
 

BAB IV 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

Hasil 

 
Karakteristik Responden 

 
Penelitian ini dilakukan kepada 11 perawat yang bekerja di Puskesmas Sidorejo 

Lor, Kota Salatiga. Penelitian ini mengkategorikan responden berdasarkan jenis 

kelamin, usia, lama bekerja, pendidikan, status perkawinan, status karir perawat, lama 

bekerja dalam sehari, dan lama bekerja dalam seminggu. Data kataristik responden 

dapat dilihat pada table berikut ini. 

Tabel 1. Klasifikasi Karakteristik responden 

 
Karakteristik Jumlah Total Responden (11) 

Jumlah Perawat Persentase (%) 

 Jenis Kelamin  

Wanita 10 91% 

Pria 1 9% 

 Usia  

31-35 tahun 1 9% 

36-40 tahun 5 46% 

41-45 tahun 4 36% 

50-56 tahun 1 9% 

 Lama bekerja  



 

 

 

 
1-10 tahun 

11-20 tahun 

30-35 tahun 

2 

8 

1 

18% 

73% 

9% 

 Pendidikan  

DIII Keperawatan 10 91% 

S1 Keperawatan 1 9% 

Status Perkawinan 

Menikah 11 100% 

Status Karir Perawat 

PNS 11 100% 

Lama Bekerja Dalam Sehari 

1-5 Jam 0 0% 

5-10 Jam 11 100% 

Lama Bekerja Dalam Seminggu 

4-6 Hari 11 100% 

 

 

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat gender responden paling banyak perempuan 

yaitu 10 orang (91%). Berdasarkan usia persentase tertinggi yaitu 46% pada usia 36- 

40 tahun sebanyak 5 orang, dan kedua dengan presentase 36% pada usia 41 -45 tahun 

sebanyak 4 orang. Lama bekerja 8 orang (73%) responden di puskesmas sudah 11  

hingg 20 tahun. Sebagian besar responden memiliki riwayat pendidikan DIII 

keperawatan sebanyak 10 orang (91%) responden. Berdasarkan status perkawinan, 

semua responden sudah menikah yaitu 11 orang (100%). Semua responden berstatus  

sebagai PNS dan bekerja 5-10 jam perhari, selama 4 hingga 6 hari dalam seminggu. 



 

 

 
 

Dampak COVID-19 Terhadap Kinerja Perawat 

 
Bagian ini memaparkan dampak Covid-19 terhadap kinerja perawat. Covid-19 

yang dapat di lihat dari table 2. Total 6 (54,55%) perawat merasa dampak Covid-19 

terhadap kinerja mereka dalam kriteria rendah, sedangkan 3 (27,27%) perawat Covid- 

19 mempengaruhi kinerja mereka. 

Tabel 2. Dampak COVID-19 Terhadap Kinerja Perawat 
 

No Pertanyaan Sangat 

Setuju 

Setuju Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Rata- 

rata 

  F % F % F % f % 

1 Adanya respon 

balik atas 

prestasi 

ditempat saya 
bekerja, 

sehingga 

memotivasi 
untuk 

meningkatkan 

kinerja saya 

5 45,55% 6 54,45% 0 0% 0 0% 3,455 

2 Saya sangat 

memahami 
pedoman (SOP) 

kerja di tempat 

saya bekerja 

4 36,36% 7 63,64% 0 0% 0 0% 3,364 

3 Keharmonisan 
dengan sesama 

teman dapat 

meningkatkan 
kinerja saya 

6 54,45% 5 45,55% 0 0% 0 0% 3,545 

4 Semua tugas 

dapat saya 

kerjakan dengan 

baik 

4 36,36% 7 63,64% 0 0% 0 0% 3,364 



 

 

 

 
5 Saya 

mengerjakan 

tugas yang 

menjadi 
tanggung jawab 

saya tanpa 

disuruh oleh 
atasan 

4 36,36% 7 63,64% 0 0% 0 0% 3,364 

6 Saya tidak 

meninggalkan 

(pulang) 
pekerjaan 

sebelum 

menyelesaikan 
pekerjaan saya 

4 36,36% 7 63,64% 0 0% 0 0% 3,364 

7 Pemberian 

insentif 

dilakukan 
secara 

proporsional, 

sesuai tugas 
pokok, fungsi 

dan tanggung 

jawab 

4 36,36% 7 63,64% 0 0% 0 0% 3,364 

8 Kompensasi 

yang saya 
terima akan 

memengaruhi 

kinerja saya 

4 36,36% 6 54,55% 1 9,09% 0 0% 3,273 

9 Saya merasa 

senang ketika 
pimpinan 

memuji hasil 

kinerja saya 

2 18,18% 8 72,73% 1 9,09% 0 0% 3,091 



 

