 
dengan tenang 

1.91 Tidak Setuju 

28 Saya merasa memperlakukan 
pasien seolah-olah mereka 
adalah objek impersonal 
(tidak mengenai orang 
tersebut) 

1.69 Sangat Tidak 
Setuju 

29 Saya merasa tidak 
berperasaan terhadap pasien 

1.45 Sangat Tidak 
Setuju 

30 Saya tidak terlalu peduli apa 
yang terjadi pada pasien 

1.63 Sangat Tidak 
Setuju 

31 Saya merasa pasien 
menyalahkan saya terhadap 
beberapa masalah mereka 

2.33 Tidak Setuju 

Rata-rata 1.90 Rendah 
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Sumber: Data Primer, 2013 (diolah) 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, terlihat bahwa 

dari 31 pernyataan yang valid menyangkut konflik 

pekerjaan-keluarga perawat wanita di RSUD Salatiga, 

hanya ada satu pernyataan yang mempunyai rata-

rata skor konflik pekerjaan-keluarga dengan kategori 

netral yaitu pada pernyataan “Jam kerja saya 

mengurangi waktu saya untuk bersama dengan 

keluarga”. Ini dapat diartikan bahwa meskipun 

perawat mempunyai jam kerja yang tinggi di RSUD 

Salatiga, namun mereka tetap masih mempunyai 

cukup waktu untuk bersama dengan keluarga.  

Dengan demikian hal tersebut tidak menimbulkan 

konflik antara pekerjaan dan keluarga.  

Sementara itu untuk pernyataan-pernyataan 

lainnya ternyata perawat wanita di RSUD Salatiga 

tidak setuju dan bahkan sangat tidak setuju dengan 

pernyataan tersebut berdasarkan rata-rata skor 

konflik pekerjaan-keluarga.  Sebagai contoh 

misalnya, pada pernyataan “Saya merasa tidak 

berperasaan terhadap pasien”, yang merupakan 

pernyataan dengan rata-rata skor paling rendah.  

Rata-rata perawat wanita di RSUD Salatiga sangat 

tidak setuju dengan pernyataan tersebut.  Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun perawat mempunyai 

tugas yang banyak sehingga menguras tenaga dan 

pikiran mereka, belum lagi juga harus membagi 
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waktu untuk mengurusi keluarganya namun hal 

tersebut tidak mengurangi mutu layanan kepada 

pasien.  Mereka tetap melayani pasien dengan penuh 

perasaan sebagai bagian dari tugasnya. 

Secara keseluruhan diperoleh nilai rata-rata 

skor konflik pekerjaan-keluarga sebesar 1.90 yang 

berarti konflik pekerjaan-keluarga yang dialami 

perawat wanita di RSUD Salatiga tergolong rendah.  

Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya waktu yang 

dicurahkan oleh perawat wanita di RSUD Salatiga 

untuk menjalankan tugas pekerjaannya ternyata 

tidak menghalangi perawat tersebut  untuk 

menjalankan kewajibannya di rumah atau 

mengurusi keluarganya. 

 

4.3.2   Stres Kerja Perawat Wanita di RSUD Salatiga 

Setiap hari, dalam melaksanakan 

pengabdiannya para perawat wanita di RSUD 

Salatiga tidak hanya berhubungan dengan 

pasiennya, tetapi juga dengan keluarga pasien, 

teman pasien, rekan kerja sesama perawat, 

berhubungan dengan dokter dan perawat, peraturan 

yang ada di tempat bekerja, beban kerja yang 

kadangkala dinilai tidak sesuai dengan kondisi fsik, 

psikis dan emosionalnya. Hal ini dapat saja membuat 

perawat tersebut mengalami stres kerja. 
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Sejauhmana pekerjaan memberi dampak stres 

kerja perawat, berikut ditampilkan hasil analisis 

gambaran stres kerja perawat wanita di RSUD 

Salatiga. 

 

Tabel 4.3. 

