
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Keperawatan 

1. Pengertian Perawat 

Perawat adalah orang yang mengasuh, merawat dan melindungi, 

yang merawat orang sakit, luka dan usia lanjut (Robet, 2002). Florence 

Nightngale dalam bukunya what it is, and what it is anot, menyatakan 

bahwa peran perawat adalah menjaga pasien mempertahankan kondisi 

terbaiknya terhadap masalah kesehatan yang menimpa dirinya.Perawat 

adalah seseorang yang mempunyai profesi berdasarkan pengetahuan 

ilmiah, ketrampilan serta sikap kerja yang dilandasi oleh rasa tanggung 

jawab dan pengabdian (Lumenta 2007).  

Departemen kesehatan mendefinisikan perawat adalah seseorang 

yang memberikan pelayanana kesehatan secara profesional dimana 

pelayanan tersebut berbentuk pelayanan biopsiko sosial dan spiritual yang 

ditujukan kepeda individu keluarga dan masyarakat. Proses keperawatan 

merupakan metode suatu konsep diterapkan dalam praktek keperawatan 

(Nursalam, 2001). Proses keperawatan ini juga merupakan pendekatan 

problem solving yang memerlukan ilmu, tehnik dan ketrampilan 

interpersonal serta ditujukan untuk memenuhi kebutuhan klien atau 

keluarga. 
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Menurut Nursalam (2001), proses keperawatan memiliki arti 

penting bagi kedua belah pihak yaitu perawat dan klien. Bagi perawat 

proses keperawatan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian 

masalah klien, dan dapat menunjukan profesi yang memiliki 

profesionalitas yang tinggi. Bagi pasien proses keperawatan memberikan 

kebebasan kepada klien untuk mendapatkan pelayanan yang cukup sesuai 

dengan kebutuhannya. 

2. Definisi Pendidikan Keperawatan 

Pendidikan adalah suatu proses penyadaran yang terjadi karena 

interaksi berbagai faktor yang menyangkut manusia, lingkungan, dan 

potensinya. Pendidikan dalam bidang keperawatan merupakan proses 

penyadaran dan penemuan jati diri sebagai insan keperawatan yang 

memiliki kematangan dalam berfikir, bertindak, dan bersikap sebagai 

perawat yang profesional, sehingga ia mampu menjawab berbagai 

tantangan dalam kehidupan pribadi maupun profesinya (Kusnanto, 2003). 

Berdasarkan pilar strategi pembangunan kesehatan yang ditetapkan 

Depkes, pada poin yang kedua : profesionalisme, yaitu melalui “ 

pengembangan Sistem Pendidikan Tinggi Keperawatan” dalam upaya 

mewujudkan keperawatan sebagai profesi di indonesia. Hal ini bertujuan 

untuk memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, 

merata, terjangkau, dan perlu didukung oleh sumber daya pelaksana 

kesehatan, temasuk didalamnya tenaga keperawatan yang cukup, baik 
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dalam jumlah maupun kualitas melalui pendidikan tinggi keperawatan 

(Nursalam, 2008). 

Pendidikan Ners di indonesia pada saat ini sudah mulai 

berkembang, yang dalam pelaksanaanya terdiri dari 2 tahapan yaitu 

pendidikan akademik dan profesi. Program pendidikan ini mengacu pada 

paradigma keperawatan yang telah disepakati di indonesia dan mempunyai 

landasan ilmu pengetahuan dan landasan keprofesian yang kokoh 

(Pusdiknakes, 2008). 

3.  Sistem Pendidikan Keperawatan di Indonesia 

Hasil lokakarya Nasional dalam bidang keperawatan tahun 1983 

telah menghasilkan kesepakatan nasional secara konseptual yang 

mengakui keperawatan di Indonesia sebagai profesional dan pendidikan 

keperawatan sebagai pendidikan profesi. 

Sejalan dengan perkembangan IPTEK, pendidikan keperawatan 

juga mengalami peningkatan baik jenjang maupun mutu pendidikan. 

Pendidikan keperawatan yang dahulu adalah pendidikan dasar atau 

menengah kini telah meningkat pada jenjang pendidikan tinggi. Di 

Indonesia saat ini masih banyak variasi pendidikan keperawatan, jenjang 

pendidikan keperawatan yang utama adalah Sekolah Keperawatan atau 

Politehnik dengan 3 tahun program diploma keperawatan, dan Program 

Studi Ilmu Keperwatan yang menawarkan program strata 1 keperawatan 

(S1 Keperwatan) dan S2 terkait dengan keperawatan (Priharjo R, 2008). 
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Menurut Nursalam (2008), sistem pendidikan tinggi di Indonesia 

dijelaskan sebagai berikut :  

a. Program Pendidikan DIII Perawat 

Program DIII keperawatan yang meluluskan perawat generalis 

sebagai perawat vokasional (Ahli Madya Keperawatan) berlandaskan 

keilmuan dan keprofesian yang kokoh. 