 

 

 

 

 

2.1 Distribusi Frekuensi Dampak COVID-19 Terhadap Kinerja Perawat 
 

Kategori Frekuensi (n) Persentase (%) 

Sangat Berdampak Tinggi 

Berdampa Tinggi 

Berdampak Rendah 

Tidak Berdampak 

3 

1 

6 

1 

27, 27 

9,09 

54,55 

9,09 

Total 11 100 

 

 
Covid-19 berdampak rendah 6(54,55%) terhadap kinerja perawat di Puskesmas 

Sidorejo Lor Salatiga. Pandemi Covid-19 di Indonesia telah menyebabkan ketakutan 

khususnya perawat. Perawat sangat beresiko tinggi tertular virus Corona, karena setiap hari 

perawat berinteraksi secara langsung dengan pasienCovid-19 atau pasien dengan 

diagnose lain yang berkemungkinan sudah terpapar oleh virus Covid-19 (komorbid) 

(Riastri,2020). Perawat dapat terpapar, karena alat pelindung diri (APD) yang kurang  

dan tidak sesuai standar, pekerjaan yang relatif lebih banyak, diskriminasi, frustasi,  

isolasi sehingga berkurangnya kontak dengan keluarga serta meningkatnya beban kerja 

perawat (Kawung, dkk, 2022). 

Penelitian yang dilakukan oleh Hakman dkk (2021), membuktikan bahwa 

terdapat hubungn antar beban kerja dan kinerja perawat saat pandemic Covid-19, yang 

mana jumlah pasien yang dirawat meningkat, perawat melakukan diagnosa terhadap 

pasien apakah pasien terpapar virus Corona atau tidak, perawat juga melakukan 

pencatatan rekam medik setiap pasien yang dirawat dan harus mereka harus memakai 

APD yang lengkap yang mana sebelum pandemic Covid-19 mereka tidak gunakan. 

Ditambah perawat yang sudah memiliki anak yang sedang bersekolah, karena Covid- 

19 mereka bersekolah online dimana orang tua wajib mendampingi anak – anaknya 

saat sedang sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa Covid-19 mempengaruhi kinerja 

perawat meskipun hasil penelitian ini menunjukkan hal yang berbeda. 



 

 

 
 

Motivasi Kerja Perawat 

 
Pada bagian ini menunjukan tentang bagaimana motivasi kerja perawat, yang 

bekerja pada saat pandemi covid19 berlangsung, yang dapat dilihat pada tabel 3. 

Motivasi kerja perawat. 

Tabel 3. Motivasi Kerja Perawat 
 

No Pertanyaan Tidak 

pernah 

Kadang- 

kadang 

Sering Sangat 

Sering 

Rata- 

Rata 

  F % F % F % F % 

1 Apakah saudara 

susah berfikir saat 
bekerja selama 

pandemi covid- 

19? 

0 0% 0 0% 8  
72,7% 

3 27,3% 1,727 

2 Apakah saudara 

lelah untuk 

berbicara saat 

bekerja selama 
pandemi covid- 

19? 

0 0% 1  
9,1% 

7 63,6% 3 27,3% 1,818 

3 Apakah saudara 

menjadi gugup 
saat bekerja 

selama pandemi 

covid-19? 

0 0% 0 0% 6 54,5% 5 45,5% 1,545 

4 Apakah saudara 

tidak bisa 

berkonsentrasi 

saat bekerja 
selama pandemi 

covid-19? 

0 0% 1  
9,1% 

7 63,6% 3 27,3% 1,818 

5 Apakah saudara 

punya 

kecenderungan 

untuk lupa saat 
bekerja selama 

pandemi covid- 

19? 

0 0% 1  
9,1% 

7 63,6% 3 27,3% 1,818 



 

 

 

 
6 Apakah saudara 

merasa kurang 

percaya diri saat 

bekerja selama 
pandemi covid- 

19? 

0 0% 0 0% 5 45,5% 6 54,5% 1,455 

7 Apakah saudara 

cemas terhadap 
sesuatu saat 

bekerja selama 

pandemi covid- 
19? 

0 0% 0 0% 6 54,5% 5 45,5% 1,545 

8 Apakah saudara 

tidak bisa 
mengontol sikap 

saat bekerja 

selama pandemi 

covid-19? 

