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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kepribadian seseorang memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan 

orang lain. Sifat-sifat atau karakteristik tertentu dari individu, yang relatif menetap 

dalam psikologi disebut dengan kepribadian. Kepribadian merupakan aspek psikologi 

yang penting dalam menentukan perilaku individu. 

Menurut Muchlas (2005:84) kepribadian didefinisikan sebagai gabungan dari 

semua cara dimana individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang-orang lain, atau 

kadang-kadang didefinisikan sebagai organisasi internal dari proses psikologi dan 

kecenderungan perilaku seseorang. Kepribadian seseorang sangat berkaitan dengan 

kinerja seseorang, karena tipe kepribadian masing-masing orang berbeda maka hasil 

kerjanyapun berbeda-beda. Kinerja masing-masing orang berbeda karena dalam 

menyelesaikannya masing-masing individu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. 

Rumah sakit merupakan suatu organisasi yang bergerak di bidang pelayanan 

kesehatan, yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan pasien. Oleh karena itu 

Rumah Sakit harus mampu memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh pasien 

sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Keberhasilan suatu 



2 
 

 
 

Rumah Sakit ditentukan oleh berbagai faktor, salah satunya dapat diukur dari tingkat 

pelayanan yang diberikan oleh perawat terhadap pasien. 

Sumber daya Manusia yang terbanyak berinteraksi langsung terhadap pasien 

dirumah sakit adalah perawat.Perawat memegang peranan penting dirumah sakit 

dalam hal pelayanan yaitu dalam melayani berbagai macam pasien yang memiliki 

kepribadian yang berbeda-beda pula.Kualitas pelayanan baik buruknya suatu Rumah 

Sakit bergantung pada tingkat pelayanan yang diberikan oleh perawat dalam 

melaksanakan tugasnya. Perawat harus mengerti dan memahami pasien agar dapat 

memberikan pelayanan yang optimal guna menunjang kualitas pelayanan yang 

diberikan Rumah Sakit. 

Pada Rumah Sakit Islam Malang perawat dituntut bekerja dengan cekatan, 

ramah tamah dan bersifat terbuka terhadap pasien.Perawat juga dituntut untuk dapat 

bekerjasama dengan sesama perawat, bertanggung jawab dan mampu menjaga 

stabilitas emosi.Kondisi seperti ini menjadikan kepribadian perawat perlu 

diperhatikan agar dapat berinteraksi baik dengan pasien. Kondisi pasien yang 

memiliki kepribadian yang berbeda-beda juga menuntut perawat agar dapat 

memahami dan berinteraksi sesuai dengan keinginan pasien. Namun, tidak semua 

perawat yang bekerja di Rumah Sakit Islam Malang mempunyai sifat tersebut karena 

setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda sehingga hasil kinerjanyapun 

berbeda. 
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Perawat adalah orang yang telah lulus dari pendidikan perawat baik di dalam 

maupun luar negeri sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku 

(KEPMENKES RI NO 1239). Pembangunan kesehatan bertujuan mencapai 

kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajad 

kesehatan yang optimal (Dep. Kes. RI. 1986). Untuk itu tujuan umum Rumah Sakit 

Islam Malang adalah meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi pelayanan dan 

asuhan keperawatan yang baik dan mantap. 

Kinerja setiap perawat berbeda dengan perawat yang lain, begitu juga dengan 

tipe kepribadian perawat dengan perawat yang lain. Perawat dengan kepribadian 

ekstraversi lebih mudah untuk bersosialisasi dan lebih senang bekerja secara 

berkelompok. Sikap dan tutur kata yang lembut serta kemampuan bersosialisasi yang 

lebih baik dalam berinteraksi terhadap pasien dapat membuat pasien merasa nyaman 

dan puas terhadap pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit tersebut.  

Tipe Kepribadian Perawat yang mudah akur dan mudah bersepakat lebih 

cenderung untuk mudah bekerjasama dan dapat mempercayai perawat yang lain 

sehingga kerjasama yang terjalin antara sesama perawat dapat berjalan dengan baik. 

