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ABSTRACT 
Good documentation of nursing care reflects the maximum nursing care. Factors that can 
affect the behavior of nursing care documentation are age, education, length of work, 
knowledge and attitudes. Those things are factors supporting the nurse to work diligently 
and enthusiastically to the creation of good behavior or performance in the documentation 
of nursing care. This study aims to determine the factors associated with the 
documentation of nursing care at RS PKU Muhammadiyah Surabaya in 2015. This study 
design was cross-sectional. The study population was nurses in inpatient, ER, and OK. 
Samples taken are as many as 30 respondents using simple random sampling technique. 
The independent variables were age, education, and length of work, knowledge and 
attitudes. The dependent variable is nursing care documentation. Data were analyzed by 
chi-square test. The results showed ρ = 0.025 <α = 0.005 meaning that there is a 
relationship of age with behavioral documentation of nursing care. ρ = 0.003 <α = 0.005 
meaning that there is a relationship of education with documentation of nursing care. ρ = 
0.011 <α = 0.005 meaning that there is a long relationship working with the behavior of 
nursing care documentation, and no association with behavioral attitude of nursing care 
documentation in PKU Muhammadiyah Hospital of Surabaya. The relationship comes 
from age, education, length of work, knowledge, and attitude to the behavior of nursing 
care documentation. This research is expected that hospital gave the control or 
supervision on a regular basis. 
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PENDAHULUAN 
Dokumentasi merupakan proses 

asuhan keperawatan sebagai tampilan 
perilaku perawat pelaksana dalam mem-
berikan suatu proses asuhan keperawatan 
kepada pasien selama pasien di rumah 
sakit (Sholicha, 2013). Perilaku pendo-
kumentasian asuhan keperawatan harus 
memenuhi prinsip-prinsip pendokumen-
tasian asuhan keperawatan, namun hal ini 
masih belum banyak diperhatikan oleh 
para perawat dalam pendokumentasian 
asuhan keperawatan, padahal dalam pen-
dokumentasian harus memperhatikan 
prinsip-prinsip dari dokumentasi asuhan 

 
 
keperawatan sebagai bentuk tanggung 
jawab dan tanggung gugat terhadap segala 
tindakan yang dilaksanakan (Nursalam, 
2011).  

Selain itu Dokumentasi salah satu 
catatan otentik dalam penerapan mana-
gemen asuhan keperawatan professional. 
Perawat professional diharapkan dapat 
menghadapi tuntutan tanggung jawab dan 
tanggugat terhadap segala tindakan yang 
dilakukan. Kesadaran masyarakat terhadap 
hukum semakin meningkat sehingga 
dokumentasi yang lengkap dan jelas sangat 
dibutuhkan (Nursalam, 2009). Dokumen-
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tasi proses asuhan keperawat berguna 
untuk memperkuat pola pencatatan dan 
sebagai petunjuk atau bila terjadi suatu 
masalah yang berhubungan dengan profesi 
keperawatan, dimana perawat sebagai 
pemberi jasa dan klien sebagai pengguna 
jasa, maka dokumentasi tersebut dapat 
digunakan sebagai barang bukti di penga-
dilan (Hidayat, 2009). 

Dalam penelitian yang dilakukan 
Murhayati (2006) memperlihatkan bahwa 
perilaku atau kinerja perawat dalam 
pendokumentasian di RS Jiwa Prof. HB 
Sa’ani Padang adalah kurang baik yakni 
dengan presentasi 58,5% dalam segi 
kelengkapan pencatatan asuhan kepera-
watan. Penelitian lain juga dilakukan oleh 
Mastini (2013) yang menunjukkan bahwa 
perilaku pendokumentasian keperawatan 
di ruang rawat inap RS PGI Cikini dalam 
kategori baik 50,3%, sedangkan 49,7% 
kategori kurang baik. Standar yang dite-
tapkan oleh departemen kesehatan indone-
sia tentang pelaksanaan dokumentasi asu-
han keperawatan adalah 75%.  