0 0% 0 0% 6 54,5% 5 45,5% 1,545 

 

3.1 Distribusi Frekuensi dampak covid19 terhadap Motivasi Kerja Perawat 
 

Kategori Frekuensi (n) Persentase (%) 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Rendah 

Sangat Rendah 

1 

5 

2 

3 

9, 1 

45, 5 

18, 2 

27, 3 

Total 11 100 

 

 
Motivasi kerja perawat di Puskesmas Sidorejo Lor Tinggi yaitu 5 (45,5%). 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh novita et.al (2021) yang menunjukkan 

bahwa mayoritas perawat COVID-19 mempunyai motivasi kerja yang tinggi, hasil 

penelitian ini didukung oleh salah satu pernyataan perawat COVID-19, yang 

mengatakan bahwa menjadi penyintas COVID-19 tidak membuat semangat kerjanya 

berkurang, selanjutkan perawat tersebut mengatakan bahwa dia tetap berhati-hatidalam 

bekerja serta hendak meyakinkan masyarakat serta teman-temannya tentang virus 



 

 

 
 

COVID-19. Dalam penelitian Novita juga mengatakan apabila terdapat hubunganyang 

harmonis antara rekan kerja, saling menopang dan membantu dalam melaksanakan 

pekerjaan dimasa pandemi COVID-19, hal ini dapat memberikan suatu dorongan 

semangat kerja dan motivasi dalam bekerja khususnya perawat di masa pandemi 

COVID-19. 

Kualitas Mutu Pelayanan Kesehatan Saat Pandemi Covid-19 

 
Berdasarkan Tabel 4. Kualitas Mutu Pelayanan Kesehatan perawat di 

Puskesmas Sidorejo Los, Salatiga saat Pandemi Covid-19 dengan total 8 (72,73%) 

perawat memiliki kualitas pelayanan rendah, 2 (18,2%) perawat memiliki kualitas  

pelayanan sangat tinggi, dan 1 (9,1%) perawat memiliki kulitas pelayanan yang tinggi. 

Tabel 4. Kualitas Mutu Pelayanan Kesehatan Saat Pandemi Covid-19 
 

N 

o 

Aspek Sanga 

t tidak 

baik 

 Tida 

k 

baik 

 Kuran 

g baik 

 Baik  Sanga 

t baik 

Rata 

-rata 

F % F % F % F % F % 

1 Apakah Ruang 

Pelayanan 

tertata   rapi 
dan Bersih 

selama 

pandemic 
COVID-19? 

0 0 
% 

0 0% 1 9,1% 8 72,7 
% 

2 18,2% 4,091 

2 Apakah Ruang 

Pelayanan di 

Puskesmas 

nyaman? 

0 0 

% 

0 0% 0 0% 9 81,8 

% 

2 18,2% 4,182 

3 Apakah 

Puskesmas 

Sidorejo Lor 
memiliki alat- 

alat medis 

yang cukup 
lengkap untuk 

pasien COVID- 

0 0 

% 

0 0% 1 9,1% 8 72,7 

% 

2 18,2% 4,091 



 

 

 

 
 19 dan Non 

COVID-19? 

           

4 Apakah 

penampilan 

perawat bersih 

dan rapi? 

0 0 

% 

0 0% 0 0% 9 81,8 

% 

2 18,2% 4,182 

5 Apakah alat 
medis yang 

digunakan 

untuk 
memeriksakan 

pasien, 

dibersihkan 
dan disterilkan 

sebelum 

digunakan 

untuk pasien 
lain? 

0 0 
% 

0 0% 0 0% 8 72,7 
% 

3 27,3% 4,273 

6 Apakah 
Prosedur 

penerimaan 

pasien dilayani 

secara cepat 
dan tidak 

berbelit-belit 

baik pasien 
COVID-19 dan 

pasien Non 

COVID-19? 

0 0 
% 

0 0% 0 0% 8 72,7 
% 

3 27,3% 4,273 

7 Bagaimana 

Kesiapan 
perawat 

melayani 

pasien selama 
pandemic 

covid-19 ? 

0 0 
% 

0 0% 0 0% 9 81,8 
% 

2 18,2% 4,182 

8 Apakah 

Perawat selalu 

memberi obat 

pasien sesuai 
prosedur 

0 0 

% 
0 0% 0 0% 9 81,8 

% 
2 18,2% 4,182 



 

 

 

 
 pemberian 

obat? 

