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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelayanan keperawatan merupakan sektor pelayanan jasa yang 

senantiasa mengikuti perkembangan global. Setelah tahun 2000  pasar 

dunia khususnya Indonesia memasuki era globalisasi dan pada tahun 2003 

era dimulai adanya pasar bebas ASEAN dimana banyak tenaga 

professional keluar dan masuk kedalam negeri. Salah satu tenaga 

professional yang sering mengikuti perkembangan global dunia adalah 

tenaga keperawatan. Sehingga hal yang menjadi tantangan utama saat ini 

dan masa mendatang adalah meningkatkan daya saing dan keunggulan 

kompetensi disektor keperawatan untuk menyiapkan sumber daya manusia 

yang berkualitas di mata internasional. (Dipublikasikan Organisasi 

Persatuan Perawat Nasional Indonesia, 2005) 

Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

keperawatan semakin meningkat dan perkembangan IPTEK tiap rumah 

sakit juga semakin meningkat. Hal tersebut dapat di lihat dari tuntutan 

masyarakat maupun tuntutan akreditasi untuk pelayanan profesional dan 

pendidikan perawat yang harus berkembang, bukan hanya dari peralatan 

medis yang digunakan tapi sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan 

karena meningkatnya persaingan antara rumah sakit yang lebih 

mengutamakan pelayanan. Di lihat dari segi pendidikan, perawat dengan 
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pendidikan SPK maupun D III dituntut untuk bisa mengembangkan diri 

dan meningkatkan profesionalitas kerja. 

Pendidikan keperawatan di Indonesia tingkat professional akan 

sulit tercapai apabila pendidikan vokasional lebih banyak daripada 

pendidikan profesioanal. Oleh sebab itu diperlukan standarisasi kebijakan 

tentang pendidikan keperawatan khususnya di Indonesia. Pendidikan 

keperawatan di Indonesia mengacu kepada undang-undang No.20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mencakup pendidikan 

vokasional, pendidikan akademi dan pendidikan profesi sedangkan jenjang 

pendidikan tinggi diantaranya diploma, sarjana, megister, spesialis 

keperawatan dan doktor keperawatan (Kemendiknas). Menurut UU RI 

No.23 tahun 1992 tentang kesehatan, perawat adalah mereka yang 

mempunyai kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan 

keperawatan berdasarkan ilmu yang diperoleh melalui pendidikan 

keperawatan. Terkait itu Direktorat Pendidikan Tinggi mengeluarkan SK 

No.427/Dikti/Kep/1999 tentang landasan dibentuknya pendidikan 

keperawatan di Indonesia berbasis SI keperawatan, SK ini didasarkan 

karena keperawatan yang dimiliki “body of knowledge” yang jelas dan 

profesi keperawatan memiliki dasar pendidikan yang kuat, sehingga dapat 

dikembangkan setinggi-tingginya. (Dipublikasikan Organisasi Persatuan 

Perawat Nasional Indonesia, 2005) 

Untuk mencapai tujuan global tersebut seorang perawat profesional 

dan berpendidikan harus mempunyai motivasi dalam mengembangkan 



3 
 

 
 

ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Motivasi merupakan 

suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia yang dimulai dengan niat atau 

sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seorang individu 

yang menyebabkan timbulnya sikap, antusias, persintesi dalam hal 

melaksanakan kegiatan tertentu (Winardi, 2002 dalam buku Ahmad 

Sudrajat). Sistem   pendukung dan penghargaan terhadap perawat akan 

memberikan pengaruh yang cukup baik bagi kinerja perawat, disamping 

itu lingkungan kerja yang memprioritaskan budaya penghargaan (reward) 

akan lebih baik untuk mengembangkan intelektual dan kepribadian yang 

dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang 

berkesinambungan (Porter, 1974 dalam  buku Anwar Kurniadi 2013). 