 Gambaran Stres Kerja Perawat Wanita di RSUD 

Salatiga 

No Pernyataan 
Rata-
rata 
Skor 

Kategori 

1 Perasaan malas bekerja, 
semangat bekerja menurun 

2.39 Jarang 

2 Perasaan menurun: 
kuantitas dan kualitas 
kehidupan seksual baik 
dalam gairah kenikmatan 
maupun kemampuan seksual 

2.35 Jarang 

3 Perubahan pola makan dan 
minum seperti makan besar 
per hari makin kurang atau 
makin jarang, porsi makan 
bertambah atau berkurang 

2.44 Jarang 

4 Pekerjaan menekan saya 
dalam menyelesaikan  
pekerjaan sehari-hari 

2.01 Jarang 

5 Perasaan mudah bosan 
dalam mengerjakan 
pekerjaan sehari-hari 

2.08 Jarang 

6 Perasaan tidak berdaya atau 
tidak mampu dalam 
melakukan pekerjaaan 
sehari-hari 

1.84 Jarang 

7 Perasaan mudah cemas dan 
cemas berkepanjangan dalam 
menyelesaikan pekerjaan 

1.64 Tidak 
Pernah 
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No Pernyataan 
Rata-
rata 
Skor 

Kategori 

sehari-hari 

8 Merasa sulit untuk 
memusatkan perhatian pada 
masalah tertentu 

2.01 Jarang 

9 Merasa menurun 
kemampuan mengingat 
sesuatu 

2.39 Jarang 

10 Merasa kesulitan untuk 
beradaptasi / menyesuaikan 
diri dengan program prosedur 
atau pekerjaan baru 

1.83 Jarang 

11 Merasa kesulitan dalam 
memberi saran dalam 
masalah pekerjaan 

1.91 Jarang 

12 Rasa sakit dibagian kepala, 
sakit kepala sebagian, sakit 
kepala berdenyut dan  
merasa pusing  

2.33 Jarang 

13 Perasaan berdebar-debar, 
detak jantung lebih cepat 
dari biasanya walaupun 
sedang tidak melakukan 
aktifitas fisik 

1.36 Tidak 
Pernah 

14 Perasaan tegang otot 
terutama dibagian leher, 
bahu, dan punggung 

2.20 Jarang 

15 Merasakan dan mengalami 
perubahan disistem kulit 
seperti gatal, sakit, bersisik, 
bintik, bercak, eksim,jerawat, 
jamur 

1.56 Tidak 
Pernah 

16 Merasakan dan mengalami 
perubahan disistem 
pencernaan seperti mual, 
muntah, nyeri ulu hati, perut 
kembung, wasir, 
konstipasi,diare 

2.04 Jarang 
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No Pernyataan 
Rata-
rata 
Skor 

Kategori 

17 Apakah anda merasa stress 
dalam bekerja 

1.69 Tidak 
Pernah 

18 Apakah stress kerja 
menganggu anda 

1.86 Jarang 

19 Apakah anda pernah 
mempunyai pengalaman 
buruk dalam pekerjaan 

1.96 Jarang 

20 Apakah pengalaman buruk 
tsb menganggu pekerjaan 
anda 

1.84 Jarang 

21 Apakah pengalaman buruk 
justru membantu anda 
dalam bekerja 

2.13 Jarang 

Rata-rata 1.99 Rendah 

Sumber: Data Primer, 2013 (diolah) 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, terliat bahwa 

dari 21 pernyataan yang valid menyangkut stres 

kerja, ternyata banyak perawat wanita di RSUD 

Salatiga yang jarang bahkan tidak pernah stres 

dalam menghadapi pekerjaannya.  Nilai rata-rata 

skor tertinggi dengan kategori jarang adalah pada 

pernyataan “Perubahan pola makan dan minum 

seperti makan besar per hari makin kurang atau 

makin jarang, porsi makan bertambah atau 

berkurang”. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata 

perawat wanita di RSUD Salatiga jarang mengalami 

stress dalam menghadapi rutinitas pekerjaannya di 

rumah sakit sehingga tidak menampilkan gejala atau 

perilaku seperti misalnya berkurang atau 
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bertambahnya pola makan besar per hari, berkurang 

atau bertambahnya porsi makan. 

Sementara itu, nilai rata-rata skor terendah 

dengan kategori tidak pernah adalah pada 

pernyataan “Perasaan berdebar-debar, detak jantung 

lebih cepat dari biasanya walaupun sedang tidak 

melakukan aktifitas fisik”. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata perawat wanita di RSUD Salatiga 

telah terbiasa dengan beban dan tekanan pekerjaan 

sehari-hari di rumah sakit sehingga tidak pernah 

menampilkan gejala atau perilaku akibat stres kerja 

sebagaimana disebutkan dalam pernyataan tersebut. 

