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Abstract 

 

Competition Hospital care institution (hospital services) increasingly tight these 

days marked by the increasing number of emerging new hospitals with a variety of 

advantages and also a long-RS, the first present must be ready to compete fairly. 

This study aims to determine the effect of human relations (human relations) on 

employee motivation Women's and Children's Hospital (RSIA) Stella Maris 

Medan. The method used in this thesis is, validity, reliability, quantitative analysis 

(Effect Synchronization Purpose Organization and Individual Motivation 

Workplace, Work Atmosphere Exciting Effect on Work Motivation, Recognition 

and Reward Effect Upon the execution of tasks with Good to Work Motivation, 

Effect Human Relations to Work Motivation), qualitative analysis. From the 

results of this study concluded that human relations have a positive effect on 

employee motivation Women's and Children's Hospital (RSIA) Stella Maris 

Medan, this is based on: Results calculated using the formula obtained r Product 

Moment count equal to 0.852. R2 = 0.698 and the value of the magnitude of the 

effect of 69.8%, which means that the ability of human relations in influencing 

variables each increase employee motivation is 69.8%. 

 

Keywords: Organizations and Individuals, Work, Recognition 

 

A. PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Persaingan pelayanan institusi Rumah Sakit (hospital services) semakin ketat 

akhir-akhir ini ditandai dengan semakin banyaknya muncul RS baru dengan 

berbagai keunggulannya dan juga RS yang sudah lama, yang lebih dahulu hadir 

harus siap bersaing secara sehat.  Tidak terkecuali RS yang mengkhususkan diri 

dalam melayani kesehatan ibu dan anak. Kualitas dan pelayanan sumber saya 

manusia menjadi faktor kunci bagi keberhasilan dan eksistensi Rumah Sakit 

dalam persaingan masa kini maupun masa yang akan datang. Sumber daya 

manusia dalam hal ini adalah bagaimana manajemen dan kepemimpinan RS 

mengelola karyawan sehingga terus termotivasi untuk bekerja semaksimalnya 

dalam memberikan pelayanan terbaik dan terpadu kepada pasien. 

 Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris (RSIA Stella Maris) adalah pusat 

pelayanan terpadu yang melayani kesehatan wanita dan anak.  

 Total partus/kelahiran per bulan saat ini sekitar 250 partus/bulan, angka ini 

termasuk tertinggi di kota Medan untuk kategori RS menengah ke atas. Hasil yang 
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tinggi ini tentu selain karena kualitas pelayanan yang baik dari dokter, paramedis 

dan staf RS juga karena karyawan selalu termotivasi untuk memberikan kinerja 

yang baik bagi perusahaan. Peranan pimpinan RSIA Stella Maris sangat penting 

untuk terus menjaga dan meningkatkan motivasi karyawan. Karena kekaguman 

tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. 

 

Kepemimpinan (Leadership) dan Human Relations 

Setiap perusahaan baik perusahaan manufaktur ataupun perusahaan jasa tentunya 

mempunyai salah satu tujuan akhir adalah profitabilitas, tidak  terkecuali RSIA 

Stella Maris Medan. Manajemen SDM memegang peran penting dalam mencapai 

tujuan tsb dan juga dalam menjaga eksistensi Rumah Sakit masa kini maupun 

masa yang akan datang.  

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2003 : 10), Manajemen Sumber Daya 

Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar 

efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan 

masyarakat. Tidak terkecuali seni dalam mengatur hubungan antar manusia 

(human relations) sehingga karyawan terus semangat dalam bekerja, selalu 

termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik bagi perusahaan 

Peran manajemen sumber daya manusia ini sangat vital bagi terwujudnya 

tenaga kerja yang produktif, efektif dan efisien. Mengikuti defenisi dari Peter F. 

Drucker, efektif disini didefinisikan sebagai tenaga kerja yang mampu melakukan 

pekerjaan yang benar (doing the right things). Setiap tenaga kerja tahu dan 

mampu memilih, menganalisa serta melakukan apa yang seharusnya dilakukannya 

dalam kaitannya dengan fungsinya dalam perusahaan dan kaitannya dalam 

pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan efisien dimaksudkan sebagai tenaga 

kerja yang mampu untuk melakukan sesuatu dengan benar (doing the things 

right). Artinya setelah tenaga kerja memahami dan mampu mengetahui apa yang 

semestinya dilakukan, namun juga tenaga kerja mampu melakukannya dengan 

benar .(Ernie Tisnawati Sule (2008: 260). 