Dalam studi pendahuluan yang dila-
kukan di RS PKU Muhammadiyah Sura-
baya, berdasarkan hasil wawancara dan 
observasi yang peneliti lakukan dengan 
kepala ruangan perilaku perawat dalam 
pendokumentasian keperawatan diakui 
masih sangat kurang yaitu hanya 40% 
perawat perilaku  pendokumentasian asu-
han keperawatan perawat baik dari ketiga 
ruang yaitu rawat inap umum, rawat inap 
bedah atau OK dan UGD. Hal ini disebab-
kan karena pelaksanaan pendokumentasian 
yang dilaksanakan di Rumah Sakit Mu-
hammadiyah sudah dilaksanakan akan 
tetapi kelengkapan dalam pengisian dan 
penulisan secara jelas masih belum dilak-
sanakan dengan baik.  

Faktor-faktor yang berhubungan 
dalam perilaku pendokumentasian yaitu 
meliputi faktor demografi, faktor penge-

tahuan, dan sikap. Fakto-faktor inilah yang 
mempengaruhi perilaku perawat dalam 
pendokumentasian asuhan keperawatan. 
Perawat memiliki peran pen-ting dalam 
pendokumentasian asuhan ke-perawatan 
karena sebgai informasi dan dasar komuni-
kasi yang akurat dan lengkap dalam tang-
gung jawab perawat, sehingga menunjang 
pelayanan keperawatan yang berkualitas 
dan sebagai bentuk tanggung jawab dan 
tanggung gugat ketika terjadi masalah 
yang berhubungan dengan profesi kepera-
watan (Nursalam, 2011).  

Solusi yang diharapkan untuk mem-
bentuk perilaku perawat yang baik dalam 
pendokumentasian asuhan keperawatan 
maka, perawat perlu meningkatkan penge-
tahuan tentang dokumentasi keperawatan, 
memberikan reward bagi perawat yang 
mengerjakan dokumentasi keperawatan 
dengan baik, dan meningkatkan penga-
wasan atau supervisi terhadap perilaku 
dalam pendokumentasian asuhan kepera-
watan. Dengan harapan asuhan kepe-
rawatan yang dihasilkan mempunyai 
efektifitas dan efisien serta dengan me-
lakukan pendokumentasian maka perawat 
menjalankan tugas dan tanggung jawab 
serta bebas dari gugatan ketika terjadi 
masalah yang bersifat hukum. Dokumenta-
si keperawatan sangat pen-ting dilakukan 
selain sebagai tanggung jawab dan tang-
gung gugat, dokumentasi keperawatan ju-
ga sebagai aspek legal etik keperawatan. 

 
METODE  

Jenis penelitian ini adalah cross sec-
tional, yaitu metode penelitian yang 
dilakukan dengan mengambil waktu yang 
relatif pendek dan tempat tertentu. Pene-
litian ini menggunakan desain penelitian 
korelasi yakni untuk menganalisis faktor 
yang berhubungan antara variabel bebas 
dengan variabel terikat pada waktu yang 
sama (Arikunto, 2002).  
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Lokasi penelitian ini adalah di RS 
PKU Muhammadiyah Surabaya dan waktu 
penelitian dilakukan pada 2 April 2015. 
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 
responden dengan tekhnik pengambilan 
sampel simple random sampling. Data 
dianalisis dengan uji Chi-Square. Instru-
ment dalam penelitian ini adalah kuesioner 
yang telah di lakukan uji validitas dan rea-
bilitas. 

 
HASIL 
Berdasarkan gambar 1 menunjukkan 
bahwa jenis kelamin responden yaitu 
sebagian besar perempuan sebanyak 18 
responden (60%) dan sebagian kecil laki-
laki sebanyak 12 responden (40 %). 
 

 
Gambar 1. Data Demografi Responden 
Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa 
sebagian besar usia produktif reponden 
dengan umur 22-25 tahun sebanyak 14 
(46,7%) responden dan disusul usia pro-
duktif responden dengan umur 26-35 tahun 
sebanyak 13 (43.3%) responden dan selan-
jutnya usia produktif responden dengan 
usia 36-54 tahun sebanyak 3 (10%) res-
ponden, sedangkan usia produktif respon-
den dengan usia 14-19 tahun tidak ada. 
Dan usia responden yang tidak produktif 
yaitu usia ≥55 tahun tidak ada. 
 