           

9 Perawat 
memperhatika 

n keluhan 

keluarga 
pasien baik 

pasien 

COVID-19 
dan pasien 

Non-COVID- 

19 

0 0 

% 

0 0% 0 0% 8 72,7 

% 

3 27,3% 4,273 

10 Perawat 

bersikap ramah 

dan sopan pada 
pasien COVID- 

19 dan Pasien 

Non COVID- 
19 

0 0 
% 

0 0% 0 0% 7 63,6 
% 

4 36,4%  

 

 

 

 
4,364 

11 Perawat 

memperhatika 

n kebutuhan 
dan keluhan 

pasien 

0 0 
% 

0 0% 0 0% 7 63,6 
% 

4 36,4%  

 

 

4,364 

12 Apakah 
Perawat 

terdidik dan 

mampu 

melayani 
pasien Covid- 

19 dan Non 

COVID-19? 

0 0 

% 
0 0% 0 0% 8 72,7 

% 
3 27,3% 4,273 

13 Apakah Biaya 

perawatan 

terjangkau? 

0 0 

% 

0 0% 0 0% 7 63,6 

% 

4 36,4% 4,364 

14 Apakah 
perawat 

Memberi 

jaminan akan 

kesembuhan 
Pasien? 

0 0 
% 

1 9,1% 1 9,1% 7 63,6 
% 

2 18,2% 3,909 



 

 

 

 
15 Apakah 

Perawat 

meluangkan 

waktu khusus 
untuk 

berkomunikasi 

dengan pasien 
selama 

pandemi covid- 

19? 

0 0 

% 

0 0% 0 0% 7 63,6 

% 

4 36,4% 4,364 

16 Apakah tersedia 

waktu 

konsultasi 
keluarga pasien 

terpenuhi 

selama 
pandemi covid- 

19? 

0 0 

% 
0 0% 0 0% 7 63,6 

% 
4 36,4% 4,364 

17 Apakah 

perawat 
menghibur, 

mendoakan, 

dan 
memberikan 

dorongan 

kepada pasien 

supaya cepat 
sembuh 

pandemi covid- 

19? 

0 0 

% 
0 0% 0 0% 8 72,7 

% 
3 27,3% 4,273 



 

 

 
 

4.1 Distribusi Frekuensi Kualitas Mutu Pelayanan Kesehatan Perawat Saat Pandemi 

Covid-19 
 

Kategori Frekuensi (n) Persentase (%) 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Rendah 

Sangat Rendah 

2 

1 

8 

0 

18,2 

9,1 

72,73 

0 

Total 11 100 

 

 
Kualitas mutu pelayanan kesehatan perawat saat pandemi covid 19 di 

Puskesmas Sidorejo Lor 8(72,73%) dengan kategori rendah, pelayanan kesehatan saat 

ini sedang mengikuti Pedoman untuk Pencegahan Covid-19 edisi pertama menurut 

Kementerian Kesehatan Indonesia (Kementrian Kesehatan, 2020). Yang mana 

kepuasan pasien berkorelasi dengan mutu pelayanan di rumah sakit. Dengan memahami  

tingkat  kepuasan  pasien, manajemen rumah sakit dapat  mempelajari dan melakukan 

peningkatan mutu pelayanan (Dewanti 2021). 

Perawat dengan kinerja yang baik merupakan hal terpenting dalam peningkatan 

kualitas pelayanan. Disisi lain sering ditemukan keluhan yang berkaitan dengan kualitas 

pelayanan kesehatan yang berasal dari perawat (Tria & Nurhayati, 2021). 

 

 

Pengukuran Kelelahan Kerja 

 
Berdasarkan Tabel 5. Pengukuran kelelahan kerja perawat di Puskesmas 

Sidorejo Los, Salatiga saat Pandemi Covid-19 masuk dalam kategori rendah dengan 

nilai rata-rata 1,791. 



 

 

 
 

Tabel 5. Pengukuran Kelelahan Kerja 
 

No Aspek  Tidak 

Pernah 

 Kadang- 

kadang 

 Sering  Sangat 

Sering 

Rata- 

rata 

1 Apakah saudara 

mengalami berat 

dibagian kepala 
saat bekerja 

selama pandemi 

covid-19? 

2 18,2% 9 81,8% 0 0% 0 0% 1,818 

2 Apakah saudara 
mengalami lelah 

pada seluruh 

badan saat 
bekerja selama 

pandemi covid- 

19? 

2 18,2% 7 63,6% 1 9,1% 1 9,1% 2,091 

3 Apakah saudara 

mengalami berat 

dikaki saat 

bekerja selama 
pandemi covid- 

19? 

