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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

1.1  Uraian Kegiatan Pemagang 

Tugas yang dijalankan oleh pemagang di Siloam  Hospitals Lippo 

Village, untuk tugas rekrutmen yaitu menyusun surat lamaran yang masuk 

oleh calon kandidat, menghubungi dan menjadwalkan wawancara dan tes 

psikotes, dan memberikan instruksi tes psikotes serta skoring hasil tes tersebut. 

Kemudian pemagang juga memiliki tugas untuk memasukan data ke website 

yang dikhususkan untuk mendata karyawan-karyawan yang baru masuk. 

Setelah itu memisahkan berkas-berkas lamaran yang di hold yaitu berkas 

lamaran yang di pisahkan untuk di sortir lagi jika dibutuhkan dan rejected 

yaitu berkas lamaran yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Pemagang juga 

diberikan tugas untuk membagikan Uraian Tugas kepada seluruh Departement 

di Siloam  Hospitals Lippo Village dan memasukan file Uraian Tugas yang 

telah ditandatangi kedalam kumpulan dokumen karyawan. Kemudian 

pemagang diberikan tugas untuk melakukan skoring pre-test dan post-test 

serta evaluasi instruktur, kemudian memasukan data absensi dari peserta-

peserta yang mengikuti training. Tugas pemagang juga membantu staf HRD 

lain untuk memindahkan data Faskes (BPJS) dari Rumah Sakit lain ke Rumah 

Sakit Siloam. Kemudian memasukan file-file seperti surat keputusan dan 

sertifikat serta dokumen-dokumen penting lainnya kedalam file masing-

masing karyawan. 
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4.2 Permasalahan pemagang 

Selama melakukan penelitian ini, pemagang memiliki beberapa permasalahan 

yang di hadapi, yang pertama yaitu sulitnya mecari topik karena peneliti merasa 

kesulitan dalam mencari masalah di perusahaan, pada saat peneliti melakukan 

wawancara pertama kali untuk menemukan topik juga sedikit sulit karena banyak 

hal yang bersifat rahasia sehingga sangat banyak terdapat perubahan dalam topik 

yang di angkat ke penelitian ini. 

Kemudian sulitnya mencari alat ukur yang sesuai dengan teori dan lambatnya 

respon yang di berikan oleh peneliti sebelumnya sehingga memakan waktu dalam 

pengambilan data try out maupun field study dan juga saat menganalisa data. Hal 

lainnya juga karena peneliti pada saat menyelesaikan penelitian ini sudah tidak 

bekerja sebagai pemagang lagi, sehingga komunikasi yang kurang dengan 

perusahaan tempat pemagang. Maka dari itu cara untuk mengatasi permasalahan 

yang ada bisa dengan menggali informasi bukan hanya dengan wawancara satu 

sumber tetapi ke banyak sumber seperti langsung kepada subjek penelitian yang 

dipilih untuk lebih mengetahui permasalahan yang di alami, kemudian menyiapkan 

cukup waktu agar tidak terburu-buru dalam mencari alat ukur dan harus lebih 

banyak berkomunikasi kepada pihak tempat magang agar informasi yang di dapat 

lebih menyeluruh.  

 

4.3 Analisa Data 

Data penelitian ini diperolah dari 36 perawat dari Siloam Hospitals  Village. 

Penyebaran dan pengumpulan kuesioner dilakukan pada tanggal 17 Desember 2019 

sampai dengan 23 Desember 2019. Keseluruhan dari 36 kuesioner yang disebarkan 
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oleh peneliti berhasil dikumpulkan kembali. Setelah seluruh kuesioner terkumpul, 

analisa data penelitian dilakukan. 

 

4.4 Analisa Karakteristik Responden 

Data yang diperoleh dari penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda-

beda, maka dari itu karakteristik tersebut dijadikan sumber data dalam pembahasan 

dalam penelitian ini. Karakteristik tersebut antara lain adalah jenis kelamin, usia, 

pendidikan terakhir, lama bekerja dan juga jabatan/bagian. Gambaran penyebaran 

data penelitian ini dapat dilihat dari tabel 4.1 ini. 