 

Tabel 1. Distribusi frekuensi usia perawat 
di RS PKU Muhammadiyah Surabaya 

Usia Jumlah 
n (%) 

15-18 tahun 0 0.0 
19-21 tahun 0 0.0 
22-25 tahun 14 46.7 
26-35 tahun 13 43.3 
36-54 tahun 3 10.0 
≥55 tahun 0 0 

Total 30 100.0 
 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Pendidikan 
Perawat di RS PKU Muhammadiyah Sura-
baya 
 
Pendidikan 

Jumlah 
n % 

D3 23 76.7 

S1 7 23.3 

Total 30 100.0 

 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan 
bahwa responden yang berpendidikan D3 
Keperawatan sebanyak 23 responden (77 
%)  dan responden yang berpendidikan S1 
Keperawatan sebanyak 7  responden (23 
%). 
 
Tabel 3. Distribusi Frekuensi Lama Kerja 
Perawat Di RS PKU Muhammadiyah Su-
rabaya 

 
Lama Kerja 

Jumlah 
n (%) 

Baru 22 73,3 

Lama 8 26,7 

Jumlah 30 100.00 

 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan 
bahwa sebagian besar responden menjadi 
pegawai baru yaitu sebanyak 22 responden 
(73,33%) dan sebagian kecil responden 
sudah lama bekerja yaitu sebanyak 8 
responden (26,66%).   
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Berdasarkan pada tabel 4 menunjukkan 
bahwa dari 30 responden, sebagian besar 
yaitu 20 (67%) responden mempunyai 
pengetahuan kurang dalam pendokumen-
tasian asuhan keperawatan, sedangkan 
sebagian kecil responden memiliki 
pengetahuan baik yaitu sebanyak 4 (33%). 
 
Tabel 4. Distribusi Frekuensi Pengetahuan 
Perawat dalam Pendokumentasian Asuhan 
Keperawatan di RS PKU Muhammadiyah 
Surabaya 

 
Pengetahuan 

Jumlah 
n % 

Baik 4 13.33 
Cukup 6 20.0 
Kurang 20 66.7 
Jumlah 30 100.00 

  
Tabel 5. Distribusi Frekuensi Sikap Pera-
wat dalam Pendokumentaian Asuhan Ke-
perawatan.  

 
Sikap 

Jumlah 
N % 

Positif 6 20 
Negatif  24 80 

Jumlah 30 100 

 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan 
bahwa sikap perawat dalam pendokumen-
tasian asuhan keperawatan sebagian besar 
masih negatif yaiu sebesar 24 (80%) 
responden sedangkan responden yang 
memiliki sikap posistif dalam pendoku-
mentasian asuhan keperawatan sebanyak 6 
(20%) responden. Berdasarkan pada tabel 
6 menunjukkan bahwa perilaku 
pendokumentasian asuhan keperawatan 
perawat sebagian besar masih kurang yaitu 
sebanyak 20 (67%) responden, sedangkan 
responden yang memiliki perilaku baik 
sebanyak 5 (16%) responden. Berdasarkan 
tabel 7 responden memiliki usia produktif 
responden sebagian besar tergolong usia 
produktif dengan usia 22-25 

Tabel 6. Distribusi frekuensi perilaku 
perawat dalam pendokumentasian asuhan 
keperawatan. 

 
Perilaku 

Jumlah 

n % 

Baik 5 16 

Cukup 5 16 

Kurang 20 66 

Total  30 100 

 
tahun dan memiliki perilaku kurang dalam 
pendokumntasian sebanyak 10 responden, 
dan yang memiliki perilaku cukup dalam 
pendokumentasian sebanyak 3 responden, 
serta yang memiliki perilaku pendokumen-
tasian baik sebanyak 1 responden, sehing-
ga sebagian besar responden berusia 
produktif dengan usia 22-25 tahun yaitu 
sebanyak 14 (46,7%) responden. 
 
Tabel 7. Analisis Faktor Usia Dengan 
Perilaku Pendokumentasian Asuhan Kepe-
rawatan Di RS PKU Muhammadiyah Su-
rabaya. 

