
PENGARUH PEMBERIAN MOTIVASI KEPADA PERAWAT DENGAN 

TIPE KEPRIBADIAN SC TERHADAP PENINGKATAN KEPUASAN 

KERJA DI RUMAH SAKIT ADVENT BANDAR LAMPUNG 

 

Sondang Manurung 

STIK Sint Carolus Jakarta 

 

ABSTRAK 

 

Kepuasan kerja mengacu pada keadaan emosional positif, menyenangkan yang 

dihasilkan dari harapan atau pengalaman kerja. Kepuasan kerja perawat dapat 

ditingkatkan dengan memberikan motivasi  yang tepat sesuai dengan kepribadian 

perawat yaitu dengan pendekatann tipe kepribadian DISC (Dominance, Influence, 

Steadiness, Compliance). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pemberian motivasi kepada perawat dengan tipe kepribadian SC terhadap 

peningkatan kepuasan kerja perawat di RS Advent Bandar Lampung pada bulan 

Maret-Juni 2017. Metode penelitian kuantitatif dengan rancangan penelitian quasi 

eksperiment menggunakan pre and post test design with control group. Sampel 

penelitian 45 perawat pelaksana yang diberikan motivasi sesuai tipe kepribadian 

SC dibandingkan dengan perawat tanpa pemberian motivasi. Alat pengumpul data 

berupa kuesioner kepuasan kerja, kuesioner tools DISC dan modul motivasi sesuia 

tipe kepribadian DISC. Analisis bivariat, uji Wilcoxon dan chi-square didapatkan 

perbedaan kepuasan kerja sebelum dan sesudah pemberian motivasi (p=0,000), 

terdapat pengaruh yang bermakna antara pemberian motivasi sesuai dengan 

kepribadian SC terhadap kepuasan kerja perawat (p=0,003). Hasil uji regresi 

logistic binary terdapat pengaruh pemberian motivasi terhadap peningkatan 

kepuasan kerja perawat sebesar 8,1 (p-value=0,009) lebih baik daripada perawat 

yang tidak mendapatkan motivasi berdasarkan tipe kepribadian SC. Pemberian 

motivasi sesuai tipe kepribadian SC efektif dalam meningkatkan kepuasan kerja.  

 

Kata kunci : Motivasi, Kepribadian DISC, Kepuasan Kerja Perawat 



PENDAHULUAN 

Rumah sakit adalah suatu institusi 

atau organisasi pelayanan kesehatan 

dengan karakteristik tersendiri yang 

dipengaruhi oleh perkembangan ilmu 

pengetahuan kesehatan, kemajuan 

teknologi, dan kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat yang harus 

tetap mampu meningkatkan 

pelayanan yang lebih bermutu dan 

terjangkau oleh masyarakat agar 

terwujud derajat kesehatan yang 

setinggi-tingginya (Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 

2009 Tentang Rumah Sakit). 

Perawat sebagai salah satu tenaga 

kesehatan di rumah sakit mempunyai 

peran penting dalam memberikan 

asuhan keperawatan, advokat klien, 

edukator, koordinator, kolaborator, 

konsultan secara profesional. 

Profesionalisme kerja yang baik 

tidak terlepas dari perhatian 

organisasi akan kepuasan kerja yang 

merupakan gambaran dari keinginan 

dan harapan yang dirasakan akibat 

dari pekerjaannya. 

Robbins (2015), menyatakan bahwa 

kepuasan kerja mengacu kepada 

sikap individu. Hal ini akan 

menunjukkan adanya hubungan 

perilaku dan kepribadian. William 

(1928), dalam teorinya, membagi 4 

tipe kepribadia manusia menjadi 

Dominance, Influence, Steadiness, 

Compliance (DISC), yang tercermin 

dalam hubungan interpersonal yang 

bersifat internal maupun eksternal, 

dorongan inilah yang disebut dengan 

motivasi. Memberikan motivasi yang 

sesuai dengan karakteristik 

kepribadian tipe SC secara spesifik 

lebih memudahkan dalam 

pendekatan hubungan interpersonal. 

Tipe S diberikan motivasi dengan 

memperhatikan faktor kebutuhan 

akan afiliasi yaitu perasaan diterima 

orang lain dilingkungan kerja, 

kebutuhan akan perasaan dihormati, 

ikut serta dalam tim sehingga 

memotivasi dirinya untuk 

menyelesaikan tugas-tugasnya. Tipe 

C diberikan motivasi dengan 

memperhatikan kebutuhan akan 

prestasi yaitu mencapai sukses 

diukur berdasarkan standar 

kesempurnaan dalam diri seseorang. 