Karakterisik Jumlah Persentase Rata-

rata 

Skor 

Minimal 

Skor 

Maksimal 

Standar deviasi 

Jenis Kelamin 

Perempuan 

Laki-laki 

 

 

31 

5 

 

86.1% 

13.9% 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

Usia 

20-40 tahun 

41-65 tahun 

 

33 

3 

 

91.7% 

8.3% 

 

26 

- 

 

21 

- 

 

45 

- 

 

6.8 

- 

Pendidikan Terakhir 

D3 

S1 Profesi 

 

6 

30 

 

16.7% 

3.3% 

    

Lama Bekerja 

<1Tahun 

 

22 

1-5 Tahun 

>5 Tahun 

 

22 

5 

9 

 

9 

 

61.1% 

13.9% 

25% 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Tabel 4.1 Karakteristik Responden 
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Berdasarkan data karakteristik usia, terdapat jumlah rata-rata responden dari 

penelitian ini berusia 26 tahun, dengan jumlah responden yang berada pada rentang 

usia 21-40 tahun sebanyak 33 orang dengan persentase 91.7% dan jumlah 

responden yang berada pada rentang usia 41-65 tahun sebanyak 3 orang dengan 

perentase 13.9%. Berdasarkan data karakteristik jenis kelamin, terdapat jumlah 

laki-laki sebanyak 5 orang dengan persentase 13.9%, sedangkan jumlah responden 

perempuan sebanyak 31 orang dengan persentase 86.1%. Berdasarkan data 

karakteristik pendidikan terakhir, jumlah responden dengan pendidikan terakhir D3 

terdapat 16.7% dan jumlah responden dengan pendidikan terakhir S1 Profesi 

terdapat 83.3%. Berdasarkan data karakteristik lama bekerja, terdapat 61.1% 

responden yang bekerja di bawah 1 tahun, kemudian terdapat 13.9% responden 

yang bekerja selama 1-5 tahun, dan sebanyak 25% responden yang bekerja lebih 

dari 5 tahun. 

 

4.5 Analisa Alat Ukur 

4.5.1 Hasil Analisa Uji Normalitas 

Variabel Kolmogorov-Smirnov 

 Statistic df Sig. 

Motivation .107 36 .200* 

Tabel 4.2 Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan hasil analisa One-

Sample Kolmogorov-Smirnov Test diperolah hasil signifikansi sebesar .200. Data 

berdistribusi normal dapat dilihat jika nilai signifikansi berada >.05 (Oktaviani dan 

Notobroto, 2014). Maka dari itu data dapat digunakan dalam penelitian ini. Data 

hasil uji normalitas secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. 
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4.5.2 Analisa Uji Reliabilitas dan Validitas 

Hasil uji reliabilitas alat ukur Motivation at Work Scale di dapatkan hasil 

Cronbach’s Alpha sebesar .770. Menurut Akdon dan Sahlan (2005) untuk suatu alat 

ukur dapat di katakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha berada di atas .60. Oleh 

karena itu alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini memiliki reliabilitas yang 

baik. 

Peneliti menggunakan corrected item correlation untuk melihat validitas 

tiap butir soal pada kuesioner penelitian. Gambaran penyebaran data hasil uji 

validitas butir penelitian dapat dilihat melalui tabel berikut. 

Nomor Corrected Item-Total 

Correlation 

1 .504 

2 .520 

3 .334 

4 .526 

5 .482 

6 .532 

7 .177 

8 .576 

9 .263 

10 .499 

11 .477 

12 .198 

Tabel 4.3 Hasil uji Validitas alat ukur MAWS 

Berdasarkan Corrected Item-Total Correlation per item hasil yang di dapat 

adalah .177-.576 dan dapat di katakan baik atau valid karena nilai Corrected Item-
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Total Correlation yang di dapat berada di atas .05 (Akdon & Sahlan, 2005). Data 

hasil uji reliabilitas dan validitas secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. 