Usia Perilaku  
Total 

 
% Baik Cukup Kurang 

15-18 th 0 0 0 0 0 
19-21 th 0 0 0 0 0 
22-25 th 1 3 10 14 47 
26-35 th 4 1 8 13 43 
36-54 th 0 1 2 3 10 
≥55 th 0 0 0 0 0 
Total 5 5 20 30 100 

Chi-Square ρ=0,025 < α=0,05 
 

Berdasarkan tabel 7 responden 
yang memiliki pendidikan D3 keperawatan 
dan memiliki perilaku kurang dalam 
pendokumentasian sebanyak 19 orang, 
yang memiliki perilaku cukup dalam 
pendokumentasian sebanyak 3 orang, yang 
memiliki perilaku baik dalam pendoku-
mentasian sebanyak 1 orang, jadi total 
keseluruhan yaitu 23 orang atau sebesar 
76,6%. Sedangkan responden yang 
memiliki pendidikan S1 keperawatan yang 
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memiliki perilaku kurang dalam pendoku-
mentasian sebanyak 1 orang, perilaku 
cukup 2 orang dan perilaku baik 4 orang, 
jadi total keseluruhan yaitu 7 responden 
atau sebesar 23,3%. 
 
Tabel 8. Analisis faktor pendidikan dengan 
perilaku pendokumentasian asuhan 
keperawatan di RS PKU Muhammadiyah 
Surabaya 

 
Pendidikan 

Perilaku n % 
Baik Cukup Kurang 

D3 1 3 19 23 77 
S1 4 2 1 7 23 

Total 5 5 20 30 10
0 

Chi-Square ρ=0,003 < α=0,05 
 
Tabel 9. Analisi Faktor Lama Kerja 
Dengan Perilaku Pendokumentasian 
Asuhan Keperawatan Di RS PKU 
Muhammadiyah Surabaya 

Lama 
Kerja 

Periaku Total  % 
Baik Cukup Kurang 

Baru 0 2 20 22 73,3 
Lama 5 3 0 8 26,7 
Total 5 5 20 30 100 

Chi-Square ρ =0,011< α =0,05 
 
Berdasarkan Tabel 9  responden yang lama 
kerjanya baru dan memiliki perilaku 
kurang sebanyak 20 orang, yang meiliki 
perilaku cukup 2 orang, dan yang memiliki 
perilaku baik sebanyak 0 orang atau tidak 
ada, jadi total keseluruhan perawat yang 
baru bekerja yaitu sebanyak 22 orang atau 
sebesar 73,3%. Sedangkan responden yang 
sudah lama bekerja dan memiliki perilaku 
pendokumentasian kurang sebanyak 0 
orang atau tidak ada, yang meiliki perilaku 
cukup sebanyak 3 orang dan yang meiliki 
perilaku baik sebanyak 5 orang, jadi total 
keseluruhan perawat yang sudah lama 
bekerja sebanyak 8 orang atau sebesar 
26,6%. 
 

Tabel 10. Analisis Faktor Pengetahuan 
Dengan Perilaku Pendokumentasian 
Asuhan Keperawatan Di RS PKU Muham-
madiyah Surabaya 

Pengeta
huan 

Perilaku  
Total 

 
% Baik Cukup Kurang 

Baik 2 1 1 4 13,3 
Cukup 2 2 2 6 20 
Kurang 1 2 17 20 67 

Total 5 5 20 30 100 
Chi-Square ρ=0,001< α=0,05 

 
 Berdasarkan tabel 10 responden 
yang meiliki pengetahuan kurang dan 
perilaku kurang sebanyak 17 orang yang 
memiliki pengetahuan cukup dan perilaku 
kurang sebanyak 2 orang dan reponden 
yang memiliki pengetahuan baik dan 
perilaku kurang sebanyak 1 orang dan 
jumlah keseluruhan perawat yang 
memiliki pengetahuan kurang dan perilaku 
kurang sebanyak 20 orang atau sebesar 
67%.  