Sebagai perawat vokasional atau profesional pemula harus tetap 

memiliki tingkah laku dan kemampuan profesional serta mampu 

melaksanakan asuhan keperawatan dasar secara mandiri dibawah 

supervisi. Selain itu, memiliki kemampuan mengelola praktek 

keperawatan berdasarkan kebutuhan dasar manusia dengan 

memanfaatkan IPTEK keperawatan yang maju dan tepat guna. 

b. Program Pendidikan Ners 

Program pendidikan Ners menghasilkan lulusan perawat 

Sarjana Keperawatan dan Profesional (Ners= “ First Profesinal 

Degree”) dengan sikap, tingkah laku, dan kemampuan profesional, 

serta mampu melaksanakan asuhan keperawatan dasar  (sampai 

dengan kerumitan tertentu) secara mandiri. Sebagai perawat 

profesional, yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan objektif klien 

dan melakukan supervisi praktek keperwatan yang dilakukan oleh 

perawat profesional pemula. Selain itu, juga dituntut untuk 

mempunyai kemampuan dalam meningkatkan mutu pelayanan asuhan 

keperawatan dengan memanfaatkan IPTEK, serta melakukan riset 
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keperawatan dasar dan penerapan sederhana. Program pendidikan 

Ners memiliki landasan keilmuan yang kokoh dan landasan 

keprofesian yang mantap sesuai dengan sifat pendidikan profesi. 

c. Program Magister Keperawatan 

Program magister keperawatan menghasilkan perawat ilmuan 

dengan sikap dan tingkah laku dari kemampuan sebagai ilmuan 

keperawatan.  

Sebagai perawat ilmuan diharapkan memiliki kemampuan berikut ini : 

1) Meningkatkan pelayanan profesi dengan penelitian dan 

pengembangan. 

2) Berpatisipasi dalam pengembangan bidang ilmunya. 

3) Mengembangkan penampilannya yang lebih luas dengan 

mengaitkan ilmu profesi yang serupa. 

4) Merumuskan pendekatan penyelesaian berbagai masalah 

masyarakat dengan cara penalaran ilmiah (keputusan Mendikbud 

No.056/U/1994-pasal 2 ayat3). 

d. Program Pendidikan Ners Spesialis 

Progran Ners spesialis menghasilkan Magister Keperawatan 

dan profesional (ners spesialis, second profesional degree) dengan 

sikap, tingkah laku, dan ketrampilan profesional, serta mampu untuk 

melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan spesialistik.  
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4. Tujuan Pendidikan Keperawatan 

Tujuan dari pendidikan keperawatan menurut (Nursalam, 2008) adalah:  

a. Menumbuhkan dan membina sikap serta tingkah laku profesional 

yang sesuai dengan tuntunan profesi keperawatan. 

b. Membangun landasan ilmu pengetahuan yang kokoh, untuk 

melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan profesional, 

mengembangkan diri pribadi dan ilmu keperawatan. 

c. Menumbuhkan ketrampilan profesional mencakup ketrampilan 

intelektual, tehnikal dan interpersonal. 

d. Menumbuhkan dan membina landasan etik keperawatan yang kokoh. 

5. Pendidikan Berkelanjutan Perawat 

Pendidikan berkelanjutan perawat didefiniskan oleh ANA 

(American Nurse Association) dalam Perry & Potter (2005) adalah sebagai 

aktifitas pendidikan yang direncanakan bertujuan untuk membangun dasar 

pendidikan dan pengalaman dari perawat profesional utnuk meningkatkan 

praktek, pendidikan, adminitrasi, penelitian, atau pengembangan teori 

sampai akhirnya perbaikan kesehatan masyarakat. 

Pengembangan pendidikan tinggi keperawatan sebaiknya disusun 

secara berkesinambungan, berjenjang, dan bekelanjutan agar sesuai 

dengan prinsip belajar seumur hidup bagi perawat yang mengabdi kepada 

masyarakat. Pendidikan berkelanjutan ini dimaksudkan untuk 

mempertahankan profesionalisme perawat baik melalui pendidikan formal 

maupun nonformal (Perry & Potter,2005). 
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Dari pengertian tersebut, pendidikan berkelanjutan perawat 

merupakan sesuatu hal yang dinamis untuk pengembangan teori dan 

praktik perawat sebagai perawat profesional yang bertujuan untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas dalam diri seorang perawat. 

6. Tujuan Pendidikan Berkelanjutan 

Tujuan pendidikan berkelanjutan adalah untuk menyiapkan perawat 

klinik agar dapat meningkatkan asuhan keperawatan melalui perluasan 

ilmu keperawatan, membantu perawat untuk mengembangkan 

ketrampilan, pengetahun dan teori keperawatan terkini, untuk 

meningkatkan dan mempertahankan praktik keperawatan, promosi, dan uji 

coba kepemimpinan dalam melakukan perubahan yang efektif dalam 

sistem pelayanan kesehatan serta menjawab kebutuhan profesional (Perry 

& potter, 2005). 

B. Motivasi  

1. Pengertian Motivasi 

Istilah motivasi (motivation) berasal dari bahasa latin, yakni 

movere yang berarti “menggerakkan” (to move). Rumusan motivasi oleh 

Mitchell (1982) bahwa motivasi mewakili proses-proses psikologikal yang 

menyebabkan timbulnya, diarahkannya, dan terjadinya persistensi 

kegiatan-kegiatan sukarela (volunter) yang diarahkan ke arah tujuan 

tertentu (Winardi, 2007).  