Tipe kepribadian perawat dengan sifat hati-hati akan memiliki sikap tanggung jawab 

yang besar dan disiplin yang tinggi dalam bekerja.  

Tenaga Perawat di Rumah Sakit memegang peranan penting dalam 

memberikan pelayanan terhadap para pasien, untuk itu perawat dituntut untuk 

professional dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Profesionalisme yang rendah dapat 
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mempengaruhi kinerja, disamping itu karakteristik (tipe kepribadian) juga dapat 

berpengaruh pada kinerja perawat. 

Tabel 1 

Tingkat Absensi Perawat 

Tahun 2011-2012 

Bulan Jumlah 

Perawat 

(orang) 

Hari 

Kerja 

(hari) 

Jumlah 

Absen 

(orang) 

Peningkatan/ 

Penurunan 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember 

Januari 

Februari 

Maret  

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

26 

26 

27 

26 

26 

26 

27 

26 

25 

27 

20 

24 

13 

12 

14 

15 

20 

24 

17 

12 

0,89% 

1,07% 

0,55% 

0,53% 

0,62% 

0,67% 

0,86% 

0,89% 

0,79% 

0,51% 

Sumber: Rumah Sakit Islam Malang 

Berdasarkan tingkat absensi di atas menunjukkan adanya penurunan tingkat 

absensi perawat menunjukkan meningkatnya produktivitas kinerja perawat. Menurut 

Amriany (2004:182) menyebutkan aspek-aspek disiplin kerja yaitu kehadiran, 

seseorang dijadwalkan untuk bekerja harus hadir tepat pada waktunya tanpa alasan 

apapun. Sedangkan menurut Soejono (1997:67) aspek-aspek disiplin kerja dikatakan 

baik apabila para karyawan datang tepat waktu, tertib dan teratur. Dengan adanya 

disiplin kerja yang baik dalam melaksanakan tugasnya maka menunjukkan 

tanggungjawab yang tinggi terhadap tugas-tugasnya. 
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Dalam melaksanakan tugas sehari–hari terdapat beberapa sifat maupun sikap 

yang dapat menentukan kinerja perawat, yang menjadi indikator dalam penelitian ini 

yang pertama adalah sifat ekstraversi yang merupakan tingkat kenyamanan seseorang 

dalam berhubungan dengan individu lain, tidak semua perawat RSI Malang mudah 

berhubungan dengan pasien maupun perawat yang lain. Perawat terkadang merasa 

kesulitan untuk terbuka dengan perawat yang lain namun ada juga perawat yang 

mudah bergaul dan terbuka dengan sesama perawat. 

Mudah akur dan bersepakat dalam bentuk bekerja sama dan membina 

komunikasi yang baik dengan sesama perawat maupun pasien. Perawat di RSI 

Malang ada yang mudah bersepakat dan mudah akur dengan sesama perawat, senang 

bekerja secara berkelompok. Namun, ada juga perawat yang lebih percaya diri 

apabila melakukan tugas-tugasnya sendiri dibanding bekerja secara berkelompok. 

Sifat berhati – hati dalam bentuk bertanggung jawab, selalu konsisten dalam 

bekerja, dan disiplin selalu menaati peraturan. Perawat pada RSI Malang apabila 

datang terlambat dikarenakan kondisi yang kurang sehat atau cuaca yang kurang baik 

ditanggapi oleh perawat berbeda-beda, ada perawat yang merasa bersalah dan tidak 

bertanggungjawab apabila datang terlambat namun ada juga perawat yang 

menanggapinya biasa saja. 

Stabilitas Emosi berupa mampu mengendalikan emosi dalam berbagai 

keadaan. Perawat RSI Malang dituntut untuk melayani pasien secara maksimal. 