 

4.5.3 Analisa Uji Validitas Perdimensi 

Dimensi Nomor Corrected Item-Total Correlation 

Integrated regulation 1 .688 

 2 .746 

 3 .474 

Identified regulation 4 .486 

 5 .685 

 6 .618 

 Introjected regulation 7 .378 

 8 .595 

 9 .565 

External regulation 10 .559 

 11 .467 

 12 .535 

Tabel 4.4 Analisa Uji Validitas Perdimensi 

Berdasarkan Corrected Item-Total Correlation per dimensi hasil yang di 

dapat adalah .antara .378-.746 dan dapat di katakan validitas baik karena nilai 

Corrected Item-Total Correlation yang di dapat berada di atas .05 (Akdon & 

Sahlan, 2005). 
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4.6 Analisa Deskriptif Variabel 

  Analisa deskriptif variable motivasi dirangkum dalam tabel 4.4 berikut. 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Dev 

Motivasi 

Kerja 

        36         43        75   61.42    7.515 

Tabel 4.5 Analisa Deskriptif Variabel 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata variable motivasi 

kerja sebesar 61.42. Semakin tinggi angka rata-rata motivasi kerja, maka akan 

semakin tinggi pula motivasi seseorang. 

 

4.7 Analisa Gambaran Motivasi Kerja  

4.7.1 Gambaran Motivasi Kerja 

Alat ukur motivasi pada penelitian ini menggunakan norma yang dibuat 

oleh peneliti, pedoman kategorisasi tersebut dikemukakan oleh Azwar (2007) 

dibagi menjadi tiga yaitu rendah, sedang dan tinggi. Ringkasan dari gambaran 

motivasi dapat dilihat dalam tabel 4.6 Gambaran Motivasi Kerja. 

Variabel Pedoman Skor Kategori N % 

Motivasi 

Kerja 
 

<53 Rendah 3 8.3 

 
 

<53-<69 Sedang 28 77.8 

 
 

>69 Tinggi 5 13.9 

Tabel 4.6 Gambaran Motivasi Kerja 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat secara keseluruhan bahwa dalam 

penelitian ini terdapat 3 responden (8.3%) yang memiliki tingkat motivasi kerja 

yang rendah, sedangkan tingkat motivasi kerja yang sedang sebanyak 28 responden 
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(77.8%) , dan tingkat motivasi kerja yang tinggi sebanyak 5 responden (13.9%). 

Hal tersebut menunjukkan bahwa pada Siloam  Lippo Village dari data responden 

yang telah diambil memiliki rata-rata perawat dengan motivasi tingkat sedang.  

 

4.7.2 Gambaran Motivasi Kerja berdasarkan Dimensi 

Alat ukur motivasi pada penelitian ini menggunakan norma yang dibuat 

oleh peneliti, pedoman kategorisasi tersebut dikemukakan oleh Azwar (2007) 

kelompok kategorisasi tersebut dibagi menjadi tiga yaitu rendah, sedang dan tinggi. 

Ringkasan dari gambaran motivasi berdasarkan dimensi dapat dilihat dalam tabel 

4.7 Gambaran Motivasi Kerja berdasarkan Dimensi. 

Dimensi  Interval Frekuensi Persentase 

Integrated regulation     

Kategori Rendah <13 5 13.9% 

Sedang 13 < X <19 8 77.8% 

Tinggi >19 3 8.3% 

Identified regulation     

Kategori Rendah <13 5 13.9% 

Sedang 13 < X <19 7 75% 

Tinggi >19 4 11.1% 

Introjected regulation     

Kategori Rendah 

Sedang 

Tinggi 

 

 

 

 