Secara keseluruhan diperoleh nilai rata-rata 

skor stres kerja sebesar 1.99 yang berarti stres kerja 

yang dialami perawat wanita di RSUD Salatiga 

tergolong rendah.  Hal ini menunjukkan bahwa 

beban dan tekanan pekerjaan sebagai seorang 

perawat tidak membuat para perawat wanita di 

RSUD Salatiga mengalami stres dalam bekerja.  

Kondisi seperti ini tentu sangat penting artinya 

manakalah para perawat dituntut untuk 

memberikan pelayanan prima kepada para pasien. 

 

4.3.3.  Gambaran Kinerja Perawat Wanita di RSUD 

Salatiga 

Kinerja perawat yang baik merupakan 

konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap 
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kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan 

yang bermutu tinggi. Melalui kinerja perawat yang 

baik, diharapkan dapat menunjukkan kontribusi 

profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan 

mutu pelayanan keperawatan, yang berdampak 

terhadap pelayanan kesehatan secara umum dari 

rumah sakit. 

Sejauhmana kinerja yang ditunjukkan oleh 

para perawat, berikut ditampilkan hasil analisis 

gambaran kinerja perawat wanita di RSUD Salatiga. 

 

Tabel 4.4.  

Gambaran Kinerja Perawat Wanita di RSUD 

Salatiga 

No Pernyataan 
Rata-rata 

Skor 
Kategori 

1 Saya memberikan 
informasi yang tepat 
kepada pasien dan 
keluarga pasien tentang 
prosedur keperawatan 

3.89 

Sering 

2 Saya menjelaskan kepada 
pasien tentang tujuan 
tindakan keperawatan 

3.91 

Sering 

3 Saya memberikan 
informasi kepada pasien 
tentang kemungkinan efek 
samping prosedur 
keperawatan 

3.75 

Sering 

4 Saya memberikan 
penyuluhan tentang 
keperawatan di rumah 

3.48 

Sering 
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No Pernyataan 
Rata-rata 

Skor 
Kategori 

5 Saya menjelaskan kepada 
pasien apa yang menjadi 
bahan pertanyaan pasien 
atau keluarga pasien 
ketika mereka akan 
meninggalkan rumah sakit 

3.68 

Sering 

6 Saya memberikan 
penjelasan kepada 
keluarga pasien apa yang 
harus dilakukan jika 
timbul gejala lanjutan 

3.73 

Sering 

7 Saya memberikan 
penjelasan kepada pasien 
kapan mereka dapat 
melanjutkan aktivitas 
normal, seperti berkerja 
atau berkendaraan 

3.64 

Sering 

8 Saya selalu memastikan 
seluruh rekan 
keperawatan mengetahui 
riwayat kesehatan pasien  

3.66 

Sering 

9 Saya menginformasikan 
kepada rekan perawat 
tentang perubahan 
intervensi yang diberikan 
kepada pasien 

3.78 

Sering 

10 Saya menginformasikan 
ke rekan perawat tentang 
tes dan hasil tes 
laboratorium pasien 

3.93 

Sering 

11 Saya menunjukkan 
kepedulian dan perhatian 
pada pasien dan keluarga 
pasien 

3.83 

Sering 

12 Saya mendengarkan 
kekhawatiran keluarga 
pasien 

3.83 

Sering 
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No Pernyataan 
Rata-rata 