Dengan pencapai prestasi kerja yang 

tinggi akan diperoleh pendapatan 

besar yang akan memenuhi segala 

kebutuhannya. Sehingga memotivasi 



diri untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan rancangan 

penelitian quasi eksperimental pre 

test dan post test control group 

design. Alat pengumpul data berupa 

kuesioner kepuasan kerja, kuesioner 

tools DISC dan modul motivasi 

sesuai tipe kepribadian SC. 

Populasi penelitian adalah seluruh 

perawat pelaksana yang bekerja di 

ruang rawat inap sejumlah 107 

perawat pelaksana di Rumah Sakit 

Advent Bandar Lampung. Sampel 

penelitian metode purposive 

sampling sejumlah 45 responden 

kelompok intervensi, dan 40 

responden kelompok non-intervensi. 

Analisis statistik secara uji univariat, 

uji bivariat dengan menggunaan uji 

non parametric, uji chi-square, dan 

analisis multivariat dengan uji 

regresi logistic binary. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Distribusi Karakteristik Perawat Pelaksana 

Tabel 1.1 

Karakteristik perawat pelaksana berdasarkan umur, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan dan lama kerja di Rumah Sakit Advent Bandar 

Lampung tahun 2017 (n=85) 

Variabel klasifikasi 
Non Intervensi Intervensi  Total 

n % n % n % 

Umur 20-40 tahun 35 87,5 38 84,4 73 85,9 

 40-60 tahun 5 12,5 7 15,6 12 14,1 

Jenis kelamin 
Laki-laki 5 12,5 3 6,7 8 9,4 

Perempuan 35 87,5 42 93,3 77 90,6 

Penididikan 
D3Kep 29 72,5 29 64,4 58 68,2 

S.Kep&Ns. 11 27,5 16 35,6 27 31,8 

Lama kerja 
< 4 tahun 14 35,0 11 24,4 25 29,4 

> 4 tahum 26 65,0 34 75,6 60 70,6 

Sumber : Data primer 2017 

Mayoritas responden berumur 

dewasa dan usia 20-40 tahun yaitu 

73 responden (85,9%). Penelitian 

Retyaningsih & Bambang, (2013) 

menyatakan umur responden 

sebagian besar berusia ≤32 tahun 

sekitar 53,8 %. Menurut teori 

perkembangan psikososial rentang 

umur 25-45 tahun merupakan tahap 

perkembangan generativitas vs 



stagnasi, dimana seseorang 

memperhatikan ide-ide, keinginan 

untuk berbagi pengetahuan, dan 

meningkatkan kreativitas  

Mayoritas responden pada penelitian 

ini adalah perempuan  sebanyak 77 

orang  (90,6%). Penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sudan (2016), di 

RSUD Sumedang perawat berjenis 

kelamin perempuan 61.2%. hal ini 

menunjukkan bahwa pekerjaan 

perawat masih banyak diminati oleh 

perempuan dibandingkan laki-laki 

karena keperawatan masih 

diidentikkan dengan pekerjaan yang 

cocok dan sesuai dengan sifat 

perempuan yang lebih sabar, lemah 

lembut, dan peduli. 

Mayoritas responden mempunyai 

pendidikan lulus D3 Kep sebanyak 

58 (62,2%). Semakin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang idealnya akan 

memiliki pengetahuan yang lebih 

baik terhadap suatu hal 

(Astuty,2011). Tingkat pendidikan 

perawat di level D3/vokasional 

memiliki karakteristik yang 

diarahkan terutama pada kesiapan 

penerapan dan penugasan keahlian 

perawat  tertentu sebagai perawat. 

Pendidikan dilevel S1/Ners memiliki 

karakteristik yang diarahkan 

terutama pada kesiapan penguasaan 

dan disiplin ilmu keperawawatan dan 

untuk mencapai kompetensi profesi 

perawat. 