< 13 

13 < X < 19 

> 19 

7 

5 

4 

19.4% 

69.4% 

11.1% 
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Dimensi  Interval Frekuensi Persentase 

External regulation     

Kategori Rendah < 11 5 13.9% 

 Sedang 11 < X < 17 22 61.1% 

 Tinggi >17 9 25% 

Tabel 4.7 Gambaran Motivasi Kerja berdasarkan Dimensi 

Berdasarkan hasil di atas, setiap dimensi memiliki rentang nilai yang 

berbeda-beda. Dimensi Integrated regulation terdapat 13.9% (5 responden) 

memiliki tingkat Integrated regulation yang rendah, terdapat 77.8% (28 responden) 

yang memiliki tingkat Integrated regulation yang sedang, dan terdapat 8.3% (3 

responden) yang memiliki tingkat Integrated regulation yang tinggi. Dari hasil ini 

dapat di simpulkan bahwa di Siloam Hospitals  Village motivasi kerja perawat yang 

ada pada dimensi Intregrated regulation bersifat rata-rata. 

Pada dimensi kedua yaitu Identified regulation terdapat 13.9% (5 

responden) memiliki tingkat Identified regulation yang rendah, terdapat 75% (27 

responden) dengan tingkat Identified regulation yang sedang, dan terdapat 11.1% 

(4 responden) dengan tingkat Identified regulation yang tinggi. Dari hasil ini dapat 

di simpulkan bahwa di Siloam Hospitals  Village motivasi kerja perawat yang ada 

pada dimensi Identified regulation bersifat rata-rata. 

Pada dimensi ketiga yaitu Introjected regulation terdapat 19.4% (7 

responden) memiliki tingkat Introjected regulation yang rendah, terdapat 69.4% 

(25 responden) dengan tingkat Introjected regulation yang sedang, dan terdapat 

11.1% (4 responden) dengan tingkat Introjected regulation yang tinggi. Dari hasil 

ini dapat di simpulkan bahwa di Siloam Hospitals  Village motivasi kerja perawat 

yang ada pada dimensi Introjected regulation bersifat rata-rata. 
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Pada dimensi keempat yaitu External regulation terdapat 13.9% (5 responden) 

dengan tingkat External regulation yang rendah, terdapat 61.1% (22 responden) 

dengan tingkat External regulation yang sedang, dan terdapat 25% (9 responden) 

dengan tingkat External regulation yang tinggi. Dari hasil ini dapat di simpulkan 

bahwa di Siloam Hospitals  Village motivasi kerja perawat yang ada pada dimensi 

External regulation bersifat rata-rata. 

 

4.8 Analisa Uji Beda Mean  

4.8.1 Jenis Kelamin 

Karakterisik Mean Std. Dev Sig. 

Perempuan 

Laki-laki 

61.19 

62.80 

7.445 

8.701 

.664 

 

Tabel 4.8 Uji beda motivasi kerja dengan jenis kelamin 

Berdasarkan hasil analisa Independent Sample Test telah didapatkan hasil 

bahwa Sig. (2-tailed) sebesar .664 dan di lihat pada pengambilan keputusan dalam 

uji independent sample t- test jika Sig. (2-tailed)  <0.05 maka terdapat perbedaan 

yang signifikan (Arsana, Jampel & Kusmariyatni, 2017). Tetapi pada penelitian ini 

hasil yang di dapat berada >0.05 dan jika di lihat dari hasil mean untuk perempuan 

sebesar 61.19 dan laki-laki sebesar 62.80 yang berarti tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara motivasi kerja laki-laki dan perempuan. 
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4.8.2 Usia 

 Mean Std. Dev Sig. 

21-40 

41-65 

60.58 

70.67 

7.237 

3.215 

.024 

Tabel 4.9 Uji beda motivasi kerja dengan usia 

Berdasarkan hasil uji beda menurut usia, menunjukkan hasil analisis One 

Way Anova total variabel motivasi p = .024 maka dinyatakan terdapat perbedaan 

yang signifikan karena p <.05 (Imam dalam Hariningtyas & Aisyah, 2015). Jika di 

lihat dari hasil mean untuk kategori usia 20-40 tahun sebesar 60.58 dan kategori 

usia 41-65 tahun sebesar 70.67.  