Motivasi adalah karakteristik psikologis manusia yang memberi 

kontribusi pada tingkat komitmen seseorang (Suarli, 2009). Robbins 
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(2003) mendefinisikan motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan 

tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh 

kemampuan upaya untuk memenuhi sesuatu kebutuhan individu. 

Menurut Mangkunegara (2000) yang dikutip oleh Nursalam 

(2007), Motivasi kerja adalah suatu kondisi yang berpengaruh untuk 

membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang 

berhubungan dengan lingkungan kerja. 

Menurut Herzberg (motivation-Hygiene theory) bahwa staf atau 

pegawai dapat dibagi menjadi dua golongan besar: mereka yang 

termotivasi oleh faktor-faktor intrinsik, yaitu daya dorong yang timbul dari 

dalam diri masing-masing, dan faktor-faktor ekstrinsik, yaitu pendorong 

yang datang dari luar diri seseorang, terutama dari organisasi tempatnya 

bekerja. Makna dari teori ini adalah bahwa orang yang bekerja terdorong 

secara intrinsik atau lebih mudah diajak meningkatkan kinerjanya 

dibandingkan mereka yang terdorong secara ekstrinsik (Ilyas, 2001). 

Berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli, dapat disimpulkan 

bahwa motivasi adalah suatu dorongan dalam diri seseorang yang secara 

sadar menyebabkan seseorang melakukan sesuatu untuk untuk mencapai 

tujuan tertentu yang dikehendaki. 

2. Tujuan motivasi 

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk 

menggerakan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan 
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kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil 

atau tujuan tertentu (Purwanto, 2010). 

Sunaryo (2002) mengemukakan bahwa tujuan dari motivasi adalah 

untuk meningkatkan moral dan kepuasaan kerja, meningkatkan kerja, 

meningkatkan kedisiplinan, menciptakan suasana yang kondusif, 

hubungan kerja yang baik, dan mempertinggi rasa tanggung jawab perawat 

terhadap tugas-tugasnya. 

Dari beberapa pengertian tujuan motivasi dapat diambil 

kesimpulan bahwa tujuan motivasi adalah memberi dorongan motivasi 

usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

3. Metode Motivasi 

Kegiatan motivasi seseorang dapat dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung. Motivasi langsung (direct motivation) adalah 

motivasi yang diberikan secara langsung kepada setiap individu untuk 

memenuhi kebutuhan maupun kepuasannya. Termasuk metode langsung, 

antara lain : pujian, insentif, bonus, bintang jasa, tunjangan hari raya, dan 

lain sebagainya. 

Motivasi tidak langsung (indirect motivation) adalah motivasi yang 

diberikan hanya berupa fasilitas-fasilitas pendukung yang menunjang 

gairah kerja atau kelancaran tugas sehingga bawahan semangat dalam 

melakukan suatu pekerjaan. Termasuk metode ini adalah ruang kerja yang 

nyaman, fasilitas kerja yang memadai, penempatan yang sesuai dengan 

keahliannya dan lain sebagainya (Sunaryo, 2002). 
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4. Teori motivasi 

Beberapa teori motivasi menurut Purwanto (2010): 

a. Teori hedonisme 

Hedone dalam bahasa Yunani adalah kesukaan, kekuatan atau 

kenikmatan, menurut pandangan hedonisme. Implikasi dari teori ini 

adalah adanya anggapan bahwa orang akan cenderung menghindari 

hal-hal yang sulit dan menyusahkan atau mengandung resiko berat 

dan lebih suka melakukan suatu yang mendatangkan kesenangan 

baginya. 

b. Teori naluri 

Bahwa pada dasarnya manusia memiliki tiga dorongan nafsu 

pokok yang dalam hal ini disebut juga dorongan nafsu (naluri) 

mempertahankan diri, dorongan nafsu (naluri) mengembangkan diri, 

nafsu (naluri) mengembangkan atau mempertahankan jenis. 

c. Teori reaksi yang dipelajari 

Teori berpandangan bahwa tindakan atau perilaku manusia 

tidak berdasarkan naluri tetapi berdasarkan pola-pola tingkah laku 

yang dipelajari dari kebudayaan di tempat orang itu hidup. Menurut 

teori ini, apabila seorang pemimpin atau pendidik akan memotivasi 

anak buah atau anak didiknya, pemimpin atau pendidik hendaknya 

mengetahui latar belakang kehidupan dan kebudayaan orang-orang 

yang dipimpinnya. 
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d. Teori pendorong 

Teori ini merupakan panduan antar teori naluri dengan "teori 

reaksi yang dipelajari", daya dorong adalah semacam naluri tetapi 

hanya suatu dorongan kekuatan yang luas terhadap suatu arah yang 

umum. Oleh karena itu, menurut teori ini bila seseorang memimpin 

atau mendidik ingin memotivasi anak buahnya, ia harus berdasarkan 

atas daya pendorong yaitu atas naluri dan juga reaksi yang dipelajari 

dari kebudayaan yang dimilikinya. 

e. Teori kebutuhan 

Teori motivasi sekarang banyak orang adalah teori kebutuhan. 