Mayoritas responden  mempunyai 

lama kerja lebih dari 4 tahun 

sebanyak 60 (70,6%). Semakin lama 

seseorang dalam bekerja, akan 

semakin terampil dalam 

melaksanakan pekerjaan (Harianja, 

2002). Seseorang yang sudah lama 

mengabdi pada organisasi memiliki 

tingkat kepuasan kerja yang tinggi 

(Adikoesoemo, 2002). Lama kerja 

merupakan suatu kurun waktu tenaga 

kerja bekerja disuatu tempat. Lama  

kerja yang lebih lama menunjukkan 

pengalaman yang lebih seseorang 

dibandingkan dengan rekan kerja 

lainnya, sehingga sering lama 

kerja/pengalaman kerja menjadi 

pertimbangan sebuah perusahaan 

dalam mencari kerja. 

 



2. Deskripsi Kepribadian DISC (Dominance, Influence, Steadiness, 

Compliance) 

Tabel 1.2 

Distribusi  Kepribadian DISC perawat pelaksana di Rumah Sakit Advent 

Bandar Lampung tahun 2017 (n= 85) 

Kepribadian DISC 
Non Intervensi Intervensi Total 

n % n % n % 

Dominant 6 15,0 0 0 6 7,1 

Influence 13 32,5 0 0 13 15,3 

Steadiness 18 45,0 25 55,6 43 50,6 

Compliance 3 7,5 20 44,4 23 27,1 

Total 40 100 45 100 85 100 

Sumber : data primer, 2017 

Distribusi frekuensi karakteristik 

kepribadian DISC mayoritas 

responden pada kelompok intervensi 

adalah dengan tipe kepribadian S 

n=25 (55,6%). Pada penelitian yang 

dilakukan oleh (Cindy, Henry dan 

David, 2016) yang dilakukan pada 

mahasiswa kedokteran didapatkan 

mayoritas responden dengan tipe 

kepribadian yang terbanyak adalah 

tipe S (46.53%). Menurut teori 

William M Marston (1928) manusia 

dengan tipe kepribadian Steadiness/S 

adalah dengan ciri-ciri kepribadian 

yaitu sikapnya tenang dan tidak suka 

konflik. Prinsip utamanya adalah 

kebersamaan dan ketenangan. Dalam 

melakukan pekerjaan orang dengan 

tipe S tidak begitu suka ada tekanan 

atau ketergesaan, orang S tidak butuh 

menonjolkan diri. Ia butuh untuk 

menjadi bagian dari kebersamaan. 

Distribusi frekuensi karakteristik 

kepribadian DISC mayoritas 

responden kedua pada kelompok 

intervensi adalah dengan tipe 

kepribadian C sebanyak 20 (27.5%). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh 

(Cindy, Henry dan David, 2016) 

yang dilakukan pada mahasiswa 

kedokteran didapatkan responden 

dengan tipe kepribadian C (36.6%). 

Menurut teori William M Marston 

(1928) karakteristik tipe kepribadian 

Complience/C adalah dengan ciri-ciri 

kepribadian yaitu: cenderung untuk 

mengikuti aturan dan prosedur serta 

tatanan yang berlaku. Tipe C ini 

bersifat kritis, bekerja lebih tekun, 

idealis, perfeksionis, tidak 

membutuhkan perhatian dari orang 

lain, berpikiran logis, berpikir 

cenderung lebih rasional 



(menggunakan otak kiri), kurang ekpresif, lebih dingin dan kaku. 

3. Perbedaan kepuasan kerja perawat sebelum dan sesudah pemberian 

motivasi dengan tipe kepribadian SC 

Tabel 1.3 

Tabel Silang Hubungan Antara Motivasi dengan Tipe Kepribadian SC terhadap 

Kepuasan Kerja responden sebelum dan sesudah Intervensi (n=85) 

Motivasi dengan 

kepribadian SC 

Kepuasan Kerja 

p-value 
Kurang Puas Puas 

Pre post pre post 

n % n % n % n % 

Non Intervensi 29 72,5 15 37,5 11 27,5 25 62,5 
0,000 

Intervensi 13 28,9 1 2,2 32 71,1 44 97,8 

Sumber : data primer, 2017 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kepuasan perawat saat bekerja 

pada kelompok intervensi terjadi 

perubahan tingkat kepuasan sebelum 

dan sesudah pemberian motivasi, 

dari 71,1% hingga mencapai 97,8%. 

Penelitian ini didukung oleh 

penelitian (Shin Yoon et all, 2014) 

yang menyatakan adanya hubungan 

yang signifikan antara faktor hygiene 

dan faktor motivasi berpengaruh 

nyata terhadap kepuasan kerja 

perawat.  