Berdasarkan tabel 11 responden 
yang memiliki sikap negatiif dan perilaku 
pendokumentasiaannya kurang sebanyak 
16 orang, sikap negatif dan perilakunya 
cukup sebanyak 5 orang, sikapnya negatif 
dan perilakunya baik sebanyak 3 orang 
jadi total keseluruhan responden yang 
memiliki sikap negatif yaitu 24 orang atau 
sebesar 80%. 
 
Tabel 11. Analisis Faktor Sikap dengan 
Perilaku Pendokumentasian Asuhan Kepe-
rawatan Di RS PKU Muhammadiyah 
Surabaya 
Sikap Perilaku Total % 

Baik Cukup Kurang 
Negatif 3 5 16 24 80 
Positif 2 0 4 6 20 
Total 5 5 20 30 100 

Chi-Square test ρ=0,001< α=0,05 
 
PEMBAHASAN 

Berdasarkan uji statistik Chi-
Square menunjukkan hasil dengan 
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signifikansi ρ =0,025 dengan derajat 
kemaknaan yang digunakan adalah α 
=0,05, sehingga Ho ditolak dan H1 

diterima. Artinya ada hubungan yang 
signifikan antara faktor usia dengan 
perilaku pendokumentasian asuhan 
keperawatan di RS PKU Muhammadiyah 
Surabaya. 

Salah satu faktor predisposisi atau 
faktor yang melatarbelakangi atau 
mempermudah terjadinya perubahan 
perilaku adalah faktor usia. Usia ini 
dikaitkan dengan pematangan fisik dan 
psikis perawat, semakin muda usia 
seseorang maka semakin matang fisik dan 
psikis perawat, sehingga terjadilah 
perubahan perilaku tersebut. 

Pada penelitian didapatkan usia 
responden seluruhnya tergolong usia 
produktif kerja yaitu usia 15-54 tahun, 
namun dari usia produktif kerja ini 
didapatkan responden rata-rata memiliki 
usia produktifitas kerja antara usia 22-25 
tahun. Usia 22-23 tahun tergolong usia 
produktif tahap implement-tasi.  Pada ta-
hap ini individu mulai mencoba-coba 
merasakan bekerja dalam arti yang sesung-
guhnya menurut pilihannya, masih menco-
ba mencari pekerjaan yang sesuai dengan 
keinginannya dan pada tahap ini biasanya 
individu masih sering berganti-ganti pe-
kerjaan, kematangan jiwa masih kurang 
dan rasa tanggung jawab yang dimiliki 
kurang. 

Sehingga bisa dikatakan bahwa 
dilihat dari usia kerja produktif responden 
yang sebagian besar pada tahap 
implementasi sehingga responden masih 
dalam mencari pekerjaan yang sesuai 
dengan minatnya dan rasa tanggung jawab 
yang serta pengalaman kerja yang dimiliki 
kurang, sehingga mengakibatkan perilaku 
yang kurang dalam pendokumentasian 
asuhan keperawatan.  

Hal ini sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Wahyudi et al (2010) 
bahwa usia perawat yang tergolong usia 
produktif yang memiliki kisaran umur 23-
25 tahun pada umumnya mereka kurang 
memiliki rasa tanggung jawab, kurang 
disiplin, sering berpindah-pindah peker-
jaan, belum mampu menunjukkan kema-
tangan jiwa, dan belum mampu berpikir 
rasional, perawat usia tersebut memer-
lukan bimbingan dan arahan dalam ber-
sikap disiplin serta ditanamkan rasa ting-
ginya tanggung jawab sehingga peman-
faatan usia produktif bisa lebih maksimal. 

Berdasarkan uji statistik Chi 
Square untuk mengetahui hubungan faktor 
pendidikan dengan perilaku pendokumen-
tasian asuhan keperawatan menunjukkan 
hasil dengan signifikansi ρ =0,003 dengan 
derajat kemaknaan yang digunakan adalah 
α =0,05, sehingga Ho ditolak dan H1 

diterima. Artinya adanya hubungan yang 
signifikan antara faktor pendidikan dengan 
perilaku pendokumen-tasian asuhan kepe-
rawatan di RS PKU Muhammadiyah Sura-
baya.  