 

4.8.3 Pendidikan Terakhir 

 Mean Std. Dev Sig 

D3 

S1 Profesi 

                64.33 

60.83 

5.888 

7.751 

.304 

Tabel 4.10 Uji beda motivasi kerja dengan pendidikan terakhir 

Berdasarkan hasil uji beda menurut pendidikan terakhir, didapatkan hasil 

analisa One Way Anova total variabel motivasi p = .304 dengan p <.05 (Imam 

dalam Hariningtyas & Aisyah, 2015). Jumlah mean yang di hasilkan dari 

pendidikan terakhir D3 sebesar 64.33 dan S1 Profesi sebesar 60.83. Dari perbedaan 

pendidikan terakhir, telah di dapatkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan jika dilihat dari nilai signifikansi yang berada diatas .05 antara total 

variabel motivasi kerja dengan pendidikan terakhir responden. 
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4.8.4 Lama Bekerja 

  Mean Std. Dev Sig 

<1 tahun 

1-5 tahun 

>5 tahun 

                60.27 

62.00 

63.89 

7.285 

10.223 

6.698 

.482 

Tabel 4.11 Uji beda motivasi kerja dengan lama bekerja 

Berdasarkan hasil uji beda menurut lama bekerja, didapatkan hasil analisa 

One Way Anova p = .482 (p <.05). Hasil mean dari lama bekerja < 1 tahun sebesar 

60.27, 1-5 tahun sebesar 62.00 dan > 5 tahun sebesar 63.89. Dari perbedaan lama 

bekerja tersebut di dapatkan dari hasil signifikansi tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara motivasi kerja dengan lama bekerja responden karena berada di 

atas .05 (Imam dalam Hariningtyas & Aisyah, 2015). 

 

4.9 Diskusi 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk melihat 

gambaran motivasi kerja pada perawat Siloam  Hospitals Lippo Village. Dari hasil 

analisa gambaran motivasi kerja pada penelitian ini terlihat bahwa terdapat 8.3% (3 

responden) dengan motivasi kerja yang rendah, 77.8% (28 responden) yang 

memiliki motivasi kerja yang sedang, dan 13.9% (5 responden) yang memiliki 

motivasi kerja yang tinggi. Jika dilihat secara keseluruhan dari motivasi kerja pada 

penelitian ini nilai motivasi kerja perawat di Siloam Hospitals Lippo Village 

memiliki motivasi kerja yang cenderung sedang atau rata-rata. Dari hasil 

wawancara yang dilakukan terhadap salah satu perawat, dirinya mengatakan bahwa 

dirinya memiliki motivasi yang cukup tinggi karena yang didapat sesuai dan juga 

lingkungan yang mendukung, dari hasil wawancara ini dapat menjadi salah satu 

alasan bahwa motivasi kerja perawat berada di tingkat sedang bahkan perawat 
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dengan motivasi kerja yang rendah sangat sedikit disbanding dengan perawat 

dengan tingkat motivasi kerja yang sedang meskipun hasilnya tidak begitu berbeda 

secara signifikan dengan perawat yang memiliki motivasi kerja yang tinggi, tapi 

dari ini dapat diketahui bahwa motivasi kerja perawat sudah cukup baik. 

Motivasi sendiri merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh 

perawat, dengan termotivasinya perawat maka perawat akan merasa memiliki 

tanggung jawab untuk bekerja lebih giat dalam memberikan pelayanan yang 

optimal (Sembel, dalam Pongajow, Robot, Hamel & 2015). Menurut beberapa 

penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa hal yang dapat memicu rendah, 

sedang dan tingginya motivasi kerja.  