Menurut Sondang P.Siagian (2003:110), inti keberhasilan manajemen 

adalah kepemimpinan (leadership) sedangkan inti kepemimpinan adalah human 

relations. Baik buruknya manajemen tersebut tergantung pada baik buruknya 

kepemimpinan, sedangkan baik buruknya kepemimpinan tersebut tergantung pada 

baik buruknya human relations yang diterapkan dalam organisasi atau 

perusahaan. 

Human relations yang baik sangat dibutuhkan dalam usaha mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan, perlu kiranya pihak manajemen perusahaan 

menerapkan prinsip-prinsip human relations dengan baik. Dalam kegiatan human 

relations seorang pemimpin perusahaan berusaha memecahkan masalah-masalah 

yang menimpa bawahannya secara individual. Human relations mempunyai 

fungsi untuk memotivasi para karyawan, membangkitkan motif mereka, 

menggugah daya gerak mereka, untuk bekerja lebih giat (Effendi, 2009:71). 

 

Motivasi 

Menurut Edwin B Flippo : Direction or motivation is essence, it is a skill in 

aligning employee and organization interest so that behavior result in 

achievement of employee want simultaneously with attainment or organizational 

objectives. (Motivasi adalah suatu keahlian, dalam mengarahkan pegawai dan 
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organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga keinginan para pegawai dan 

tujuan organisasi sekaligus tercapai). 

Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan 

dan mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai 

hasil yang optimal. Hipotesis : Human Relations berpengaruh positif terhadap 

motivasi kerja 

 

  
  

 

 

 

                                                                       

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Kerangka Teoritis 

 

C.  METODE  PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada 

data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistika dalam rangka 

pengujian hipotesis melalui eksplanasi asosiatif yang mengetahui hubungan antara 

dua atau lebih variabel, yaitu variabel bebas X (Human Relations) terhadap 

variabel terikat Y (motivasi kerja). 

Penelitian juga menggunakan metode kualitatif. Metode ini dilakukan 

dengan menggunakan konsep-konsep manajemen sumber daya manusia 

(personalia) khususnya teori-teori yang berkaitan dengan human relations dalam 

rangka meningkatkan motivasi kerjakaryawan. Penelitian ini dilakukan pada 

Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Stella Maris Jl. Samanhudi 20 Medan 

Penelitian ini direncanakan selama kurang lebih 3 bulan. 
 

Populasi dan Sampel 
Populasi adalah obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu untuk diteliti (Sugiyono, 2006 : 72). Populasi dalam penelitian ini adalah 

karyawan RSIA Stella Maris yang berjumlah 160 orang karyawan tetap . 

Karyawan tetap tersebut meliputi medis dan non medis, terdiri dari : 8 dokter 

kebidanan (obsgyn), 6 dokter anak, 4 dokter umum, 10 orang bidan, 90 orang 

perawat, 5 logistik/apotik, 3 marketing, 6 orang tenaga admin,  3 direksi, 5 staf 

direksi, dan 10 orang karyawan non medis lainnya 

         Menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 110) : “Apabila subjeknya kurang dari 

100, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

Human Relations 

 

1. Sinkronisasi Tujuan 

Organisasi dan tujuan 

individu 

      2.   Suasana Kerja Yang 

Menyenangkan 

      3.   Pengakuan dan 

penghargaan atas 

pelaksanaan tugas 

dengan 

baik 

Motivasi Kerja 
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    3. Kemajuan dalam karir 

    4. Hubungan seorang 
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        dengan atasannya  
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    6. Pengakuan dalam 
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populasi, selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15 %, 

20-25 % atau lebih.” Berdasarkan keterangan di atas, penulis mengambil sampel 

secara random yaitu: 

Sampel = 20 % × 160 orang 

Sampel = 32 orang. 