Salah satu faktor yang melatar 
belakangi  terjadinya perubahan perilaku 
perawat adalah adalah pendi-dikan, karena 
semakin tinggi tingkat pendidikan perawat 
semakin tinggi dan banyak pula 
pengetahuan yang dimiliki sehingga hal ini 
akan merubah perilaku perawat untuk 
menjadi lebih baik. 

Pendidikan merupakan segala 
upaya yang direncanakan untuk mempe-
ngaruhi orang lain baik individu, kelom-
pok, atau masyarakat melalaui kegi-atan 
untuk memberikan dan meningkatkan pe-
ngetahuan (Notoadmodjo, 2010). Seseo-
rang yang berpendidikan lebih tinggi akan 
berbeda perilakunya dengan orang yang 
berpendidikan lebih rendah (Deswani, 
2011). 
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Berdasarkan hasil penelitian bahwa 
pendidikan responden sebagian besar 
tingkat pendidikan responden yaitu D3 
Keperawatan. Asumsi peneliti adanya hu-
bungan pendidikan dengan perilaku pen-
dokumentasian asuhan keperawatan karena 
tingkat pendidikan responden yang seba-
gian besar masih D3 keperawatan dari pa-
da S1 keperawatan. D3 keperawatan deng-
an S1 keperawatan kompetensi yang dimi-
liki berbeda. D3 keperawatan kompetensi 
yang dimiliki lebih dominan pada skill dan 
untuk dokumentasi keperawatan D3 kepe-
rawatan hanya sekedar tau sehingga hal ini 
mempengaruhi perilaku pendokumentasian 
asuhan keperawatan yang mengakibatkan 
perilaku kurang dalam pendokumenta-
siaan asuhan keperawatan.  

Berdasarkan uji statistik Chi 
Square untuk mengetahui hubungan faktor 
lama kerja dengan perilaku 
pendokumentasian asuhan keperawatan 
menunjukkan hasil dengan signifikansi ρ 
=0,011 dengan derajat kemaknaan yang 
digunakan adalah α =0,05, sehingga Ho 

ditolak dan H1 diterima. Artinya ada 
hubungan yang signifikan antara faktor 
lama kerja dengan perilaku pendokumen-
tasian asuhan keperawatan di RS PKU 
Muhammadiyah Surabaya. 

Salah satu faktor yang melatar-
belakangi sehingga yang mempengaruhi 
perilaku pendokumentasian asuhan kepera-
watan adalah lama kerja, perawat yang 
baru bekerja berbeda dengan perawat yang 
sudah lama bekerja karena pengalaman 
yang dimiliki lebih banyak perawat yang 
memiliki pengalaman kerja lebih lama. 
Helda (2007) perilaku perawat dalam 
pendokumentasian kurang penye-babnya 
adalah masa kerja perawat yang tergolong 
baru bekerja yang belum menge-tahui 
dengan jelas cara-cara pelaksanaan dalam 
mengerjakan pekerjaannya. Dari uraian 
diatas bahwa Masa kerja perawat akan 

menyebabkan tuntutan dalam bekerja 
untuk berperilaku baik dalam 
meyelesaikan pekerjaannya. Se-hingga hal 
ini akan menjadi sebuah hal baru bagi 
perawat yang baru bekerja ka-rena 
membutuhkan kebiasaan atau adap-tasi 
dengan lingkungan kerja, pemahaman 
terhadap pekerjaan yang akan dilak-
sanakan, belum terbiasa dalam melak-
sanakan dokumentasi dengan format doku-
mentasi di RS. Kurangnya pemahaman 
cara pengisian dokumentasi asuhan kepe-
rawatan di rumah sakit bisa menjadi 
penyebab utama perawat yang baru beker-
ja untuk menciptakan atau menerapkan 
perilaku yang baik dalam bekerja khus-
usnya dalam hal pendokumentasian asuhan 
keperawatan. Sehingga hal inilah yang me-
nyebabkan ada hubungan antara lama kerja 
dengan perilaku pendokumentasian asuhan 
keperawatan di RS PKU Muhammadiyah 
Surabaya. 