Teori ini beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manusia 

pada hakekatnya adalah kebutuhan fisik maupun psikis. Oleh karena 

itu menurut teori ini apabila seseorang bermaksud memberikan 

motivasi pada orang lain, ia harus mengetahui terlebih dahulu apa 

kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang dimotivasinya. 

Sebagai pakar psikologi, Maslow (2000) mengemukakan adanya 

lima tingkatan kebutuhan pokok manusia. Adapun kelima tingkatan 

kebutuhan pokok manusia yang dimaksud adalah: 

1. Kebutuhan fisiologis 

Kebutuhan fisiologis memiliki prioritas tertinggi dalam 

Hirarki Maslow. Kebutuhan fisiologis merupakan hal yang 

mutlak dipenuhi manusia untuk bertahan hidup. 

a) Kebutuhan oksigen dan pertukaran gas. 
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b) Kebutuhan cairan dan elektrolit. 

c) Kebutuhan eliminasi urine dan alvi. 

d) Kebutuhan istirahat dan tidur, kebutuhan aktivitas. 

e) Kebutuhan kesehatan temperatur tubuh dan kebutuhan 

seksual. 

2. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan (Safety and Security) 

adalah aman dari berbagai aspek baik fisiologis maupun 

psikologis, kebutuhan meliputi: 

a) Kebutuhan perlindungan diri dari udara dingin, panas, 

kecelakaan dan infeksi. 

b) Bebas dari rasa takut dan kecemasan. 

c) Bebas dari perasaan terancam karena pengalaman yang baru 

dan asing. 

3. Kebutuhan sosial, yang meliputi antara lain: 

a) Memberi dan menerima kasih sayang. 

b) Perasaan dimiliki dan hubungan yang berarti dengan orang 

lain. 

c) Kehangatan dan penuh persahabatan. 

d) Mendapat tempat atau diakui dalam keluarga, kelompok serta 

lingkungan sosial. 

4. Kebutuhan harga diri, yang meliputi antara lain: 

a) Perasaan tidak bergantung pada orang lain. 

b) Kompeten. 
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c) Penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. 

5. Kebutuhan akan aktualisasi diri (Self Actualization) 

 Kebutuhan seperti antara lain kebutuhan mempertinggi 

potensi–potensi dan ekspresi diri meliputi: 

a) Dapat mengenal diri sendiri dengan baik (mengenal dan 

memahami potensi diri). 

b) Belajar memenuhi kebutuhan diri sendiri. 

c) Tidak emosional. 

d) Mempunyai dedikasi yang tinggi, kreatif dan mempunyai 

kepercayaan diri yang tinggi dan sebagainya (Uno, 2007). 

5. Jenis Motivasi 

Motivasi terdiri atas motivasi instrinsik, motivasi ekstrinsik dan 

motivasi terdesak. Yang dimaksud dengan motivasi instrinsik adalah 

motivasi yang datangnya dari dalam diri individu. Motivasi ekstrinsik 

merupakan motivasi yang datangnya dari luar diri individu. Sedangkan 

motivasi terdesak merupakan motivasi yang muncul dalam kondisi terjepit 

dan muncul serentak dan cepat sekali (Nursalam, 2008). 

Suparyanto (2010) mengklasifikasikan motivasi menjadi dua, yaitu 

motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi instrinsik yaitu 

motivasi internal yang timbul dari dalam diri seseorang, seperti sistem 

nilai yang dianut, harapan, minat, cita-cita dan aspek lain yang secara 

internal melekat pada diri seseorang. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu 

motivasi eksternal yang muncul dari luar diri seseorang seperti kondisi 
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lingkungan, adanya ganjaran berupa hadiah (reward) atau hukuman 

(punishment) merupakan faktor yang dapat mempengaruhi motivasi 

seseorang untuk melakukan sesuatu.  

Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak 

menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam 

konteks belajar, bekerja maupun dalam kehidupan lainnya. Motivasi yang 

berasal dari dalam diri yaitu yang didorong oleh faktor kepuasan dan ingin 

tahu. Jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada 

paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri, yang 

kemudian disebut juga dengan motivasi intrinsik. Sedangkan motivasi 

yang berasal dari luar yaitu perangsang ataupun stimulus dari luar (sebagai 

contohnya ialah nilai, hadiah serta bentuk-bentuk penghargaan lainnya) 

adalah motivasi ekstrinsik. Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat 

pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau 

paksaan dari orang lain sehingga dengan keadaan demikian siswa mau 

melakukan sesuatu atau belajar. 

Motivasi ekstrinsik diwujudkan dalam bentuk rangsangan dari luar 

yang bertujuan menggerakkan individu untuk melakukan suatu aktifitas 

yang membawa manfaat kepada individu itu sendiri. Motivasi eksktrinsik 

ini dapat dirangsang dengan bentuk-bentuk seperti pujian, insentif, hadiah, 

dan lain-lain (Winkle, 2004). 
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6. Motivasi dalam Belajar  

Seperti telah diuraikan sebelumnya, motivasi akan sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan proses belajar. Dengan demikian dapat 

kita simpulkan bahwa fungsi motivasi dalam belajar adalah untuk :  

a. Mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu, jadi motivasi disini 

berfungsi. 

b. Sebagai penggerak di setiap kegitatan yang akan dikerjakan.  

c. Menentukan arah perbuatan, ke arah tujuan yang hendak dicapai.  

d. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan apa yang harus di 

kerjakan guna mencapai tujuan (Lia, 2009).  

 Unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar adalah:  

a. Cita-cita atau aspirasi siswa.  

Motivasi belajar tampak pada keinginan anak sejak kecil. Keberhasilan 

mencapai keinginan tersebut menumbuhkan kemauan bergiat bahkan 

dikemudian hari cita-cita dalam kehidupan. Dari segi emansipasi 

kemandirian, keinginan yang terpuaskan dapat memperbesar kemauan 

dan semangat belajar. Dari segi pembelajaran, penguatan dengan hadiah 

atau juga hukuman akan dapat mengubah keinginan menjadi kemauan, 

dan kemudian kemauan menjadi cita-cita.  

b. Kemampuan siswa. 

c. Keinginan seorang anak perlu disertai dengan kemampuan atau 

kecakapan mencapainya. Kemampuan akan memperkuat motivasi anak 

untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. 
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d. Kondisi siswa. 

e. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani sangat 

mempengaruhi motivasi belajar. 

f. Kondisi lingkungan siswa. 

g. Lingkungan siswa berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, 

pergaulan sebaya, kehidupan kemasyarakatan. Dengan kondisi 

lingkungan tersebut yang aman, tentram, tertib dan indah maka 

semangat dan motivasi belajar mudah diperkuat. 

h. Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran.  

Siswa memiliki perasaan, perhatian, kemauan, ingatan, pikiran yang 

mengalami perubahan berkat pengalaman hidup. Pengalaman dengan 

teman sebayanya berpengaruh pada motivasi dan perilaku belajar. 

i. Upaya guru dalam membelajarkan siswa.  

Guru adalah seorang pendidik profesional. Ia bergaul setiap hari dengan 

puluhan atau ratusan siswa. Sebagai pendidik, guru dapat memilih dan 

memilah yang baik. Partisipasi dan teladan memilih perilaku yang baik 

tersebut sudah merupakan upaya membelajarkan dan memotivasi siswa 

( Faizin, 2008).  

7. Motivasi Melanjutkan Pendidikan Keperawatan  

Keperawatan sebagai suatu profesi menekankan kepada bentuk 

pelayanan profesional yang sesuai dengan standart dengan memperhatikan 

kaidah etik dan moral sehingga pelayanan yang diberikan dapat diterima 

oleh masyarakat dengan baik (Arifiyanto, 2008). 
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Dari tahun ke tahun pertumbuhan dan perkembangan teknologi 

dunia kesehatan bertambah. Hal ini terjadi guna mengimbangi kebutuhan 

serta tuntutan pelayanan kesehatan masyarakat. Tuntutan kebutuhan 

pelayanan kesehatan ini hanya akan bisa dipenuhi apabila diimbangi oleh 

peningkatan kualitas pendidikan termasuk di dalamnya keperawatan. Di 

Indonesia, persoalan kelanjutan pendidikan bagi lulusan DIII Keperawatan 

dilematis sekali (Arifyanto, 2008). 

Pihak penyelenggara pendidikan keperawatan dituntut untuk tetap 

menjaga kualitas lulusan, namun pada saat yang sama juga kuantitas 

Sarjana keperawatan sudah selayaknya ditingkatkan dalam jumlah ( Inna, 

2009). Saat ini terdapat 12 universitas negeri yang menyelenggarakan 

program pendidikan S1 keperawatan (Martono, 2006). Sejalan dengan itu, 

jumlah lulusan Diploma III tak terbendung. Jumlah per tahunnya mencapai 

35.000 secara angka hal tersebut masih jauh jika dibandingkan jumlah 

lulusan Sarjana Keperawatan yang baru mencapai 6.000 orang ( Martono, 

2006). 

Purbo (2001) mengungkapkan bahwa kenyataan hasil pendidikan 

di Indonesia selain biaya pendidikan yang mahal, sulit mencari perguruan 

tinggi yang terjangkau, juga tidak dapat menjamin adanya kemampuan 

kerja. Lebih lanjut diutarakan, bahwa lulusan S1 bukan tenaga terampil. 

Sementara kenyataan di lapangan, banyak membutuhkan skilled workers. 

Penghasilan perawat yang rendah, terbatasnya jumlah perguruan tinggi 

yang menyediakan program S1, faktor waktu yang mengharuskan kerja 
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sambil kuliah, serta letak geografis Indonesia, semua ini menjadi kendala 

besar yang dihadapi oleh mereka yang berkemauan keras ingin 

melanjutkan pendidikannya.  

C. Faktor-faktor motivasi perawat untuk melanjutkan pendidikan tinggi 

keperawatan. 

1. Motivasi Instrinsik 

Motivasi instrinsik adalah respon yang berhubungan dengan 

kemampuan seseorang (perawat) dalam memberikan pelayanan kepada 

pasien menjadi berbeda (Fletcher, 2001:9). Menurut Herzberg bahwa 

faktor intrinsik kerja meliputi otonomi, status profesional, tututan tugas, 

hubungan interpersonal, interaksi dan pendapatan (gaji) (Herzbeg 2005). 