Sampel tsb terdiri dari : 2 orang dokter, 20 orang perawat, 3 orang bidan, 1 

orang logistik/apotik, 1 orang marketing, 1 staf direksi, 1 orang direksi, 2 

orang tenaga admin, 1 orang security. 

 

Defenisi Operasional Variabel 

Defenisi operasional adalah petunjuk untuk melaksanakan cara mengukur 

variabel. Defenisi operasional merupakan informasi yang sangat membantu 

penelitian yang akan menggunakan variabel yang sama. Defenisi operasional 

adalah sbb : Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah variabel X,  

dan variabel Y.  

Variabel X merupakan variabel bebas yaitu human relations. Indikator 

variabelnya adalah suasana kerja yang menyenangkan, sinkronisasi tujuan 

organisasi dan tujuan individu, pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan 

tugas dengan baik. 

Variabel Y merupakan variabel terikat yaitu motivasi kerja. Indikator 

variabelnya adalah kinerja seseorang, kesempatan yang bertumbuh, kemajuan 

dalam karir, hubungan seorang individu dengan atasannya, hubungan seseorang 

dengan rekan-rekan sekerjanya, dan pengakuan dalam pekerjaan. 

 

Sumber Data dan Teknik Pengambilan Data 

Metode penyebaran kuesioner yang berkaitan dengan pengaruh human relations 

dan motivasi. Dalam penyusunan instrumen seperti kuisioner, indikator yang akan 

dijadikan sebagai pertanyaan atau pernyataan dalam kuisioner dikembangkan dari 

kerangka pemikiran. Jawaban dari setiap pernyataan tersebut ditentukan skornya 

dengan menggunakan skala likert. Indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item-item yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. 

Skala likert yang digunakan yaitu skala : (1,2,3,4,5) dengan kriteria umum 

skor yang digunakan untuk jawaban adalah : 

a) Sangat setuju, skor (5) 

b) Setuju, skor (4) 

c) Netral, skor (3) 

d) Tidak setuju, skor (2) 

e) Sangat tidak setuju, skor (1) 

 

Teknik Analisis Data 

Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2006:144), validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Instrumen utama yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pernyataan yang disebarkan kepada 

responden. Instrumen yang dibuat sebelum disebarkan kepada responden harus 

diuji kevalidan dan keriabelannya agar daftar pernyataan yang dibuat tersebut 

benar-benar mampu menguak data sehingga mampu menjawab permasalahan 

hingga tujuan penelitian tercapai. Suatu instrumen yang valid atau sahih 
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mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas yang rendah. Metode uji validitas yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode korelasi product moment dengan menggunakan 

program SPSS 15.0 for Windows.  

Kriteria keputusan : 

 rxy hitung > r tabel maka valid atau sahih 

 rxy hitung < r tabel maka tidak valid atau sahih  

 

Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur 

(instrument) yang digunakan dapat dipercaya. Untuk mengetahui reliabilitas 

digunakan rumus Spearman Brown dengan menggunakan program SPSS 15.0 for 

Windows. 2 (r..) r 11= (1 + r..) 

Keterangan : 

r11 = Reliabilitas 

r.. = rxy yang disebutkan sebagai koefisien korelasi antara variabel x dan y 

Bila r 11≥ r
t
 maka instrumen reliabel 

Bila r 11≤ r
t
 maka instrumen tidak reliabel 

 

D HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Responden   

Pada penelitian ini diambil 32 orang responden, dengan karakteristik sebagai 

berikut : 

   

Tabel 1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Responden % 

Laki-laki 4 12,5 

Perempuan 28 87,5 

Total 32 100,0 

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2014 

 

Tabel 2. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Responden % 

 <  25 tahun 11 34,4 

 26 – 40 tahun 16 50,0 

 tahun 5 15,6 

Total 32 100,0 

   

Tabel  3. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Jumlah Responden % 

SMA/SMK 1 3,1 

Diploma 23 71,9 

S1 6 18,8 

S2 2 6,2 
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Total 32 100,0 

 

Dari tabel 4.3 menunjukkan bahwa kebanyakan responden adalah lulusan 

Diploma 23 orang (71,9%), kemudian lulusan S1 6 orang (18,8%), lulusan S2 2 

orang (6,2%). 