Berdasarkan uji statistik Chi 
Square untuk mengetahui hubungan faktor 
pengetahuan dengan perilaku pendoku-
mentasian asuhan keperawatan menun-
jukkan hasil dengan signifikansi ρ =0,001 
dengan derajat ke-maknaan yang 
digunakan adalah α =0,05, sehingga Ho 

ditolak dan H1 diterima. Artinya adanya 
hubungan yang signifikan antara faktor 
pengetahuan dengan perilaku pendoku-
mentasian asuhan keperawatan di RS PKU 
Muhammadiyah Surabaya.  

Salah satu faktor yang melatarbela-
kangi dan mempengaruhi perilaku sese-
orang yaitu tingkat pendidikan dan penge-
tahuan, semakin tinggi tingkat pendidikan 
sesorang seseorang maka semakin tinggi 
pula tingkat pengetahuan perawat dan 
semakin baik pula perilaku perawat selain 
itu semakin tinggi tingkat pengetahuan 
seseorang akan mempermudah dalam me-
nerima informasi yang ada. Rendahnya 
pengetahuan dapat memungkinkan sese-
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orang sulit untuk membentuk perilaku 
dikarenakan pengetahuan atau kognitif 
merupakan domain yang sangat penting 
dalam membentuk tindakan seseorang 
yang dipengaruhi oleh proses pembela-
jaran (Notoatmodjo, 2010). 

Asumsi peneliti pengetahuan meru-
pakan faktor yang sangat penting dalam 
perubahan perilaku seseorang. Perawat di 
RS PKU Muhammadiyah Surabaya seba-
gian besar memiliki pengetahuan yang 
kurang hal ini dilihat dari pendidikan pe-
rawat di RS ini sebagian besar perawat 
pendidikan terakhir D3 keperawatan dan 
sebagian kecil berpendidikan S1 kepera-
watan hal ini yang membedakan adalah 
kompetensi yang dimiliki perawat S1 
dengan D3 keperawatan sehingga hal ini 
mempengaruhi pengetahuan perawat ten-
tang dokumentasi keperawatan. 

Berdasarkan uji statistik chi-square 
untuk mengetahui hubungan faktor sikap 
dengan perilaku pendokumentasian asuhan 
keperawatan menunjukkan hasil dengan 
signifikansi ρ =0,001 dengan derajat 
kemaknaan yang digunakan adalah α 
=0,05, sehingga Ho ditolak dan H1 

diterima. Artinya adanya hubungan yang 
signifikan antara faktor sikap dengan 
perilaku pendokumentasian asuhan kepera-
watan di RS PKU Muhammadiyah Sura-
baya. Salah satu yang mempengaruhi 
perilaku perawat dalam pendokumentasian 
asuhan kepera-watan dalah sikap perawat 
itu sendiri karena sikap adalah determinan 
perilaku, karena mereka berkaitan dengan 
persepsi, kepribadian, dan motivasi. Teori 
yang dikemukakan oleh Festinger dalam 
Notoatmodjo (2012) mengemukakan bah-
wa sikap dikenal juga dengan teori 
disonansi kognitif, yaitu pengetahuan, 
kepercayaan, pandangan tentang lingku-
ngan, tentang tindakan atau perilaku sese-
orang. Sikap negatif seseorang dapat 
dipengaruhi oleh sikap sosial karena sikap 

sosial terbentuk dari adanya interaksi 
sosial yang dialami oleh individu. 

Asumsi peneliti sikap merupakan 
suatu respon seseorang terhadap suatu sti-
mulus sehingga terciptanya sebuah peri-
laku seseorang. Berdasarkan hasil peneli-
tian ada hubungan faktor sikap dengan pe-
rilaku pendokumentasian asuhan kepera-
watan di RS PKU Muhammadiyah Suraba-
ya karena kurangnya sosialisasi dalam 
pendokumentasian asuhan keperawatan 
dengan adanya sosialisasi dalam pendoku-
mentasian asuhan keperawatan maka pera-
wat akan mengerti dan memahami arti 
penting dokumentasi keperawatan sehing-
ga munculah perilaku pendokumentasian 
asuhan keperawatan yang baik, selain itu 
tidak adanya supervisi dalam pendoku-
mentasian asuhan keperawatan sehingga 
tidak ada pemantauan secara berkala da-
lam pendokumentasian asuhan keperawa-
tan sehingga perawat tidak mengutamakan 
pelaksanaan pendokumentasian dan se-
maunya sendiri dalam pendokumentasian 
asuhan keperawatan dan tidak sesuai deng-
an prinsip-prinsip dokumentasi asuhan 
keperawatan yang ada  hal inilah yang 
mengakibatkan perilaku pendokumenta-
sian asuhan keperawatan kurang baik ka-
rena tidak adanya stimulus yang mengaki-
batkan perubahan perilaku dan terciptanya 
perilaku yang baik dalam pendokumen-
tasian asuhan keperawatan. 
 