3 27,3% 7 63,6% 0 0% 1 9,1% 1,909 

4 Apakah saudara 
sering menguap 

saat bekerja 

selama pandemi 

covid-19? 

2 18,2% 8 72,7% 0 0% 1 9,1% 2,000 

5 Apakah saudara 

mengalami 

pikiran yang 
kacau saat 

bekerja selama 

pandemi covid- 
19? 

3 27,3% 8 72,7% 0 0% 0 0% 1,727 

6 Apakah saudara 

mengantuk saat 

bekerja selama 
pandemi covid- 

19? 

2 18,2% 9 81,8% 0 0% 0 0% 1,818 

7 Apakah saudara 
mengalami kaku 

2 18,2% 9 81,8% 0 0% 0 0% 1,818 



 

 

 

 
 atau canggung 

dalam bergerak 

saat bekerja 

selama pandemi 
covid-19? 

         

8 Apakah saudara 

mengalami 

berdiri yang 

tidak stabil 
setelah bekerja 

selama pandemi 

covid-19? 

3 27,3% 8 72,7% 0 0% 0 0% 1,727 

9 Apakah saudara 

ingin berbaring 
saat bekerja 

selama pandemi 

covid-19? 

3 27,3% 8 72,7% 0 0% 0 0% 1,727 

10 Apakah saudara 

mengalami kaku 
dibagian bahu 

setelah bekerja 

selama pandemi 

covid-19? 

2 18,2% 8 72,7% 1 9,1% 0 0% 1,909 

11 Apakah saudara 

mengalami nyeri 
dipunggung 

setelah bekerja 

selama pandemi 

covid-19? 

2 18,2% 9 81,8% 0 0% 0 0% 1,818 

12 Apakah nafas 

saudara tertekan 

saat bekerja 
selama pandemi 

covid-19? 

3 27,3% 8 72,7% 0 0% 0 0% 1,727 

13 Apakah saudara 

sangat haus 
setelah bekerja 

selama pandemi 

covid-19? 

2 18,2% 8 72,7% 1 9,1% 0 0% 1,909 

14 Apakah suara 
saudara menjadi 

sesak setelah 

7 63,6% 4 36,4% 0 0% 0 0% 1,364 



 

 

 

 
 bekerja selama 

pandemi covid- 

19? 

         

15 Apakah saudara 

mengalami 
pusing setelah 

bekerja selama 

pandemi covid- 

19? 

2 18,2% 9 9 81,8%) 0 0% 0 0% 1,818 

16 Apakah anggota 

badan saudara 

bergetar (tremor) 

saat bekerja 
selama pandemi 

covid-19? 

6 54,5% 5 45,5% 0 0% 0 0% 1,455 

17 Apakah saudara 
kurang sehat saat 

bekerja selama 

pandemi covid- 
19? 

3 27,3% 7 63,6% 1 9,1% 0 0% 1,818 

5.1 Distribusi Frekuensi Dampak COVID-19 Terhadap Kelelahan kerja Perawat 
 

Kategori Frekuensi (n) Persentase (%) 

Sangat Tinggi 

Tinggi 

Rendah 

Sangat Rendah 

1 

7 

1 

2 

9, 1 

63, 6 

9, 1 

18, 2 

Total 11 100 

 

 
Penelitian ini menunjukkan 7 (63,6%) perawat mengalami kelelahan tingkat  

tinggi yang Salah satunya disebabkan oleh beban kerja fisik (Astuti, Ekawati, & 

Wahyuni, 2017). Dilain sisi pembagian shift, pelimpahan tugas dan tanggung jawab 

yang sesuai dengan kemampuan, lingkungan kerja yang nyaman, aman , tenang,sarana 

dan prasarana yang baik, waktu kerja yang cukup mampu membantu mengurangi 

kelelahan untuk perawat (Noviyanti & Supriyadi, 2020). 



 

 

 
 

Beban kerja fisik yang semakin tinggi dapat menurunkan Kekuatan dan 

kecepatan kontraksi otot yang menunjukkan kerja otot semakin melemah. Penurunan 

kerja otot ini dapat menyebabkan kelelahan. Risiko terjadinya tingkat kelelahan yang 

berbeda disebab-kan oleh beban kerja fisik  setiap  perawat  yang  berbeda  dan jumlah 

pasien yang harus diberi asuhan keperawatan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian 

sebelumnya pada perawat di Instalasi Rawat Inap RSU Haji Surabaya bahwa beban kerja 

fisik dan. kelelahan kerja memiliki hubungan yang kuat dan sejalan. Semakin tinggi 

beban kerja fisik yang diterima, maka  semakin  tinggi  kelelahan yang akan dialami 

(Ajeng Tri Pujiastuti dkk, 2021). 