Berdasarkan  studi pendahuluan dari bagian kepala bidang 

keperawatan dan personalia didapatkan data bahwa perawat yang 

berpendidikan DIII sebanyak 253 (85,18%) orang (dalam proses belajar 6 

orang), tenaga keperawatan dengan kualifikasi S1/Sarjana Keperawatan 

sebanyak 5 (1.68%) orang, Sarjana Keperawatan  Ners 9 (3,03%) orang, D 

IV sebanyak 3 (1,01%) orang, PKPK (Pendidikan Kesehatan Panjenang 

Keperawatan) 3 (1,01%) orang dan SPK (Sekolah Pendidikan 

Keperawatan) sebanyak 24 (8,08%) orang, jadi total keseluruhan perawat 

yang bekerja di Rumah Sakit Islam Surakarta sebanyak 297 orang.  

Dari data hasil wawancara yang dilakukan kepada 10 perawat di 

Rumah Sakit Islam Surakarta dari ruangan yang berbeda, pada bulan 

Februari 2014 didapatkan data bahwa perawat  termotivasi atau 
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berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan karena ingin meningkatkan 

pengetahuan, tuntutan perkembangan keperawatan dan penunjang jabatan 

dalam keperawatan. Sedangkan 4 perawat mengatakan tidak ingin 

melanjutkan pendidikan karena beberapa alasan diantaranya tidak mau 

berfikir, banyaknya pekerjaan rumah, mengurus anak, dan alasan yang 

tidak kalah penting adalah keterbatasan biaya serta faktor usia. Dalam hal 

ini dapat dilihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi perawat 

selain dalam diri perawat juga tuntutan akreditasi rumah sakit. Adapun 

dari pihak Rumah Sakit Islam Surakarta selama ini memberikan izin dalam 

melanjutkan pendidikan, tetapi masih belum optimal dalam memberikan 

dukungan baik secara materiil maupun support. 

Pendidikan perawat di Rumah Sakit Islam Surakarta dalam 

mengembangkan diri khususnya dalam pendidikan, ada beberapa perawat 

yang berkeinginan melanjutkan pendidikan tapi belum bisa terlaksana 

karena adannya alasan tertentu. Berdasarkan data di atas maka penelitian 

melakukan penelitian untuk mengetahui “Faktor-faktor yang berhubungan 

dengan motivasi perawat melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan di 

Rumah Sakit Islam Surakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan 

masalah Peneliti ini adalah “Apakah kebijakan rumah sakit, umur, gaji dan 

jabatan berhubungan dengan motivasi perawat melanjutkan pendidikan 

tinggi keperawatan di Rumah Sakit Islam Surakarta?”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan motivasi 

perawat melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan di Rumah Sakit 

Islam Surakarta. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui hubungan kebijakan organisasi terhadap 

motivasi perawat melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan. 

b. Untuk mengetahui hubungan umur terhadap motivasi perawat 

melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan. 

c. Untuk mengetahui hubungan gaji terhadap motivasi perawat 

melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan. 

d. Untuk mengetahui hubungan jabatan terhadap motivasi perawat 

melanjutkan pendidikan tinggi keperawatan. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak meliputi : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmiah bagi 

tenaga keperawatan demi peningkatan ilmu pengetahuan khususnya 

yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dalam 

bidang keperawatan professional. 
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2. Manfaat praktis 

a. Institusi rumah sakit  

Sebagai bahan masukan bagi Rumah Sakit Islam Surakarta 

khususnya bidang keperawatan dalam rangka menjaga dan 

meningkatkan mutu pelayanan dalam mengembangkan pendidikan 

di bidang keperawatan. 

b. Institusi pendidikan 

Dapat digunakan sebagai acuan penelitian lanjutan yang berkaitan 

dengan pengembangan sistem pendidikan keparawatan. 

c. Pelaksana perawat 

Untuk mengembangan dan meningkatkan pendidikan dalam bidang 

keperawatan secara professional dalam meningkatkan mutu 

pelayanan keperawatan. 

d. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sebagai 

bahan bacaan dan juga sebagai bahan acuan bagi masyarakat yang 

ingin mengetahui lebih dalam tentang pengembangan profesi 

perawat.      