  

Tabel 4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Masa Kerja Jumlah Responden % 

< 3 tahun 9 28,1 

 3 – 6 tahun 18 56,3 

 6 tahun 5 15,6 

Total 32 100,0 

Dari tabel 4 diatas menunjukkan bahwa kebanyakan responden telah 

bekerja 3 - 6 tahun 18 orang (56,3%), kemudian telah bekerja >6 tahun 5 orang 

(15,6%). Masa kerja disini maksudnya masa kerja di RSIA Stella Maris, meskipun 

mayoritas karyawan (95%) pernah bekerja di RS lain, jadi bukan fresh graduate 

dari institusi pendidikan. 

 

Uji Validitas 

Uji Validitas ini mernggunakan alat bantu aplikasai software SPSS 15.0. dan 

mengguankan pengujian Corrected Item-Total Correlation, dengan kriteria 

berikut: 

a. Jika rhitung > rtabel, maka pertanyaan dinyatakan valid. 

b. Jika rhitung < rtabel, maka pertanyaan dinyatakan tidak valid.  

Pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini: 

 

Tabel 5 

Hasil Uji Validitas 

P r-hitung 

X1 

r-hitung 

X2 

r-hitung 

X3 

r-hitung 

Y 

r- tabel 

n=32 

Keterangan 

1 0,781 0,846 0,675 0,667  

 

 

0,355 

Valid 

2 0,765 0,715 0,708 0,654 Valid 

3 0,654 0,819 0,853 0,758 Valid 

4 0,783 0,687 0,788 0,768 Valid 

5 0,7 0,754 0,717 0,786 Valid 

6    0,717 Valid 

Sumber : Data diolah SPSS, 2014 

 

Dari Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa semua item pernyataan memiliki nilai 

r-hitung > r-tabel ( 0,355 ) sehingga dalam hal ini semua item pernyataan di atas 

dinyatakan valid. 
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Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat pengukur 

(instrument) yang digunakan dapat dipercaya. Untuk mengetahui reliabilitas 

digunakan rumus Spearman Brown dengan menggunakan program SPSS 15.0 for 

Windows. 

Tabel 6 

Hasil Uji Reliabilitas 

P r11X1 r11X2 r11X3 r11Y r- tabel  n= 32 Keterangan 

1  

 

 

0,663 

 

 

 

0,762 

 

 

 

0,788 

 

 

 

0,831 

0,355 Reliabel 

2 0,355 Reliabel 

3 0,355 Reliabel 

4 0,355 Reliabel 

5 0,355 Reliabel 

6 0,355 Reliabel 

Sumber : Data diolah SPSS, 2014 

 

Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa semua item pernyataan memiliki nilai r 

11 ≥ r tabel (0,355) sehingga dalam hal ini semua item pernyataan di atas 

dinyatakan reliabel 

 

Analisis Kuantitatif 

Untuk mengetahui adanya pengaruh human relations terhadap motivasi kerja 

karyawan digunakan pendekatan alat analisis korelasi product moment, serta 

dilanjutkan dengan rumus koefisien penentu. 

 

Pengaruh Sinkronisasi Tujuan Organisasi dan Individu terhadap Motivasi 

Kerja 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan N = 32 diperoleh r hitung sebesar 

0,768. Perolehan r tabel pada tingkat kepercayaan 95 % atau α= 0,05 sebesar 

0,355. Berarti r hitung lebih besar dari r tabel. Hal ini menunjukkan adanya 

hubungan yang positif antara sinkronisasi tujuan organisasi dan individu terhadap 

motivasi kerja karyawan dengan tingkat keeratan 0,768. Nilai r2 menunjukkan 

hasil sebesar 0,50 hal ini berarti kontribusi variabel X (sinkronisasi tujuan 

organisasi dan tujuan individu) untuk berperan dalam mempengaruhi setiap 

penambahan variabel Y (motivasi kerja) sebesar 50 %. 