 
 

PEMBAHASAN 

 
Karakteristik responden 

 
Hasil penelitian ini dapat dilihat di Tabel 1, terkait klasifikasi karakteristik 

responden didapatkan bahwa sebagian besar responden gender perempuan sebanyak 

10 orang (91%), dan laki-laki sebanyak 1 orang (9%). Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Tria dan Nurhayati (2021) didapati bahwa mayoritas perawat berjenis 

kelamin perempuan 84% (51 perawat), dengan batasan usia terbanyak yaitu 26 -30 tahun 

sebanyak 38% (23 perawat). Sama seperti penelitian Yessy Octa Kurniawati dkk 

(2019) yang bekerja di RS PKU Muhammadiyah delanggu di ruang ArFahrudin 

dengan mayoritas terdapat 16 orang (88,9%) memiliki perawat yang berjenis kelamin 

perempuan. Naluri keibuan yang ada dalam diri seorang perempuan dipercaya dapat 

membantu pelayanan yang diberikan kepada pasien (Royani, 2010). Sehingga, hal 

tersebut menjadi salah satu alasan banyaknya perawat berjenis kelamin perempuan 

daripada laki-laki (Intan Diah Pramithasari, 2016). 

Sedangkan berdasarkan usia persentase tertinggi yaitu 46% pada usia 36-40 

tahun sebanyak 5 orang, dan kedua dengan presentase 36% pada usia 41-45 tahun 

sebanyak 4 orang. Usia seseorang dapat mempengaruhi perilakunya dalam bekerja 



 

 

 
 

karena semakin bertambah usia maka semakin terampil pula dirinya dalam melakukan 

pekerjaan (Donsu, 2017). Menurut Yessy Octa Kurniawati dkk (2019) Bahwa usia 

berhubungan erat dengan kedewasaan seorang perawat atau individu, semakin 

bertambahnya umur seseorang semakin mampu menunjukan kematangan jiwa dan 

semakin dapat berfikir rasional, semakin bijaksana dan mampu mengendalikan emosi. 

Lama bekerja di Puskesmas Sidorejo Lor, 8 orang (73%) responden terbanyak 

telah bekerja selama 11-20 tahun, dan terdapat 1 orang (9%) responden yang telah 

bekerja selama 30-35 tahun. Pendapat Muadi yang dikutip oleh Intan Diah Pramithasari 

(2016), yang menyatakan bahwa pengalaman seseorang dipengaruhi oleh masa kerja, 

semakin lama bekerja akan semakin banyak pengalaman sehingga produktivitas kerja  

juga meningkat. Banyak perawat yang berlatar belakang memiliki masa kerja lebih dari 

5 tahun memiliki karakter yang walaupun mengalami stress berat akan tetapi tetap 

berkinerja baik, dipengaruhi oleh adanya motivasi yang baik untuk memberikan 

pelayanan terutama dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien, sehingga  

memiliki tanggung jawab yang besar terhadap terciptanya kualitas pelayanan 

keperawatan yang baik (Hakman, 2020). 

Pendidikan responden 10 orang (91%) responden yang berpendidikan DIII 

keperawatan dan 1 orang (9%) responden yang berpendidikan S1 Keperawatan. Sama 

seperti Hasil penelitian Neda dan Ana (2019) di RSUD Kayen Pati menunjukkan 

bahwa sebagian besar kinerja perawat cukup sebanyak 26 orang (54.2%). Kinerja 

perawat yang cukup dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan perawat yang 

mayoritas sudah diploma, keperawatan sehingga ilmu yang diperoleh sudah dapat  

dipraktekkan dalam melakukan tindakan keperawatan. Menurut Royani (2010) 

pendidikan dianggap sebagai salah satu karakteristik demografi yang dapat 

mempengaruhi seseorang, baik terhadap lingkungan maupun suatu tujuan, selain itu  

pendidikan merupakan faktor secara tidak langsung yang berdampak pada kinerja suatu 

individu. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yulistiana, Hanny dan Luknis (2013) 

menggambarkan tingkat pendidikan perawat tidak berhubungan dengan kinerja 



 

 

 
 

perawat. Perawat dengan pendidikan D3 Keperawatan menunjukkan kinerja baik 

karena motivasi dan tanggungjawab untuk memberikan pelayanan keperawatan yang 

optimal. 