Berikut ini penjabaran tentang faktor intrinsik: 

a. Otonomi 

Otonomi adalah kebebasan untuk memilih tindakan tanpa 

kendali dari luar. Otonomi merupakan salah satu komponen yang 

penting dari disiplin profesional yaitu penetapan mekanisme untuk 

pengaturan sendiri dan penyelanggaraan mandiri (Susilowati, 2002). 

Definisi lain mengatakan bahwa otonomi merupakan kebebasan 

seseorang dalam melakukan tindakan yang akan dilakukan dan 

kemampuan dalam mengatasi masalah yang ada. Dalam dunia 

pekerjaan otonomi diartikan sebagai kondisi pekerjaan seseorang 

yang dapat membantu meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja 

(Gindaba, 1997). 
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b. Status profesional  

Status profesional adalah perasaan perawat secara umum dalam 

meningkatkan ketrampilan profesional, kegunaan pekerjaan, status 

pekerjaan dan harga diri terhadap profesi keperawatan (Ghale, 

1998). Menurut Maslow dan Herzberg mengatakan bahwa 

meningkatnya harga diri atau status individu akan meningkatkan 

harga diri atau status individu akan meningkatkan kebutuhan 

psikologis sehingga kepuasan menjadi meningkat. 

c. Tuntutan tugas  

Tuntutan tugas adalah tugas yang harus dilakukan sesuai dengan 

pekerjaan dan kemampuan yang merupakan tanggungjawab dan 

kewajibannya atau segala macam tugas atau kegiatan yang harus 

diselesaikan sebagai bagian reguler dari pekerjaan (Iskandar, 2001). 

d. Hubungan interpersonal  

Hubungan interpersonal adalah kebutuhan akan kerja sama 

secara timbal balik antara perawat dengan atasan, teman sekerja, tim 

kesehatan lain dan pasien. Baik hubungan interpersonal seseorang 

maka makin cermat mempersepsikan tentang orang lain dan diri 

sendiri, sehingga makin efektif komunikasi yang berlangsung  antar 

komunikan (Rahmat, 2000:120). Menurut Arnold P. Goldstein 

(2000), ada tiga prinsip metode peningkatan hubungan yaitu makin 

baik hubungan interpersonal maka makin terbuka seseorang 

mengukapkan perasaanya, makin cenderung ia meneliti perasaan 
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secara mendalam beserta penolongnya (perawat) dan makin 

cenderung ia mendengar dengan penuh perhatian dan bertindak atas 

nasehat yang diberikan penolongnya. 

e. Interaksi  

Interaksi adalah kesempatan dan kemampuan individu dalam 

melakukan percakapan baik formal maupun informal selama bekerja. 

Interaksi yang dilakukan dengan benar dapat menurunkan konflik 

antara tenaga kesehatan, meningkatkan partisipasi dan meningkatkan 

ketrampilan. 

f. Gaji 

Gaji adalah pembayaran dalam bentuk barang atau uang dan 

keuntungan-keuntungan yang diterima oleh individu karena telah 

bekerja sesuai dengan pekerjaannya. 

2. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi Ekstrinsik adalah motivasi yang datangnya dari luar 

individu. Menurut Herzbeg faktor ekstrinsik kerja meliputi penghargaan, 

kondisi kerja, supervisi dan kebijakan. 

Berikut ini penjabaran mengenai faktor ekstrinsik kerja : 

a. Penghargaan  

Suatu pemberian, pengakuan dari atasan kepada kelompok kerjanya. 

b. Kondisi Kerja 

Kondisi lingkungan yang baik dapat prestasi tinggi dapat dihasilkan 

melalui konsentrasi pada kebutuhan-kebutuhan dan perwujudan diri 
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lebih tinggi. Kondisi kerja yang nyaman, aman dan tenang serta 

didukung oleh peralatan yang memadai tentu akan membuat pegawai 

betah bekerja. (Swarnburg: 2001). 

c. Supervisi 

Supervisi adalah suatu proses kemudahan atau sumber-sumber yang 

diperlukan perawat untuk menyelesaikan tugasnya (Swarnburg: 

2001). 

d. Kebijakan Rumah Sakit 

Keterpaduan antara pimpinan dan bawahan sebagai suatu keutuhan 

atau totalitas sistem merupakan faktor yang sangat penting untuk 

menjamin keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Melalui pendekatan manajemen partisipasif, bawahan 

tidak dipandang lagi sebagai objek (Soejadi :1997).   

Dukungan adalah suatu kondisi dimana seseorang diberi dorongan 

sehingga merasa nyaman dan aman secara psikologis. Atasan atau 

pimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku 

bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk 

mencapai tujuan organisasi (Hasibuan, 2009). Dukungan pimpinan 

adalah kebijakan yang diberikan pihak rumah sakit terhadap perawat 

untuk melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan. Pimpinan 

merupakan pendukung utama dalam membantu perawat untuk 

mencapai target jangka panjang. Pimpinan yang tidak mendukung 
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perawat untuk melanjutkan pendidikan akan menurunkan motivasi 

perawat untuk menempuh pendidikan berkelanjutan. 