Skor 
Kategori 

13 Saya meluangkan waktu 
untuk memenuhi 
kebutuhan emosional 
pasien 

3.33 

Sering 

14 Saya mendengarkan 
kekhawatiran pasien  

3.64 Sering 

15 Saya menunjukkan 
kepedulian kepada pasien 

3.83 Sering 

16 Saya mengkaji data pasien 
dan keluarga secara 
lengkap  

3.63 

Sering 

17 Saya menyimpulkan 
seluruh kebutuhan dan 
masalah pasien 

3.58 

Sering 

18 Saya menyusun rencana 
tindakan keperawatan 
berdasarkan tujuan untuk 
menyelesaikan masalah 
pasien dan keluarga 

3.84 

Sering 

19 Saya melaksanakan 
tindakan keperawatan 
berdasarkan rencana 
keperawatan 

3.84 

Sering 

20 Saya melatih cara-cara 
perawatan diri pasien 
dalam pemenuhan 
kebutuhan nutrisi, 
kebersihan diri dan 
eliminasi 

3.64 

Sering 

21 Saya mengajarkan pasien 
tentang manfaat obat-
obatan, waktu makan obat 
dan cara makan obat 

3.86 

Sering 

22 Saya mengevaluasi hasil 
tindakan keperawatan 
kepada pasien dan 
keluarga 

3.69 

Sering 
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No Pernyataan 
Rata-rata 

Skor 
Kategori 

23 Saya membuat rencana 
lanjutan jika hasil 
tindakan keperawatan 
belum sesuai dengan 
tujuan 

3.56 

Sering 

24 Saya selalu memberikan 
semangat kepada rekan 
perawat  

3.60 

Sering 

25 Saya membantu rekan 
perawat untuk 
menyelesaikan masalah 
pekerjaannya  

3.69 

Sering 

26 Saya selalu 
mengkonsultasikan 
dengan rekan perawat 
tentang tindakan yang 
akan dilakukan kepada 
pasien 

3.89 

Sering 

27 Saya selalu meluangkan 
waktu untuk sharing 
dengan rekan perawat 

3.68 

Sering 

28 Saya secara sukarela 
berbagi pengetahuan dan 
keterampilan dengan 
rekan perawat 

3.78 

Sering 

29 Saya membuat jadwal 
untuk keluarga pasien 

2.23 Jarang 

30 Saya memenuhi 
kebutuhan keluarga 
pasien sesuai dengan 
jadwal yang telah dibuat 

2.51 

Kadang-
kadang 

31 Saya selalu bekerja sesuai 
dengan jadwal yang telah 
ditetapkan pimpinan unit 
kerja 

3.81 

Sering 

32 Dalam melakukan 
intervensi keperawatan 
saya selalu mengacu pada 

3.73 

Sering 
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No Pernyataan 
Rata-rata 

Skor 
Kategori 

standar operasional 
prosedur (SOP) 

33 Saya selalu memastikan 
bahwa bahan – bahan dan 
peralatan yang digunakan 
tidak terbuang sia – sia 

3.71 

Sering 

34 Saya sering memberikan 
saran yang inovatif  untuk 
meningkatkan kualitas 
pelayanan di unit kerja 
saya 

3.39 

Sering 

Rata-rata 
3.63 

Sangat 

Tinggi 

Sumber: Data Primer, 2013 (diolah) 

Berdasarkan tabel 4.4  di atas, terlihat bahwa 

dari 34 pernyataan yang valid menyangkut kinerja 

perawat wanita di RSUD Salatiga, ternyata rata-rata 

perawat wanita di RSUD Salatiga sudah 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.  Nilai 

rata-rata skor tertinggi dengan kategori sering 

adalah pada pernyataan “Saya menjelaskan kepada 

pasien tentang tujuan tindakan keperawatan”. Hal 

ini menunjukkan bahwa rata-rata perawat wanita di 

RSUD Salatiga sering memberikan penjelasan 

menyangkut tindakan keperawatan kepada 

pasiennya.  Tindakan tersebut penting dilakukan 

agar dengan penjelasan yang disampaikannya 

tersebut maka diharapkan pasien akan lebih 

bersikap kooperatif saat dirawat oleh perawat demi 
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kesembuhannya. Hal ini karena tidak menutup 

kemungkinan perawat akan berhadapan dengan 

pasien yang bersikap emosional dan tidak mudah 

diatur. 

Sementara itu, nilai rata-rata skor terendah 

dengan kategori jarang adalah pada pernyataan 

“Saya membuat jadwal untuk keluarga pasien”. Hal 

ini menunjukkan bahwa rata-rata perawat wanita di 

RSUD Salatiga jarang membuat jadwal untuk 

keluarga pasien.  Bisa saja ini disebabkan karena 

perawat memandang bahwa keluarga pasien mampu 

untuk membuat jadwal sendiri dalam merawat 

pasien setelah keluar dari rumah sakit. 