 

Pengaruh Suasana Kerja yang Menyenangkan terhadap Motivasi Kerja 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan N = 32 diperoleh r hitung 

sebesar 0,819. Perolehan r tabel pada tingkat kepercayaan 95% atau α = 0,05 

sebesar 0,355. Berarti r hitung lebih besar dari r tabel. Hal ini menunjukkan 

adanya hubungan yang positif antara suasana kerja yang menyenangkan terhadap 

motivasi kerja karyawan dengan tingkat keeratan 0,819. Nilai r2 menunjukkan 

hasil sebesar 0,623 hal ini berarti sumbangan variabel X (suasana kerja yang 

menyenangkan) untuk berperan dalam mempengaruhi setiap penambahan variabel 

Y (motivasi kerja) sebesar 62,3 %. 
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Pengaruh Pengakuan dan Penghargaan Atas Pelaksanaan Tugas dengan 

Baik terhadap Motivasi Kerja 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan N =32 diperoleh r hitung sebesar 

0,758. Perolehan r tabel pada tingkat kepercayaan 95% atau α = 0,05 sebesar 

0,355. Berarti r hitung lebih besar dari r tabel. Hal ini menunjukkan adanya 

hubungan yang positif antara pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas 

dengan baik terhadap motivasi kerja dengan tingkat keeratan 0,758. Nilai r2 

menunjukkan hasil sebesar 0,564 hal ini berarti sumbangan variabel X ( 

pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas dengan baik ) untuk berperan 

dalam mempengaruhi setiap penambahan variabel Y (motivasi kerja) sebesar 56,4 

%. 

 

Pengaruh Human Relations Terhadap Motivasi Kerja Karyawan 

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan N=32 

diperoleh r hitung sebesar 0,852. Perolehan r tabel pada tingkat kepercayaan 95% 

atau α = 0,05 sebesar 0,355. Berarti r hitung lebih besar dari r tabel. Hal ini 

menunjukkan adanya hubungan yang positif antara human relations terhadap 

motivasi kerja. Nilai r2 menunjukkan hasil sebesar 0,698 hal ini berarti kontribusi 

variabel X ( human relations ) untuk berperan dalam mempengaruhi setiap 

penambahan variabel Y (motivasi kerja) sebesar 69,8 %. 

 

Analisis Kualitatif 

Menggunakan konsep-konsep manajemen sumber daya manusia (personalia) 

khususnya teori-teori yang berkaitan dengan human relations dalam rangka 

meningkatkan motivasi kerja karyawan. 

 

D.  KESIMPULAN  

Dari  pembahasan dapat disimpulkan bahwa human relations mempunyai 

pengaruh positif terhadap motivasi kerja karyawan Rumah Sakit Ibu dan Anak 

(RSIA) Stella Maris Medan, hal ini didasarkan pada : 

1. Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Product Moment diperoleh 

r hitung sebesar 0,852. Nilai r2 =0,698 serta besarnya pengaruh 69,8% 

yang berarti bahwa kemampuan peubah human relations dalam 

mempengaruhi setiap pertambahan motivasi kerja adalah 69,8%. 

2. Hasil kuisioner mengenai sinkronisasi tujuan organisasi dan tujuan 

individu menunjukkan bahwa pada umumnya karyawan telah mengetahui 

dengan jelas tujuan organisasi. Hasil ini karena pimpinan/Direktur sering 

memberikan penjelasan & pengarahan (cascade down) sebelum karyawan 

melakukan pekerjaan. Atasan melibatkan karyawan apabila timbul 

masalah dalam pekerjaan. Karyawan mengerjakan pekerjaannya dengan 

sebaik-baiknya dan atas memberikan pengarahan (feedback and coaching) 

dengan semaksimalnya demi kemajuan RSIA Stella Maris di masa kini 

dan masa yang akan datang.  

3. Hasil kuisioner mengenai suasana kerja yang menyenangkan menunjukkan 

bahwa secara keseluruhan suasana kerja  menyenangkan pada RSIA Stella 

Maris. Fasilitas kerja di RSIA Stella Maris cukup memadai sehingga  

menciptakan semangat dan kegairahan kerja 
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4. Hasil kuisioner mengenai pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan 

tugas dengan baik secara keseluruhan menunjukkan hasil yang positip, 

Pimpinan memberikan pujian dan penghargaan atas hasil kerja karyawan 

sehingga karyawan menjadi terus termotivasi  dalam bekerja 
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