Ada pula dalam penelitian ini dijelaskan analisa gambaran motivasi kerja 

berdasarkan dimensi motivasi kerja berdasarkan Self-determination Theory dari alat 

ukur Motivation at Work Scale (MAWS) (Gagné, et al., 2010). Dimensi yang 

pertama Integrated regulation adalah motivasi kerja yang muncul pada diri 

seseorang saat melakukan pekerjaan karena merasa dirinya memiliki tanggung 

jawab atas pekerjaannya tersebut dan merasa menikmati pekerjaan ini. Sebanyak 5 

responden (13.9%) yang memiliki tingkat Integrated regulation yang rendah, 28 

responden (77.8%) memiliki tingkat Integrated regulation yang sedang, dan 3 

responden (8.3%) memiliki tingkat Integrated regulation yang tinggi. Dari hasil ini 

dapat terlihat bahwa di Siloam Hospitals Lippo Village lebih dari setengah 

responden memiliki tingkat Integrated regulation sedang  yang berarti para perawat 

merasa motivasi yang mereka miliki masih tidak tinggi tetapi juga tidak rendah 

sehingga mereka merasa bahwa pekerjaannya ini harus dijalani dan dinikmati 

karena mereka memiliki tanggung jawab atas keharusan pekerjaannya untuk 
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melayani para pasien di rumah sakit dengan sebaik mungkin. Peneliti mengajukan 

beberapa pertanyaan singkat mengenai hal ini kepada salah satu perawat dan 

perawat tersebut mengatakan bahwa dirinya sejauh ini sudah bekerja secara optimal 

dalam memberikan pelayanan dan bertanggung jawab atas pekerjaannya dengan 

cara mematuhi aturan yang ada seperti datang tepat waktu dan bekerja sesuai 

standar SOP serta sejauh ini masih menikmati pekerjaannya, dari hasil wawancara 

ini perawat tersebut dapat mewakili hasil data yang didapat bahwa motivasi kerja 

pada dimensi ini masih di batas sedang. 

Pada dimensi kedua yaitu Identified regulation adalah seseorang 

termotivasi terhadap pekerjaannya jika pekerjaan tersebut sesuai dengan 

kepribadian dan tujuan pribadi di dalam hidupnya sehingga membuat seseorang 

berkomitmen atas pekerjaan yang dimilikkinya. Sebanyak 5 responden (13.9%) 

memiliki Identified regulation yang rendah, 27 responden (75%) memiliki 

Identified regulation yang sedang dan 4 responden (11.1%) memiliki Identified 

regulation yang tinggi. Dari hasil ini dapat terlihat bahwa di Siloam Hospitals 

Lippo Village perawat memiliki tingkat Identified regulation sedang yang berarti 

kebanyakan responden merasa pekerjaan yang dilakukan ini sesuai dengan tujuan 

pribadi sehingga mereka merasa memiliki komitmen terhadap pekerjaan yang 

dijalankan saat ini. Dari hasil wawancara singkat dengan salah satu perawat juga 

didapatkan jawaban bahwa dirinya memang sudah berkomitmen atas pekerjaannya 

ini, karena pekerjaan sebagai perawat merupakan cita-cita yang dimilikkinya sejak 

SD, dari hasil wawancara ini perawat tersebut dapat mewakili hasil data yang 

didapat bahwa motivasi kerja pada dimensi ini masih berada pada tingkatan sedang. 
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Pada dimensi ketiga yaitu Introjected regulation adalah seseorang akan 

termotivasi pada pekerjaannya karena adanya tuntutan dan untuk menjaga “self-

worth” mereka. Sebanyak 7 responden (19.4%) memiliki Introjected regulation 

yang rendah, 25 responden (69.4%) memiliki Introjected regulation yang sedang 

dan 4 responden (11.1%) memiliki Introjected regulation yang tinggi. Dari hasil ini 