Secara keseluruhan diperoleh nilai rata-rata 

skor kinerja perawat wanita di RSUD Salatiga 

sebesar 3.63 yang berarti kinerja perawat wanita di 

RSUD Salatiga tergolong sangat tinggi.  Hal ini 

menunjukkan bahwa perawat wanita di RSUD 

Salatiga telah mengimplementasikan standar praktek 

keperawatan dengan baik guna mencapai mutu 

pelayanan yang prima kepada pasien . 

 

4.4.  Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas  

Sebelum dilakukan analisa regresi untuk 

mengetahui pengaruh dari variabel konflik 

pekerjaan-keluarga dan variabel  stres kerja terhadap 

kinerja, terlebih dahulu perlu dilakukan uji validitas 
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dan reliabilitas terhadap variabel-variabel tersebut. 

Menurut Ghozali (2005), suatu variabel dianggap 

valid suatu variabel dianggap valid jika nilai corrected 

item- total correlation > 0,361. Sedangkan untuk 

reliabilitas, Menurut Ghozali (2002)  suatu variabel 

dianggap  reliabel jika cronbach Alpha > 0,6. 

(Selengkapnya dapat dilihat pada bagian lampiran). 

4.5.  Uji Asumsi Klasik 

4.5.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel-variabel 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

dilakukan dengan menggunakan uji statistik non 

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil 

pengujian normalitas ditunjukkan berikut ini : 

Tabel 4.5.  

Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardiz

ed Residual 

N 80 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 7.81278297 

Most Extreme Absolute .121 
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Differences Positive .059 

Negative -.121 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.084 

Asymp. Sig. (2-tailed) .191 

a. Test distribution is Normal.  

          Sumber: Data Primer, 2013 (diolah) 

Berdasarkan Tabel 4.5. di atas menunjukkan 

bahwa angka Kolmogorov-Smirnov (K-S) sebesar 

1.084 mempunyai nilai signifikan sebesar 0.191 > 

0.05 maka distribusi data residualnya adalah 

normal. 

 

4.4.2.  Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebasa (independen). Model regresi  

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen. Menurut Ghozali (2006), 

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan 

variance inflantion factor (VIF). Nilai cutoff yang umum 

dipakai untuk menunjukan adanya multikolinearitas 

adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 dan VIF ≥ 10. Adapun 

hasil uji multikolinearitas disajikan berikut ini : 
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Tabel 4.6. 

 Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF 

Konflik Pekerjaan - 

Keluarga 

Stres Kerja 

0.874 

0.874 

1.145 

1.145 

Sumber: Data Primer, 2013 (diolah) 

Berdasarkan Tabel 4.6. di atas, mengacu pada 

nilai tolerance tampak bahwa semua nilai tolerance 

untuk masing-masing variabel bebas (independent 

variable) > 0.10 maka tidak ada multikolinearitas 

diantara variabel bebasnya.  Mengacu pada nilai VIF 

tampak bahwa semua nilai VIF untuk masing-masing 

variabel bebas (independent variable) < 10 maka 

tidak ada multikolinearitas diantara variabel 

bebasnya. 

 

4.5.3  Uji Heteroskedastisitas 

Identifikasi ada tidaknya heteroskedastisitas 

dalam model regresi dalam penelitian ini dideteksi 

dengan menggunakan uji glejser.  Hasil uji glejser 

untuk mendeteksi heteroskedastisitas tersebut 

ditampilkan berikut ini  
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Tabel 4.7.  

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficien

ts 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -1.475 3.110  -.474 .637 

Konflik Pekerjaan 

Keluarga 
.095 .049 .228 1.949 .055 

Stres Kerja .048 .060 .094 .799 .427 

a. Dependent Variable: abs_res     

    Sumber: Data Primer, 2013 (diolah) 

Berdasarkan Tabel 4.7. di atas dengan 

menggunakan uji glejser, koefisien parameter untuk 

masing-masing variabel bebasnya tidak ada yang 

signifikan (angka sig > 0.05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 

dalam model regresi. 

 

4.6 Uji Hipotesis 
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Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui 

apakah hipotesa yang telah dibuat oleh peneliti dapat 

diterima atau tidak. 