Berdasarkan status perkawinan, semua responden sudah menikah yaitu 11 orang 

(100%). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratita Kirana Pertiwi (2019) 

menunjukkan bahwa karyawan yang sudah menikah memiliki tingkat komitmen 

organisasi yang lebih tinggi dibandingkan karyawan yang belum menikah. Menurut  

Sutanto dan Ratna (2015), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa status 

pernikahan memiliki pengaruh terhadap komitmen organisasi pada karyawan, 

karyawan yang belum menikah memiliki tingkat komitmen organisasi yang lebih 

rendah, dibandingkan dengan karyawan yang sudah menikah. Hal tersebut dikarenakan 

karyawan yang sudah menikah memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, sehingga 

pekerjaan dianggap sangat berharga. Dengan adanya pekerjaan, seorang karyawan 

akan mendapatkan penghasilan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya (Sutanto & Ratna, 2015). 

Semua responden berstatus sebagai PNS dan bekerja 5-10 jam perhari, selama 4 

hingga 6 hari perminggu. Dengan menyandang status PNS, perawat akan lebih terbuka 

ketika sedang berkomunikasi karena sistem yang diterapkan ketika berada 

dilingkungan PNS, tidak seperti berada dilingkungan militer yang mengharuskan 

tunduk serta patuh kepada perintah atasan (butir dalam Sapta Marga). Hal ini 

bermanfaat dalam memberikan kebebasan berkomunikasi bagi perawat agar 

tercapainya pelayanan kesehatan yang baik (Riza Desima, 2013). 

 
Dampak covid19 terhadap Kinerja Perawat 

Dampak Covid 19 yang dirasakan perawat terhadap kinerja perawat berdampak 

rendah dengan presentase 54,55%, walaupun perawat memiliki beban kerja yang 

tinggi dan merasakan kelelahan yang tinggi pada saat covid-19, tetapi karena perawat 

yang bekerja di Puskesmas Sidorejo Lor merupakan perawat yang profesional dan 

sudah telaten, hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja mereka dalam bekerja atau 



 

 

 
 

membantu pasien. Karena yang bekerja di Puskesmas rata-rata sudah lebih dari 11 

tahun dengan usia yang produktif yaitu diatas 36 tahun, jadi dengan banyaknya 

pengalaman yang mereka lewati membantu mereka tetap memiliki kinerja yang baik 

bahkan ketika mengalami stress kerja. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Aristina Halawa dkk (2022) mengatakan bahwa kebanyakan responden yang 

mempunyai kinerja yang baik, ialah responden dengan masa kerja diatas 21 tahun (13 

responden), itu disebabkan oleh kemampuan serta pengalaman kerja perawat semakin 

bertambah sesuai dengan masa mereka bekerja. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elida Gultom (2020) 

mengatakan bahwa kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan kecerdasan 

intelektual, secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

perawat pada masa pandemi COVID-19 dirumah sakit Surya Insani Pasir Pangaraian 

adapun besar pengaruhnya adalah sebesar 71,5% dan sisanya sebesar 28,5% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Dampak covid19 terhadap Motivasi Kerja Perawat 

Motivasi kerja perawat yang ada di puskesmas sidorejo Lor termasuk tinggi 

dengan presentase 45,5% sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ade 

Novira dkk (2021) menunjukkan bahwa mayoritas motivasi kerja perawat t inggi pada 

masa pandemi COVID-19 yang terdapat di Kabupaten Kolaka yaitu 62.9% (39 

responden), serta perawat yang memiliki motivasi kerja rendah pada masa pandemi 

COVID-19 tidak ada. Jika dilihat pada karakteristik pada hasil penelitian ini mayoritas 

responden yang memiliki motivasi kerja tinggi yang berumur diatas 36 tahun sebanyak 

9 orang. Artinya semakin bertambah umur, semakin tinggi pendidikan serta semakin 

lama seorang bekerja maka semakin tinggi motivasi kerjanya (Ade Novira dkk, 2021). 

Hal ini sejalan dengan pendapat Pangemanan dkk (2019) dan Azwar (2010) 

menjelaskan terdapat hubungan yang relevan antara umur dengan motivasi kerja, 

karena semakin tinggi umur seseorang maka interpretasi dan pengetahuan dalam 

melihat masalah akan lebih dewasa pula dalam mengambil tindakan. 