Menurut Sunaryo (2002) mengemukakan bahwa faktor-faktor 

pendukung motivasi perawat yaitu: 

1. Pengurangan staf 

2. Status profesional 

3. Tingkat pendidikan 

Pendidikan (formal) di dalam suatu proses pengembangan 

kemampuan ke arah yang diinginkan oleh organisasi yang 

bersangkutan (Notoatmojdo, 2003). 

Menurut Priharjo (2008) jenjang pendidikan ada tiga jenis 

yaitu : 

• SPK 

• Program DIII keperawatan 

• Program Sarjana keperawatan 

D. Status Ekonomi 

1. Pengertian Status Ekonomi 

Menurut Prijono dan Budhi Soesetyo (2008), bahwa ekonomi 

adalah bagaimana manusia dan masyarakat melakukan pilihan dengan 

atau tanpa menggunakan sarana uang untuk memanfaatkan sumber daya 

yang langka dalam menghasilkan berbagai barang dan jasa dan 

mendristibusikannya diantara mereka bagi keperluan konsumsi, pada saat 
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ini atau dimasa mendatang, diantara berbagai manusia dan kelompok 

yang ada dimasyarakat. 

Menurut kamus besar bahasa indonesia (2000), ekonomi adalah 

pembagian dan pemanfaatan barang – barang dan jasa serta kekayaan 

seperti keuangan, perindustrian, pedagangan, serta rumah tangga. 

Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomi dalam penelitian ini adalah 

pemenuhan kebutuhan masyarakat dan keluarga yang cenderung 

mengarah pada penghasilan dan pendapatan keluarga. 

Status sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang 

dalam masyarakat, status sosial ekonomi adalah gambaran tentang 

keadaan seseorang atau suatu masyarakat yang ditinjau dari segi sosial 

ekonomi, gambaran itu seperti tingkat pendidikan, pendapatan dan 

sebagainya. Status ekonomi kemungkinan besar merupakan pembentuk 

gaya hidup keluarga (Soetjiningsih, 2004). 

Status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di 

masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Status ekonomi dapat 

dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok 

(Kartono, 2006). 

2. Tingkat Ekonomi 

Geimar dan Lasorte (1964) dalam Friedman (2004) membagi 

keluarga terdiri dari 4 tingkat ekonomi: 
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a. Adekuat  

Adekuat menyatakan uang yang dibelanjakan atas dasar suatu 

permohonan bahwa pembiayaan adalah tanggung jawab kedua orang 

tua. Keluarga menganggarkan dan mengatur biaya secara realistis. 

b. Marginal 

Pada tingkat marginal sering terjadi ketidaksepakatan dan 

perselisihan siapa yang seharusnya mengontrol pendapatan dan 

pengeluaran. 

c. Miskin 

Keluarga tidak bisa hidup dengan caranya sendiri, pengaturan 

keuangan yang buruk akan menyebabkan didahulukannya 

kemewahan. Diatas kebutuhan pokok, manajemen keuangan yang 

sangat buruk dapat atau tidak membahayakan kesejahteraan anak, 

tetapi pengeluaran dan kebutuhan keuangan melebihi penghasilan. 

d. Sangat Miskin 

Menejemen keuangan yang sangat jelek, termasuk pengeluaran 

saja dan berhutang terlalu banyak, serta kurang tersedianya kebutuhan 

dasar.  

3. Pembagian kelas sosial ekonomi berdasarkan status ekonomi 

 Menurut (UMP, Kabupaten Banyumas: 2013) status ekonomi seseorang 

dibagi menjadi 2 kelompok yaitu: 

a. Penghasilan tipe kelas atas > Rp. 877.500 

b. Penghasilan tipe kelas bawah < Rp 877.500  
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 Friedman (2004) status ekonomi seseorang dibagi menjadi 3 kelompok 

yaitu: 

a. Penghasilan tipe kelas atas> Rp 1.000.000, 

b. Penghasilan tipe kelas menengah = Rp 500.000 – Rp 1.000.000 

c. Penghasilan tipe kelas bawah< Rp 500.000  

 Status ekonomi menurut Saraswati (2009) 

a. Tipe Kelas Atas (> Rp 2.000.000). 

b. Tipe Kelas Menengah (Rp 1.000.000 -2.000.000). 

c. Tipe Kelas Bawah (< Rp 1.000.000) 

 Aristoteles membagi masyarakat secara ekonomi menjadi 3 kelas atau 

golongan terdiri atas: 

a. Golongan sangat kaya: Merupakan kelompok kecil dalam 

masyarakat, terdiri dari pengusaha, tuan tanah, dan bangsawan 

b. Golongan kaya : Merupakan golongan yang cukup banyak terdapat 

dalam masyarakat, terdiri dari para pedagang dsb 

c. Golongan miskin : Merupakan golongan terbanyak dalam 

masyarakat, kebanyakan dari rakyat biasa. 