 Untuk mengetahui pengaruh secara parsial 

dari konflik pekerjaan-keluarga dan stres kerja 

terhadap kinerja perawat wanita di RSUD Salatiga, 

maka dilakukan uji parsial (Uji t) yang hasilnya 

ditunjukkan pada Tabel berikut ini : 

 
Tabel 4.8.  

Hasil Uji Hipotesis 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
t hitung Sig 

Konflik Pekerjaan - 

Keluarga 

Stres Kerja 

-0.165 

-0.204 

-1.996* 

-2.015* 

0.049 

0.047 

Keterangan : *  = signifikan pada α = 5 % 

                            t  0,025 = 1,991 (α = 5 %, df = 77) 

Berdasarkan Tabel 4.8. di atas tampak bahwa 

baik variabel konflik pekerjaan-keluarga maupun 

stres kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

perawat wanita di RSUD Salatiga.   Arah koefisien 

regresi yang negatif menunjukkan adanya 

pengaruh negatif yang signifikan dari kedua 

variabel tersebut terhadap kinerja perawat wanita 

di RSUD Salatiga. 
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4.6.1. Pengaruh Konflik Pekerjaan-Keluarga 

terhadap Kinerja Perawat   Wanita  

Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui 

bahwa konflik pekerjaan- keluarga mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kinerja perawat wanita 

di RSUD Salatiga.  Hal ini ditunjukkan oleh nilai t 

hitung  -1,996 < -t tabel -1,991 pada selang 

kepercayaan α 5%, atau mempunyai angka sig < 0,05 

sehingga H1 diterima.  Arah koefisien regresi yang 

negatif dapat diartikan semakin rendah konflik 

pekerjaan-keluarga maka semakin tinggi kinerja 

perawat wanita di RSUD Salatiga, dan sebaliknya. 

Keadaan ideal yang  ingin dicapai seorang ibu 

sebagai wanita karir adalah bisa tetap dekat dengan 

anak dan keluarga. Berusaha semaksimal mungkin 

untuk mendampingi anak-anak,berhasil mengurus 

rumah tangga, anak-anak serta suami, tetapi tetap 

dapat menyalurkan kebutuhan mereka sebagai 

makhluk sosial, kebutuhan untuk bersosialisasi, 

tetap mampu mandiri dari segi keuangan, perasaan 

dihargai dan tetap bisa bekerja menjadi wanita karir. 

Keinginan untuk menjalankan peran ganda tersebut 

dengan sempurna, terkadang saling bertentangan 

satu dengan lain, sehingga dapat menimbulkan 

konflik pada wanita bekerja. Namun dari apa yang 

diperoleh dari hasil penelitian ini, memperlihatkan 

bahwa para perawat wanita di RSUD Salatiga mampu 
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menjalankan peran ganda tersebut dengan baik 

sehingga konflik pekerjaan-keluarga tergolong 

rendah. 

Rendahnya konflik pekerjaan-keluarga yang 

dialami oleh perawat wanita di RSUD Salatiga 

menunjukkan bahwa kesibukan pekerjaan sebagai 

perawat tidak menjadikan para perawat wanita di 

RSUD Salatiga kehilangan waktu yang cukup untuk 

mengurusi keluarganya.  Pekerjaan di rumah sakit 

tidak sepenuhnya menguasai diri mereka sehingga 

melupakan tanggung jawab keluarganya dan 

sebaliknya pekerjaan rumah tangga tidak 

sepenuhnya menguasai diri mereka sehingga 

menelantarkan tanggung jawab sebagai seorang 

perawat. 

Dampak dari rendahnya konflik pekerjaan-

keluarga, menjadikan para perawat wanita di RSUD 

Salatiga mampu menyelesaikan tugas-tugas 

keperawatannya dengan baik.  Saat berada di tempat 

kerja (dalam hal ini rumah sakit), perawat dapat 

mencurahkan seluruh pikiran, perhatian dan 

kemampuannya dalam melayani pasien tanpa 

terbebani dengan konflik-konflik di rumah 

tangganya, demikian sebaliknya.  Hal ini menjadikan 

kinerja mereka menjadi semakin tinggi. Hal ini 

mendukung pendapat Frone et al (1994) bahwa 
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menurunnya kinerja karyawan dapat disebabkan 

karena tingginya konflik pekerjaan-keluarga. 