dapat terlihat bahwa di Siloam Hospitals Lippo Village sebagian besar responden 

memiliki tingkat Introjected regulation sedang yang berarti para perawat merasa 

bahwa pekerjaannya adalah sebuah tuntutan yang harus dikerjakan dan mereka 

merasa bahwa mereka di hargai dan sangat bergantung dengan pekerjaan ini 

meskipun begitu motivasi yang ada pada perawat mengenai hal ini tidak tinggi dan 

juga tidak rendah sehingga mereka hanya bekerja dan melakukan yang terbaik. Dari 

hasil wawancara singkat dengan salah satu perawat dikatakan bahwa dirinya merasa 

bangga dengan apa yang dikerjakannya saat ini, tuntutan yang dimaksud perawat 

tersebut adalah tuntutan dalam melayani para pasien di rumah sakit dengan sebaik 

mungkin, dirinya juga merasa dihargai karena lingkungan sekitar perawat ini juga 

baik dan saling mendukung dan memberikan motivasi sehingga perawat lebih 

semangat dalam menjalankan pekerjaannya. 

Pada dimensi keempat yaitu External regulation adalah seseorang akan 

termotivasi pada pekerjaannya jika diberikan imbalan dan tidak mendapatkan 

punishment. Sebanyak 5 responden (13.9%) memiliki External regulation yang 

rendah, 22 responden (61.1%) memiliki External regulation yang sedang dan 9 

responden (25%) memiliki External regulation yang tinggi. Dari hasil ini dapat 

terlihat bahwa di Siloam Hospitals Lippo Village perawat memiliki tingkat External 

regulation yang sedang yang berarti para responden merasa bahwa imbalan serta 
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punishment yang mereka rasakan masih seimbang. Dari hasil wawancara yang 

dilkaukan dengan salah satu perawat juga dinyatakan bahwa memang tujuan untuk 

bekerja adalah untuk mendapatkan gaji (reward) tapi menurut perawat yang penulis 

wawancarai, itu bukanlah hal utama, menurutnya bekerja di bidang kesehatan juga 

memiliki banyak manfaat. 

Tetapi diantara keempat dimensi yang sudah ada dapat dilihat bahwa 

dimensi External regulation memiliki motivasi tingkat tinggi dengan persentase 

terbesar yaitu sebesar 25% dibandingkan dengan dimensi lainnya yang berarti 

berdasarkan responden penelitian ini yaitu para perawat di Siloam Hospitals  Lippo 

Village diantara seluruh dimensi-dimensi motivasi ini para perawat merasa dengan 

dilakukannya pekerjaan ini reward adalah hal yang paling membantu mereka 

meningkatkan motivasi kerja. 

Bila ditinjau dari hasil uji beda mean karakteristik responden yang pertama 

adalah jenis kelamin, terlihat mean dari jenis kelamin perempuan sebesar 61.19 dan 

laki-laki sebesar 62.80 dan terlihat dari hasil signifikansi sebesar .664 dinyatakan 

bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam 

motivasi kerja perawat di Siloam Hospitals Lippo Village. Berdasarkan 

karakteristik usia responden dikategorikan menjadi dua yaitu usia 20-40 tahun dan 

usia 41-65 tahun, responden dalam penelitian ini memiliki usia yang berkisar dari 

21-45 tahun usia tersebut masih masuk ke dalam usia produktif menurut Robbins 

(dalam Setyaningsih, Wuryanto & Sayono, 2013). Terlihat dari hasil tes uji beda di 

dapatkan hasil mean untuk usia 20-40 tahun sebesar 60.58 dan usia 41-65 tahun 

sebesar 70.67 dan hasil signifikansi didapat hasil .024 maka dinyatakan terdapat 

perbedaan yang signifikan antara usia dalam motivasi kerja perawat di Siloam 
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Hospitals Lippo Village, dilihat juga dari hasil mean antara kedua kategori usia 