Perawat yang memiliki masalah dapat mengendalikan emosinya dan tidak membawa 
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permasalahan pribadi atau permasalahan diluar lingkungan pekerjaannya kedalam 

pekerjaan maupun kedalam lingkungan kerja. Tetapi ada juga perawat yang sulit 

mengontrol emosinya sehingga dalam menanggapi teman sesama perawat terkadang 

kurang menyenangkan apabila dalam keadaan emosi yang kurang stabil. 

Terbuka terhadap hal – hal baru dalam bentuk kreatif dalam bekerja dalam 

menyelesaikan tugas, dan merasa ingin tahu terhadap hal baru yang bisa menambah 

wawasan untuk mendukung proses dalam bekerja. Perawat dituntut untuk terus 

mengembangkan ilmu keperawatan melalui kreatifitas dan terus belajar. Perawat RSI 

ada yang antusias untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, informasi, pengetahuan 

tentang pengembangan dunia keperawatan yang lebih modern mengikuti 

perkembangan jaman. Namun, tidak semua perawat dapat dengan mudah menerima 

pembelajaran yang baru. Perawat ada juga yang merasa kesulitan untuk mengikuti 

perkembangan-perkembangan yang terus menerus dalam dunia keperawatan. 

Beragam pasien yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda sehingga 

perawat terus berusaha memaksimalkan pelayanan dengan cara yang berbeda-beda, 

begitu pula untuk menghadapi rekan sesama perawat yang memiliki kepribadian yang 

berbeda-beda pula.  Berdasarkan hasil di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti 

masalah tersebut. Kepribadian perawat sangat berpengaruh pada kinerjanya. Masing-

masing individu memiliki kepribadian yang berbeda-beda begitu pula dengan hasil 

kinerjanya. Maka dari itu kepribadian perawat harus benar-benar diketahui dan 

dipahami agar hasil kinerjanya dapat ditingkatkan lebih optimal. Dari fenomena 
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tersebut, maka penulis mengambil judul “Pengaruh Tipe Kepribadian Terhadap 

Kinerja Perawat Pada Rumah Sakit Islam Malang” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka peneliti membuat 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana  tipe kepribadian perawat pada RSI Malang? 

2. Bagaimana tingkat kinerja perawat pada RSI Malang? 

3. Apakah tipe kepribadian mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja perawat pada RSI Malang? 

4. Diantara variable-variabel tipe kepribadian (ekstraversi, mudah akur 

dan mudah bersepakat, sifat berhati-hati, stabilitas emosi, terbuka 

terhadap hal-hal baru ) manakah yang paling berpengaruh terhadap 

kinerja perawat? 

C. Batasan Masalah  

Batasan masalah berfungsi untuk membatasi objek masalah yang diteliti, agar 

ruang lingkup tidak meluas dan menjadi jelas.Penulis membatasi pada teori Big Five 

Models dari Stephen Robbins dan Judge (2007:98). Pengukuran kinerja perawat 

menurut Hasibuan (2006:95) berdasarkan kedisiplinan, tanggungjawab, kerjasama, 

dan prestasi kerja. 
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D. Tujuan  

1. Untuk mengetahui tipe kepribadian perawat pada RSI Malang 

2. Untuk mengetahui kinerja perawat pada RSI Malang 

3. Untuk mengetahui apakah tipe kepribadian mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja perawat pada RSI Malang. 

4. Untuk mengetahui variable-variabel tipe kepribadian (ekstraversi, mudah akur 

dan mudah bersepakat, sifat berhati-hati, stabilitas emosi, terbuka terhadap 

hal-hal baru) manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja perawat. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi: 

1. Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk 

menentukan strategi pengolahan sumber daya manusia dalam meningkatkan 

mutu kinerja perawat melalui pengelolaan tipe kepribadian. 

2. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berminat pada variabel 

tipe kepribadian (ekstraversi, mudah akur dan mudah bersepakat, sifat berhati-

hati, stabilitas emosi, terbuka terhadap hal-hal baru). 

 