4.6.2.  Pengaruh Stres Kerja terhadap Kinerja 

Perawat Wanita 

Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui 

bahwa stres kerja mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kinerja perawat wanita di RSUD Salatiga. 

Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung -2,015 < -t 

tabel -1,991 pada selang kepercayaan α 5%, atau 

mempunyai angka sig < 0,05 sehingga H2 diterima.  

Arah koefisien regresi yang negatif dapat 

diartikan semakin rendah stres kerja maka 

semakin tinggi kinerja perawat wanita di RSUD 

Salatiga, dan sebaliknya.    

Profesi perawat merupakan profesi yang rentan 

menimbulkan stres jika tidak mampu dikendalikan 

secara baik.  Hal ini bisa dipahami mengingat setiap 

harinya dalam melaksanakan pengabdiannya, 

seorang perawat tidak hanya berhubungan dengan 

pasiennya, tetapi juga dengan keluarga pasien, 

teman pasien, rekan kerja sesama perawat, 

berhubungan dengan dokter dan perawat, peraturan 

yang ada di tempat bekerja, beban kerja yang 

kadangkala dinilai tidak sesuai dengan kondisi fsik, 

psikis dan emosionalnya. 

Kondisi-kondisi seperti di atas tentunya juga 

dialami oleh para perawat wanita di RSUD Salatiga.    
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Namun dari apa yang diperoleh dari hasil penelitian 

ini, memperlihatkan bahwa para perawat wanita di 

RSUD Salatiga mampu mengendalikan kondisi-

kondisi tersebut sehingga tidak menimbulkan stres 

yang tinggi dalam bekerja. 

Rendahnya stres kerja yang dialami oleh 

perawat wanita di RSUD Salatiga memberikan 

dampak positif bagi kinerja mereka.  Dikatakan 

demikian karena dengan tingkat stres yang rendah 

maka para perawat akan dapat lebih berkonsentrasi 

dalam melaksanakan tugas keperawatannya dengan 

baik, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan 

kinerja mereka.  Hal ini sebagaimana dikemukakan 

oleh Robbins (2003) bahwa tingkat stres yang 

mampu dikendalikan mampu membuat karyawan 

melakukan pekerjaanya dengan lebih baik, karena 

membuat mereka mampu meningkatkan intensitas 

kerja, kewaspadaan, dan kemampuan berkreasi.   

 

4.6.3. Tidak ada konflik yang signifikan terhadap 

kinerja. 

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa : 

1. Perawat mempunyai tugas yang banyak 

sehingga menguras tenaga dan pikiran mereka, 

belum lagi harus membagi waktu untuk mengurusi 

keluarganya namun hal tersebut tidak mengurangi 

mutu layanan kepada pasien.Mereka tetap melayani 
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pasien dengan penuh perasaan sebagai bagian dari 

tugasnya. 

2. Terjalin kerjasama yang baik  antar tim 

paramedis (sesama perawat) 

3. Teori yang di kemukakan oleh Boles, James 

S., W. Gary Howard & Heather H. Donofrio (2001) 

tentang Indikator-indikator terjadinya  konflik seperti 

tekanan kerja,banyaknya tuntutan tugas,kurangnya 

kebersamaan keluarga, sibuk dengan pekerjaan serta 

konflik komitmen dan tanggung jawab terhadap 

keluarga dapat di tepis dengan adanya hasil 

penelitian 

4. Beberapa kiat menangani konflik keluarga-

pekerjaan : 

a) Kiat untuk individu 

 Untuk menangani konflik pekerjaan-

keluarga,ini ditunjukkan pada individu atau diri 

karyawan sendiri, yaitu dengan manajemen waktu. 

Manajemen waktu adalah strategi penting yang perlu 

diterapkan oleh para ibu pekerja untuk dapat 

mengoptimalkan perannya sebagai ibu rumah 

tangga, istri, dan sekaligus karyawati. 

b) Kiat untuk perusahaan (RS) 

    Ada beberapa kiat untuk perusahaan dalam 

menghadapi masalah konflik pekerjaan-keluarga 

yaitu: 

a) Waktu kerja yang lebih fleksibel 
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b) Jadwal kerja alternatif 

c) Tempat penitipan anak 

d) Taman kanak-kanak 

e) Kebijakan ijin keluarga 

f) Job sharing 
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