 

 

 
 

Menurut Fatimah, Reza & Arman (2021) Berdasarkan hasil pengujian 

menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja perawat, semakin 

tinggi motivasi perawat yang bersumber dari dalam dirinya dalam menjalankan 

tanggungjawabnya, hasil kerja dan kesempatan karir, maka akan semakin tinggi pula 

kinerja perawat, hal ini berarti motivasi kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja 

perawat. 

 

 
Kualitas Mutu Pelayanan Kesehatan Perawat Saat Pandemi Covid-19 

 
Tingkat Kualitas mutu layanan yang ada di puskesmas sidorejo Lor masuk 

kategori rendah dengan persentase 72,73%. Kualitas mutu pelayanan kesehatan dan 

kepuasan pasien tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan dan mempengaruhi 

satu sama lain, artinya bila mutu pelayanan yang diberikan oleh perawat itu sendiri 

rendah maka akan membuat pasien yang datang di Puskesmas Siorejo Lor pun merasa 

tidak puas. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyo 

(2016) tentang hubungan kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien di 

Puskesmas Delangu Kabupaten Klaten 2016, mendapatkan hasil bahwa mutu pelayanan 

memiliki hubungan yang signifikan terhadap kepuasan pasien, dengan menyebutkan 

bahwa kepuasan pasien yang tinggi diperoleh dari pelayanan yang berkualitas. Dengan 

begitu pihak Puskesmas dapat mengetahui kepuasan pasien dan dapat meningkatkan 

kualitas mutu pelayanannya. 

Pada saat pandemi Covid-19 terjadi, hal tersebut mengubah kualitas mutu 

pelayanan kesehatan di rumah sakit yang sebelumnya bergantung pada keterampilan, 

kecepatan, kemudahan dan ketepatan dalam melakukan tindakan pelayanan (Muhith, 

A. & Nursalam 2012). Kemudian kepuasan pasien saat ini dipengaruhi oleh adanya  

protokol kesehatan dan alur pelayanan triage Covid-19. Dorongan kepada masyarakat 

agar tetap menjaga jarak pada saat berkunjung ke rumah sakit, aturan untuk memakai 

masker selama di rumah sakit, serta adanya identifikasi awal serta pengendalian sumber 



 

 

 
 

infeksi berdampak pada perubahan alurpelayanan kepada pasien dapat membuat 

pasien merasa tidak nyaman (Andi Liliandriani dkk, 2021). 

Kelelahan kerja perawat saat Pandemi Covid-19 

 
Berdasarkan hasil tabel frekuensi tingkat kelelahan kerja perawat di Puskesmas 

Sidorejo Lor masuk kategori tinggi dengan presentase 63,6% sama seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Hu dkk pada tahun 2020, Pada studi tersebut 

didapatkan sebanyak 1218 (60,5%) orang mengalami kelelahan secara emosional, 

853 (42,3%) orang mengalami gangguan depersonalisasi, 288 (14,3%) orang 

menderita gangguan kecemasan tingkat yang berat, 217 (10,8%) orang mengalami 

depresi dan 1837 (91,2%) orang mengalami ketakutan (Hu D, Kong Y, Li W, Han Q, 

Zhang X, Zhu LX, et al., 2020). 

Pada studi yang di teliti oleh Matsuo dkk di Jepang pada tahun 2020, 

menunjukkan hal-hal yang berpengaruh menyebabkan sindroma kelelahan jika 

dibandingkan masa sebelum pandemi yaitu meningkatnya beban kerja, makanan 

dengan nutrisi yang tidak sehat dan seimbang, berkurangnya jumlah waktu tidur 

dan berkurangnya waktu untuk bersantai. 

Searah dengan penelitian yang dilakukan Perwitasari Dita & Tualeka A R 

(2017) dengan judul penelitian yaitu Faktor yang berhubungan dengan kelelahan kerja 

subyektif pada perawat di RSUD DR Mohamad Soewandhie Surabaya, yang 

mendapatkan hasil bahwa kerja fisik perempuan mempunyai volume oksigen 

maksimal 15-30% lebih rendah dibandingkan laki-laki. Laki-laki dan wanita memiliki 

kemampuan fisik serta kekuatan kerja otot yang berbeda (Suma’mur, 1994). Rata- 

rata kondisi fisik laki-laki lebih kuat dari pada perempuan, dengan begitu 

perempuan cenderung mengalami kelelahan kerja daripada laki-laki. Itulah 

sebabnya dalam penlitian ini menunjukan hasil burnout pada tingkat yang tinggi pada 

responden dengan jenis kelamin perempuan (Aristina, Hendro dan Erisa, 2022). 
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