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Description :
Motivasi kerja mempunyai peranan yang cukup penting dalam meningkatkan prestasi 
kerja  bidan  untuk  melaksanakan  tugasnya  sehari-hari.  Motivasi  kerja  adalah  suatu 
proses  psikologis  yang  mendorong  untuk  bertindak  atau  melakukan  sesuatu  untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui tanggung  jawab, pengembangan diri, 
serta kemandirian dalam bertindak.  Prestasi kerja adalah hasil kerja seseorang selama 
periode  tertentu  atau  suatu  bentuk  kesanggupan  dan  kemampuan  seseorang  untuk 
mengerjakan sesuatu untuk mencapai target  yang meliputi mutu hasil kerja, volume 
hasil kerja, penugasan tugas, kehandalan, dan kehadiran kerja.  Tujuan penelitian ini 
adalah  mengetahui  hubungan  motivasi  kerja  dan  prestasi  kerja  bidan  di  ruang 
kebidanan  Siloam  Hospital  Kebon  Jeruk.  Metode  penelitian  bersifat  deskriptif 
analitik  dengan  pendekatan  cross  sectional  dengan  jumlah  sampel  34  responden 
yaitu  dari  seluruh  populasi  yang  ada.  Pengukuran  dengan  menggunakan  pengisian 
kuisioner.  Analisis  yang  dilakukan  menggunakan  uji  Pearson  Product  Moment, 
karena sample berdistribusi normal. Deskripsi data karakteristik responden berumur 
24-35 tahun  (70,59%), pendidikan DIII (61,76%), berstatus belum menikah (52,90%) 
dan lama bekerja 5-10 tahun (41,17%). Skor rata-rata prestasi kerja (44,91±7,09) dan 
skor  rata-rata  motivasi  kerja  (31,38±4,77).  Hasil  uji  korelasi  menunjukkan  ada 
hubungan yang signifikan antara motivasi dengan prestasi kerja bidan (r = 0,136 ; p < 
&#945; 0,05). Disimpulkan bahwa, prestasi kerja bidan di ruang kebidanan Siloam Hospital 
berhubungan  dengan  motivasi  kerja  bidan.  Untuk  itu  pihak  rumah  sakit  khususnya 
ruang  kebidanan  diharapkan  untuk  meningkatkan  prestasi  kerja  bidan  dengan 
mengadakan uji kompetensi dan ditindak lanjuti dengan diberikan kesempatan pada 
para bidan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
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