Karakter tipe kepribadian 

Steadiness/S menyukai keteraturan 

dan melakukan sesuatu dengan 

sistematis, konsisten dengan 

lingkungan kerja yang stabil dan 

harmonis, sabar, memiliki loyalitas 

yang cukup tinggi, berkerja secara 

optimal, bekerja dalam situasi dan 

kondisi yang aman. Cara memotivasi 

perawat dengan tipe S sesuai dengan 

karakter yang dimiliki adalah 

melibatkannya dalam suatu kerja tim 

dengan memberikan tugas-tugas 

dengan tingkat kesulitan yang 

sedang, bertanggung jawab secara 

personal terhadap penilaian hasil 

kerjanya, menyukai umpan balik, 

tahan untuk menghadapi kegagalan 

yang dihadapi/tidak gampang 

menyerah. 

Menurut Marston, (1928) ciri-ciri 

karakter tipe kerpibadian 

Compliance/C yaitu: akurasi dan 

ketelitian, perencana matang dan 

bersifat menyeluruh, prosedur dan 

standar operasional yang baku, 

pemikir yang kritis dan suka 

melakukan analisa untuk memastikan 

akurasi, cenderung enggan 

melakukan proses perubahan yang 

mendadak, disiplin sehingga 



kebutuhan untuk dimotivasi adalah 

kebutuhan akan prestasi. 

Memberikan motivasi dengan tipe 

kepribadian C adalah dengan cara 

memberikan tugas yang menuntut 

akurasi dan ketelitian, dengan taraf 

kesulitan tugas yang tidak terlalu 

tinggi.. 

Berdasarkan hasil uji Wilcoxon 

diperoleh (p-value=0,000) (p=0,05) 

maka secara statistik dapat 

disimpulkan ada perubahan 

perbedaan yang signifikan antara 

kepuasan kerja perawat sebelum dan 

sesudah intervensi pemberian 

motivasi dengan tipe SC. Perawat 

pelaksana pada kelompok intervensi 

yang mengikuti motivasi dengan tipe 

kepribadian SC mengalami 

peningkatan kepuasan kerja. Karena 

dalam melakukan interaksi baik 

secara interpersonal maupun 

interaksi secara sosial sudah lebih 

memahami perbedaan karakteristik-

karakteristik setiap individu.

5.1 Pengaruh Pemberian Motivasi Dengan Tipe Kepribadian SC Terhadap 

Peningkatan Kepuasan Kerja   

Tabel 1.4 

Pengaruh  pemberian motivasi dengan Tipe kepribadian SC terhadap 

peningkatan kepuasan kerja di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung tahun 

2017(n=85) 

Motivasi dengan 

kepribadian Tipe 

DISC 

Peningkatan Kepuasan Kerja 
Total 

P-value Tidak meningkat Meningkat 

n % n % n % 

Non Intervensi  11 27,5 29 72,5 40 100 
0,003 

Intervensi 2 4,4 43 95,6 45 100 

Sumber : data primer, 2017 

Hasil uji statistik didapatkan nilai p-

value= 0,003, maka dapat diartikan 

ada pengaruh pemberian motivasi 

dengan tipe kepribadian SC (p < 

0,05). Hasil penelitian didukung 

dengan   penelitian yang dilakukan 

oleh (Indrionoet et all, 2008) yang 

menyatakan bahwa motivasi 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

perawat dengan nilai (p value = 

0,066). 

Menurut Notoatmodjo (2010) bahwa 

untuk meningkatkan kemampuan 

seseorang perlu dilakukan pelatihan. 

Menurut Sadirman (Nursalam 2015) 

motivasi dibagi dalam dua hal yaitu 

motivasi internal dan motivasi 

eksternal. Teori motivasi oleh David  

McClelland, pada penelitiannya 



menggambarkan tiga jenis kebutuhan 

motivasi  mengemukakan adanya 

tiga macam kebutuhan manusia: 

(Marquis & Huston  2012) yaitu 

kebutuhan akan prestasi, kebutuhan 

akan afiliasi dan kebutuhan akan 

kekuasaan, 

Peneliti menilai bahwa motivasi 

yang lebih dibutuhkan oleh 

responden perawat pada karakteristik 

tipe kepribadian S yaitu dengan 

memberikan motivasi kebutuhan 

akan afiliasi yaitu kebutuhan akan 

merefleksikan keinginan untuk 

berinteraksi secara sosial dengan 

orang. Dalam arti lain, kebutuhan 

afiliasi adalah kebutuhan untuk 

mendapatkan hubungan sosial yang 

baik dalam lingkungan kerja. 