 Karl Marx membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu: 

a. Golongan kapitalis dan borjuis : Golongan yang menguasai tanah 

dan alat produksi 

b. Golongan menengah : golongan yang terdiri dari para pegawai 

pemerintahan 
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c. Golongan proletar : golongan yang tidak mempunyai atau memiliki 

tanah dan alat produksi termasuk didalamnya adalah kaum buruh 

atau pekerja pabrik. 

4. Faktor yang mempengaruhi status ekonomi 

 Menurut friedman (2004) faktor yang mempengaruhi status ekonomi 

seseorang yaitu: 

a. Pendidikan 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan oleh seseorang 

terhadap perkembangan orang lain menuju ke arah suatu cita-cita 

tertentu. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka makin 

mudah dalam memperoleh pekerjaan, sehingga semakin banyak pula 

penghasilan yang diperoleh. Sebaliknya pendidikan yang kurang akan 

menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang 

baru dikenal. 

b. Pekerjaan 

Pekerjaan adalah simbol status seseorang dimasyarakat. 

Pekerjaan jembatan untuk memperoleh uang dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidup. 

c. Keadaan Ekonomi 

Kondisi ekonomi keluarga yang rendah mendorong seseorang 

untuk tidak melanjutkan pendidikan lebih lanjut. 
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d. Latar Belakang Budaya 

Cultur universal adalah unsur kebudayaan yang bersifat 

universal, ada di dalam semua kebudayaan di dunia, seperti 

pengetahuan bahasa dan khasanah dasar, cara pergaulan sosial, adat-

istiadat, penilaian umum. Tanpa disadari, kebudayaan telah 

menanamkan garis pengaruh sikap terhadap berbagai masalah. 

Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota masyarakatnya, karena 

kebudayaan pulalah yang memberi corak pengalaman individu-

individu yang menjadi anggota kelompok masyarakat asuhannya. 

Hanya kepercayaan individu yang telah mapan dan kuatlah yang dapat 

memudarkan dominasi kebudayaan dalam pembentukan sikap 

individual. 

e. Pendapatan  

Pendapatan adalah hasil yang diperoleh dari kerja atau usaha 

yang telah dilakukan. Pendapatan akan mempengaruhi gaya hidup 

seseorang. Orang atau keluarga yang mempunyai status ekonomi atau 

pendapatan tinggi akan mempraktikkan gaya hidup yang mewah 

misalnya lebih komsumtif karena mereka mampu untuk membeli 

semua yang dibutuhkan bila dibandingkan dengan keluarga yang kelas 

ekonominya kebawah. 
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E. Kerangka Teori Penelitian 

Dalam penelitian ini variabel bebasnya yaitu kebijakan rumah sakit, 

status pendidikan dan status ekonomi, sedangkan variabel terikatnya yaitu 

motivasi perawat untuk melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Teori Penelitian 
Modifikasi dari Herzbeg (2005), Sunaryo (2002), Friedman (2004) 

 

Faktor Intrinsik : 

a. Otonomi  
b. Status profesional  
c. Tuntutan tugas 
d. Hubungan interpersonal 
e. Interaksi 
f. Pendapatan (gaji) 

 

Faktor pendukung: 

a. Pengurangan staf 
b. Status profesional 
c. Tingkat pendidikan  

  

 

 

Motivasi perawat 
untuk melanjutkan 
pendidikan tinggi 
keperawatan 

Faktor Ekstrinsik : 

a. Penghargaan 
b. Kondisi kerja 
c. Supervisi 
d. Kebijakan rumah sakit 

 
 

 
Status Ekonomi : 

a. Pendidikan  
b. Pekerjaan  
c. Keaadaan Ekonomi 
d. Latar belakang Budaya 
e. pendapatan 
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F. Kerangka Konsep 

Variabel bebas      Variabel Terikat 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Konsep Hubungan Kebijakan Rumah Sakit, Status 
Pendidikan, dan Status PendapatanDengan Motivasi Perawat untuk 

Melanjutkan Pendidikan Tinggi Keperawatan Di Rumah Sakit 
Wijayakusuma 

 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan 

peneliti, yang harus diuji kesahihannya secara empiris, (Nursalam,2003). 

Hipotesis dalam penelitian ini penulis rumuskan dalam bentuk hipotesis 

statistik (Ho dan Ha) sebagai berikut :  

1. Kebijakan Rumah Sakit 

Ho : Tidak terdapat hubungan kebijakan rumah sakit dengan motivasi 

perawat untuk melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan. 

Ha : Terdapat hubungan antara kebijakan rumah sakit dengan motivasi 

perawat untuk melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan. 

 

 

Kebijakan Rumah Sakit  

Motivasi perawat untuk 
melanjutkan pendidikan 
Tinggi keperawatan 

Status Pendidikan 

Status Ekonomi 
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2. Status Pendidikan 

Ho : Tidak terdapat hubungan antara status pendidikan dengan motivasi 

perawat untuk melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan. 

Ha :  Terdapat hubungan antara status pendidikan dengan motivasi 

perawat untuk melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan. 

3. Status Ekonomi 

Ho : Tidak terdapat hubungan antara status ekonomi dengan motivasi 

perawat untuk melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan. 

Ha :  Terdapat hubungan antara status ekonomi dengan motivasi 

perawat untuk melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan. 
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