KESIMPULAN 
Pada penelitian ini dapat diambil kesimpu-
lan bahwa ada hubungan faktor usia, 
pendidikan, lama kerja, pengetahuan, serta 
sikap dengan perilaku pendokumentasian 
asuhan keperawatan di RS PKU 
Muhammadiyah Surabaya 

 
DAFTAR PUSTAKA 
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur 

Penelitian Suatu Pendekatan 
8 

 



-----------------------------------------------------------------------------------------THE SUN Vol. 2(4) Desember 2015 

Praktek. Edisi Revisi V. Jakarta: 
Rineka Cipta. 

Deswani. 2011. Proses Keperawatan dan 
Berpikir Kritis. Jakarta. Salemba 
Medika. 

Helda, dkk. 2007. Hubungan Karakteristik 
Tenaga Kerja Dan Faktor Pekerjaan 
Dengan Kecelakaan Kerja Di Kota 
Kupang. MKM Vol.2 No.01. 

Hidayat, A.Aziz,Alimul. 2009. Metode 
Penelitian Kesehatan Paradigma 
Kuantitatif. Surabaya. Kelapa 
Pariwara. 

Mastini, I GST A A Putri. 2013. Tesis 
Hubungan Pengetahuan, Sikap, dan 
Beban Kerja dengan Kelengkapan 
Pendokumentasian Asuhan 
Keperawatan Irna Di Rumah Sakit 
Umum Pusat Sanglah Denpasar. 
Diakses 26 Desember 2014. 
http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf
_thesis/unud-861-213679276-
i%20gst%20a%20a%20putri%20mas
tini_1192161019.pdf 

Murhayati, W. 2006. Faktor yang 
berhubungan dengan kinerja 
perawat dalam pendokumentasioan 
asuhan keperawatan di ruang rawat 
inap RSJ Prof. HB. Sa’amin Padang. 
Tesis. Diakses 23 Januari 2015. 
http:eprint.undip.ac.id/18127/1/MUR
HAYATI. 

Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. Ilmu 
Perilaku Kesehatan. Jakarta. Rineka 
Cipta 

Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. Promosi 
Kesehatan Dan Perilaku Kesehatan. 
Jakarta. Rineka Cipta 

Nursalam. 2011. Manajemen 
Keperawatan: Aplikasi Dalam 
Praktek Keperawatan Profesional. 
Jakarta : Medica Salemba. 

Nursalam. 2009. Manajemen Keperawatan 
Aplikasi dalam Praktik Keperawatan  

Profesional. Edisi 2. Jakarta. 
Salemba Medika.  

Sholicah, Lailatus. 2013. Hubungan 
Supervisi Kepala Ruangan Dengan 
Perilaku Pendokumentasian Asuhan 
Keperawatan DI Ruang Rawat Inap 
RS Siti Khodijah Sepanjang. Skripsi.  

Wahyudi, Iwan, Dewi Irawati, dan Sigit 
Mulyono. 2010. Hubungan Persepsi 
Perawat Tentang Profesi 
Keperawatan, Kemampuan dan 
Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 
Perawat Pelaksana Di RSUD dr. 
Slamet Garut. Jurnal Keperawatan 
FIKUI. 

9 
 

http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-861-213679276-i%20gst%20a%20a%20putri%20mastini_1192161019.pdf
http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-861-213679276-i%20gst%20a%20a%20putri%20mastini_1192161019.pdf
http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-861-213679276-i%20gst%20a%20a%20putri%20mastini_1192161019.pdf
http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-861-213679276-i%20gst%20a%20a%20putri%20mastini_1192161019.pdf