tersebut, didapat hasil bahwa usia yang berkisar dari 41-65 tahun memiliki nilai 

yang lebih besar, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti 

dan Suryati (2016) bahwa semakin dewasa usia seseorang maka seseorang akan 

semakin mampu untuk mengambil keputusan, dan juga lebih bijaksana serta 

mampu berpikir secara lebih rasional, dari hal ini maka akan meningkatkan kinerja 

dan menggambarkan peningkatan dalam motivasi kerja mereka. Menurut Davis dan 

Newstrom (dalam Fitriyanti dan Suryati, 2016) mengatakan bahwa dengan 

meningkatnya usia seseorang akan semakin mampu melaksanakan pekerjaannya. 

Selain usia peneliti juga melihat dari pendidikan terakhir responden, dari 

hasil mean yang di dapat untuk pendidikan terakhir D3 sebesar 64.33, dan S1 

Profesi sebanyak 60.83 dan dengan hasil signifikansi sebesar .304 dapat dilihat 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari tingkat pendidikan terakhir dalam 

motivasi kerja responden di Siloam Hospitals  Lippo Village, namun jika di lihat 

dari ketiga kategori tersebut, responden dengan pendidikan terakhir D3 memiliki 

nilai mean yang lebih tinggi dibanding dengan responden dengan tingkat 

pendidikan terakhir S1 Profesi. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang 

ada sebelumnya dari Pangemanan, Bidjuni & Kallo (2019) yang menyatakan bahwa 

perawat dengan pendidikan S1 Profesi memiliki motivasi yang lebih tinggi, tetapi 

hal tersebut berbeda dengan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, dari 

perawat di Siloam Hospitals Lippo Village sendiri terbukti bahwa tingkat 

pendidikan tidak membedakan motivasi yang dimiliki perawat, dan informasi yang 

di dapat dari salah satu perawat dengan latar belakang pendidikan D3 juga dirinya 

menyatakan bahwa dirinya ingin menunjukkan kualitas dirinya terlepas dari latar 
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belakang pendidikannya sehingga dia lebih bersemangat untuk menunjukan hasil 

kerjanya dengan memberikan pelayanan yang terbaik yang tidak kalah dengan 

perawat lainnya yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 

Pada karakteristik responden yang terakhir yaitu lama bekerja mendapatkan 

hasil mean untuk yang bekerja < 1 tahun sebesar 60.27, 1-5 tahun 62.00 dan > 5 

tahun 63.89. Jika dilihat dari hasil signifikansi sebesar .482 dinyatakan bahwa tidak 

ada perbedaan yang signifikan dari masa bekerja para responden dalam motivasi 

kerja perawat di Siloam Hospitals Lippo Village. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan norma sebagai acuan untuk mengintepretasi hasil yang didapat, 

norma dalam penelitian ini diperlukan karena hasil pengukuran yang telah didapat 

tidak memiliki arti untuk di intepretasikan karena tanpa norma sebagai landasan 

maka tidak ada patokan nilai yang bisa dijadikan kategori dalam penelitian ini. 

Norma merupakan data dari sekelompok subjek yang dirancang untuk 

mengevaluasi dan mengintepretasi data tertentu. (Cohen & Swerdlik, 2009).  

Norma yang digunakan adalah norma kelompok (within group norms) yaitu 

membandingkan skor tes dengan performa kelompok subjek dengan 

pengintepretasian menggunakan jenis norma transformasi linear z-score. 

Karakteristik dari norma adalah menunjukkan posisi seseorang dalam kelompok 

sebagai acuan, unit dari skala tersebut bisa sama atau berbeda, serta penggunaan 

norma sendiri tergantung dari tujuan tes tersebut, dan dalam membuat norma harus 

didasarkan pada suatu kelompok yang mewakili populasi (Urbina, 2004). Dari 

penelitian ini norma yang ada hanya dapat digunakan pada penelitian saya dan tidak 

bisa digeneralisasikan untuk menjadi norma pada penelitian lainnya. 