Karakteristik tipe S adalah 

terorganisir dengan baik, ramah, 

pendengar yang baik, mandiri, suka 

dalam zona nyaman, tidak suka 

dengan perubahan yang tiba-tiba. 

Motivasi yang lebih dibutuhkan oleh 

responden perawat pada karakteristik 

tipe kepribadian C yaitu dengan 

memberikan motivasi kebutuhan 

prestasi yang memotivasi semangat 

kerja seseorang, mendorong 

seseorang untuk mengembangkan 

kreatifitas dan mengerahkan semua 

kemampuan serta energi yang 

dimilikinya demi mencapai prestasi 

kerja yang maksimal. Memotivasi 

tipe kepribadian C memberikan 

tangungjawab atau pekerjaan yang 

sesuai dengan spesifikasi pekerjaan 

dan sesuai dengan peraturan dan 

prosedur yang ada Karakteristik tipe 

kepribadian C yaitu bekerja dengan 

fokus pada standard dan prosedur, 

hati-hati, akurat, sistematis, 

perfeksionis,menghindari kritik dan 

konflik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Pengaruh secara Simultan Pemberian Motivasi dengan Tipe Kepribadian 

SC, Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Lama Kerja terhadap 

Peningkatan Kepuasan Kerja  

Tabel 1.5 

Hubungan karakteristik responden dengan kepuasan kerja perawat pelaksana 

di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung tahun 2017 (n=85) 

Variabel Klasifikasi 

Peningkatan Kepuasan Kerja 

Total P-value 

<0,25 
Tidak 

Meningkat 
Meningkat 

n % n % n % 

Umur   20-40 tahun 12 16,4 61 83,6 73 100 0,415 

 40-60 tahun 1 8,3 11 91,7 12 100 

Jenis kelamin Laki-laki 3 37,5 5 62,5 8 100 0,100 

Perempuan  10 13,0 67 87,0 77 100 

Penididikan  D3 Kep  7 12,1 51 87,9 58 100 0,186 

S.Kep&Ns. 6 22,2 21 77,8 27 100 

Lama kerja < 4 tahun 5 20,0 20 80,0 25 100 0,319 

> 4 tahun 8 13,3 52 86,7 60 100 

Sumber : data primer, 2017 

Tabel 1.5 menjelaskan kepuasan 

kerja perawat meningkat pada umur 

20-40 tahun 83,6%, lebih besar 

daripada umur > 40-60 tahun. Hasil 

uji statistik menunjukkan tidak ada 

hubungan yang bermakna antara 

variabel umur, dan  peningkatan 

kepuasan kerja (p-value = 0,415). 

Penelitian ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh 

Sutarni, (2008) yang menyatakan 

bahwa tidak terdapat hubungan yang 

bermakna anatara usia dan kepuasan 

kerja, dengan melihat nilai (p-

value=0,155). Semakin panjang usia 

seseorang, maka orang tersebut akan 

menunjukkan kematangan jiwa dan 

kedewasaannya sehingga semakin 

tua usia seseorang, akan lebih mudah 

puas terhadap pekerjaannya. 

Hasil uji statistik menunjukkan 

terdapat  hubungan yang signifikan 

antara jenis kelamin terhadap 

kepuasan  kerja (p-value = 0,100). 

Sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan Setiawan, (2007) 

menyatakan terdapat hubungan yang 

signifikan antara jenis kelamin 

terhadap kepuasan kerja dengan 

memiliki nilai (pvalue = 0,025). 

Responden perawat yang didominasi 

oleh perempuan memiliki tingkat 

kepuasan yang lebih tinggi karena 

perempuan kurang berkompetisi 

dalam melakukan tugas dan 

tangungjawab yang telah diberikan. 

Perempuan lebih bersifat menerima 



dan sabar terhadap permasalahan 

yang dihadapi. Perempuan biasanya 

lebih stabil dan senang pada zona 

nyaman.  

Hasil uji statistik menunjukkan  ada 

hubungan yang signifikan antara 

pendidikan perawat terhadap 

kepuasan kerja (p-value=0,186). 

Hasil penelitian di dukung dengan  

penelitian yang dilakukan oleh 

Husammi Mahmoud, (2008) 

menyatakan ada hubungan yang 

bermakna antara level tingkat 

pendidikan terhadap kepuasan kerja 

perawat (p-value=0,034). Pendidikan 

menjadi upaya yang penting dalam 

meningkatkan kecenderungan 

kepuasan kerja perawat. Seorang 

perawat yang bekerja dan 

memberikan pelayanan yang optimal 

dan berkualitas memerlukan 

pengetahuan intelektual, 

interpersonal, analisa dan tehnikal 

yang memadai. 