E. Keaslian Penelitian 

 Penelitian yang hampir sama mengenai faktor-faktor yang 

berhubungan dengan motivasi perawat melanjutkan pendidikan tinggi 

keperawatan, diantaranya : 
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1. Lawerissa (2009), “Faktor-faktor Yang Berhubungan dengan Upaya 

Pengembangan Karir Perawat di RSUD Dr. M Halussy Ambon”. 

Pengembangan karier atau “carier development” adalah situasi kondisi 

yang menunjukkan adanya peningkatan-peningkatan status seseorang 

dalam suatu organisasi dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam 

organisasi yang bersangkutan. Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan cross 

sectional. Jumlah sampel 94 responden. Variabel bebas adalah 

perencanaan sumber daya manusia, motivasi, pendidikan, masa kerja. 

Dalam mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner. Analisa 

data dengan uji statistik chi-square dengan tingkat signifikan p<α 

(0,05). Uji statistik menggunakan komputer program SPSS versi 15,0 

dari hasil uji chi-square terhadap variabel bebas dan terikat yaitu 

perencanaan sumber daya manusia dengan pengembangan karir perawat 

(ρ=0,000), motivasi dengan pengembangan karir perawat (0,000), 

pendidikan dengan pengembangan karir perawat (0,040), masa kerja 

dengan pengembangan karir perawat (0,041). 

2. Ismahmudi (2007), “Hubungan antara Minat dan Motivasi Mahasiswa 

Mengikuti Pembelajaran Klinik Keperawatan dengan Pencapaian 

Target Keterampilan Klinik di Akper Muhammadiyah Samarinda, 

Kalimantan Timur”. Penelitian ini menekankan pada hubungan antara 

minat dan motivasi mengikuti pembelajaran klinik dengan pencapaian 

target keterampilan klinik. Metode deskriptif dengan analisis korelasi. 



8 
 

 
 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa minat belajar mahasiswa 

mayoritas adalah tinggi (47,8%), motivasi belajar mahasiswa mayoritas 

adalah sangat tinggi (65,1%) dan pencapaian target keterampilan klinik 

mata ajaran bagi mahasiswa berada pada kategori tercapai. Hasil 

analisis menunjukkan ada hubungan antara minat motivasi mahasiswa 

mengikuti pembelajaran klinik keperawatan dengan pencapaian target 

keterampilan klinik (nilai rho berkisar antara 0,60 s/d 0,79). 

3. Suryani (2006), “Pengaruh Kondisi Sosial dan Ekonomi Orang Tua 

Terhadap Motivasi Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi”, 

dengan permasalahan diantaranya : 1) bagaimana kondisi ekonomi dan 

sosial orang tua siswa terhadap motivasi melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi pada siswa kelas III, 2) pengaruh kondisi sosial, 

kondisi ekonomi orang tua terhadap motivasi melanjutkan pendidikan 

ke perguruan tinggi pada siswa kelas III, 3) Seberapa besar pengaruh 

kondisi sosial dan kondisi ekonomi orang tua terhadap motivasi 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada siswa kelas III 

Populasi sebanyak 125 siswa. Sampel penelitian menggunakan teknik 

proportional sample sebanyak 97 siswa. Metode pengumpulan data 

dengan angket dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis 

regresi berganda dengan program statistik SPSS. Hasil analisis regresi 

memperoleh persamaan regresi Yˆ = 15,528+0,398X1+0,143X2. Uji 

keberartian persamaan regesi dengan uji F, diperoleh Fhitung = 25,982 

dengan probabilitas sebesar 0,000 dan lebih kecil dari 0,05. Hal ini 
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berarti ada pengaruh yang signifikan kondisi sosial dan kondisi 

ekonomi orang tua terhadap motivasi melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi pada siswa kelas III SMA PGRI I Kebumen Tahun 

Ajaran 2005/2006 sebesar 35,6%. Besarnya pengaruh masing-masing 

variabel yaitu kondisi sosial orang tua terhadap motivasi melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi sebesar 12,6%, pengaruh kondisi 

ekonomi orang tua terhadap motivasi melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi sebesar 9,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 