Hasil uji statistik menunjukkan  tidak 

ada hubungan yang signifikan antara 

lama kerja perawat terhadap 

kepuasan kerja (p-value = 0,319). 

Penelitian ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Ftitz, 

(2011) menyatakan tidak ada 

hubungan yang signifikan antara 

lama kerja terhadap kepuasan kerja 

(p-value=0,57). Lama kerja tidak 

berkontribusi terhadap kepuasan 

kerja perawat, karena kepuasan kerja 

perawat dipengaruhi oleh seberapa 

besar pemahaman dan kesadaran 

perawat dalam menerapkan perilaku 

tipe kepribadian SC.

Tabel 1.6 

Hasil Uji Multivariat Regresi Logistic Binary Dengan Metode LR Backward 

antara Variabel Confounding dan Motivasi dengan Kepribadian SC terhadap 

Peningkatan  Kepuasan Kerja di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung  tahun 

2017 

Variables in the Equation 

 
B Sig. Exp(B) 

95% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Step 0 Constant 1.712 .000 5.538     

Step 1
a
 JK 1.292 .162 3.639 .596 22.233 

Pend -1.051 .128 .350 .091 1.351 

MOTIVASI(1) 2.164 .009 8.708 1.718 44.130 

Constant -.034 .986 .966     

Step 2
a
 Pend -1.047 .121 .351 .094 1.317 

MOTIVASI(1) 2.258 .006 9.565 1.887 48.481 

Constant 2.350 .017 10.481     

Step 3
a
 MOTIVASI(1) 2.099 .009 8.155 1.682 39.535 

Constant .969 .006 2.636     



Hasil uji regresi logistic binary 

membuktikan adanya pengauh antara 

pemberian motivasi berdasarkan tipe 

SC terhadap kepuasan kerja perawat 

pelaksana dengan p=0.009. kepuasan 

kerja perawat pelaksana mempunyai 

peningkatan 8,1 kali dibandingkan 

dengan kepuasan kerja perawat yang 

tidak mendapatkan motivasi 

berdasarkan tipe DI. 

Peplau dalm teori hubungan 

interpersonal, menitikberatkan 

pentingnya kemampuan perawat 

dalam memahami perilaku mereka 

sendiri dan dapat menolong orang 

lain untuk mengatasi dan 

menentukan masalah. Keperawatan 

dapat dipandang sebagai satu proses 

interpersonal karena melibatkan 

interaksi antara dua atau lebih 

individu dengan tujuan yang sama. 

KESIMPULAN 

Karakteristik kepribadian perawat 

pelaksana persentase terbesar  tipe S 

(50,6%), tipe C (27,1%), tipe I 

(15,3%) dan tipe D ( 7,1%). Terdapat 

perbedaan kepuasan kerja perawat 

pelaksana sebelum dan sesudah 

dilakukan pemberian motivasi 

dengan tipe kepribadian DISC (p-

value= 0,000). Ada pengaruh yang 

bermakna antara pemberian motivasi 

sesuai dengan kepridian DISC 

terhadap peningkatan kepuasan kerja 

perawat (p-value=0,003). Pemberian 

motivasi dengan tipe kepribadian SC 

meningkatkan kepuasan kerja 

perawat pelaksana 8,1 kali lebih 

tinggi daripada perawat yang tidak 

mendapatkan motivasi. 

 

SARAN 

Menjadikan motivasi dengan tipe 

kepribadian SC sebagai budaya 

dalam interkasi dengan tim kerja dan 

lingkungan kerja dan pendekatan 

perilaku dalam memberikan asuhan 

keperawatan pada pasien dengan 

cara semua perawat sudah 

memahami perbedaan perilaku-

perilaku manusia. Memasukkan 

penerapan tipe kepribadian DISC 

dalam penerimaan perawat baru/SOP 

rekrutmen sehingga penempatan 

ketenagaan akan lebih optimal. Hasil 

penelitian ini dapat dijadikan data 

awal bagi penelitian selanjutnya 

dalam penelitian serupa dengan 

variabel yang berbeda, baik yang 

berkaitan dengan variabel kepuasan 

kerja maupun variabel kinerja 

perawat. 
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