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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. ORIENTASI KANCAH PENELITIAN 

Langkah pertama sebelum mengadakan penelitian adalah 

menentukan kancah atau tempat penelitian. Orientasi kancah 

penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran singkat secara 

menyeluruh mengenai kondisi dari tempat penelitian dan segala 

persiapan penelitian yang akan dilakukan. Orientasi kancah penelitian 

dilakukan dengan melakukan survey langsung ke lokasi yaitu Rumah 

Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soeselo Kabupaten Tegal. 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soeselo berlokasi di jalan 

dr. Soetomo No. 63 Slawi Kabupaten Tegal. RSUD dr. Soeselo adalah 

rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Tegal. Pendirian RSUD dr. 

Soeselo berawal dari balai pengobatan karyawan perusahaan 

gabungan pabrik gula Ex Karisidenan Pekalongan pada tahun 1917. 

Pada awal kemerdekaan (1945-1947) balai pengobatan tersebut 

dialihkan fungsinya sebagai RS Tentara oleh Colonel dr. HRM Soeselo 

Wiriosapoetro. Sejak tahun 1952 RS tersebut diserahkan pada 

pemerintah daerah tingkat II Tegal sampai dengan sekarang. 

RSUD dr. Soeselo melayani pasien rawat jalan yang dirujuk dari 

puskesmas dan pasien umum. RSUD dr. Soeselo saat ini memiliki 
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empat belas (14) ruang rawat inap untuk pasien yang diharuskan 

untuk rawat inap. Selain poli rawat jalan, rawat inap, dan Instalasi 

Bedah Sentral (IBS), RSUD dr. Soeselo juga memiliki Instalasi Gawat 

Darurat untuk menangani pasien baru yang belum tertangani dan 

membutuhkan perawatan utama. 

RSUD dr. Soeselo saat ini memiliki sumber daya manusia 

sebanyak kurang lebih 500 orang. Terdiri dari dokter sebanyak kurang 

lebih 70 dokter, terdiri dari dokter umum dan dokter spesialis. Perawat 

sebanyak kurang lebih 250 dengan pendidikan minimal D3, terdiri dari 

perawat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan perawat 

dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Selain itu, 

terdapat juga pegawai farmasi, bidan, pegawai administrasi, pegawai 

koperasi dan pegawai gizi/dapur yang berstatus PNS dan BLUD. 

Penelitian di RSUD dr. Soeselo bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara iklim psikologis dan komitmen profesi dengan 

adaptive performance pada perawat RSUD dr. Soeselo Kabupaten 

Tegal. Subjek yang dipakai adalah perawat instalasi rawat inap 

dengan status BLUD di RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang 

memenuhi karakteristik. Sejumlah 100 perawat menjadi sampel 

penelitian dengan kuesioner yang telah diujicobakan. 
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Tabel 5. 
Data Demografis Perawat BLUD 

 
Komponen Jumlah Presentase 
Usia: 
22 - 27 Tahun 87 66,92% 
28 - 33 Tahun 33 25,38% 
34 - 38 Tahun 10 7,69% 
Tingkat Pendidikan:   
D3 Keperawatan 107 82,3% 
S1 Keperawatan 4 3,1% 
S1 + Profesi Ners 19 14,6% 
Masa Kerja: 
1 - 4 Tahun 79 60,77% 
5 - 8 Tahun 35 26,92% 
9 - 13 Tahun 16 12,31% 
Status: 
Lajang 54 41,5% 
Menikah 76 58,5% 
Jenis Kelamin:   
Laki-laki 33 25,38% 
Perempuan 97 74,62% 
Jumlah 130 100% 
Sumber: Data Kepegawaian RSUD 2017 

Pertimbangan yang mendasari pemilihan RSUD dr. Soeselo 

sebagai kancah penelitian adalah : 

1. Lokasi penelitian belum pernah digunakan untuk melakukan 

penelitian mengenai hubungan antara iklim psikologis dan 

komitmen profesi dengan adaptive performance pada perawat 

2. Adanya ijin untuk melakukan penelitian di RSUD dr. Soeselo 

Kabupaten Tegal 

3. Karyawan memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. 
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B. PERSIAPAN PENGUMPULAN DATA 

Sebelum pengumpulan data dimulai, terlebih dahulu diadakan 

persiapan agar penelitian yang akan dilakukan dapat berjalan dengan 

baik dan lancar. Persiapan yang dilakukan meliputi persiapan 

administrasi dan penyusunan alat ukur. 

1. Persiapan Administratif 

Persiapan administrasi dilakukan kepada instansi terkait secara 

berjenjang. Tryout / uji coba alat ukur dapat dilaksanakan pada 

tanggal 8 dan 9 Agustus 2017, sedangkan penelitian dapat 

dilaksanakan pada tanggal 22-25 Agustus 2017 dengan surat 

pengantar dari Program Pascasarjana Magister Profesi Psikologi 

Universitas Katolik Soegiapranata dengan Nomor Surat 

660/A.7.04/MP/ V/2017 pada tanggal 31 Mei 2017. Ijin penelitian 

diajukan kepada kepala kantor Kesbangpol dan Linmas, dirujuk 

kepada kepala kantor Badan Pembangunan Daerah dan Penelitian 

Pengembangan Kabupaten Tegal untuk diberi rekomendasi 

melakukan penelitian dengan Nomor Surat 070/416/VI/2017 yang 

diajukan kepada direktur RSUD dr. Soeselo. Disposisi Direktur 

Rumah Sakit tertanggal 20 Juni 2017 dan No. Agenda 1020. 

2. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan tiga alat ukur yaitu yaitu skala 

adaptive performance, skala iklim psikologis, dan skala komitmen 
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profesi. Penyusunan alat ukur penelitian didasarkan atas ciri-ciri 

atau aspek-aspek dari variabel yang diteliti. 

a. Skala Adaptive Performance 

Skala adaptive performance terdiri dari 32 item pernyataan 

yang disusun berdasarkan 8 ciri adaptive performance 

(Pulakos, Arad, Donovan dan Plamondon, 2000), yaitu Solving 

problems creatively, Dealing with uncertain/ unpredictable work 

situations, Learning news tasks, technologies, and procedures, 

Demonstrating Interpersonal Adaptability, Demonstrating 

cultural adaptability, Demonstating physically oriented 

adaptability, Handling work stress dan Handling emergencies or 

crisis situation. Berikut merupakan rancangan sebaran item 

pada skala adaptive performance: 
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Tabel 6 .  
Sebaran Item pada Skala Adaptive Performance 

 
No Dimensi Adaptive 

Performance 
Item Jumlah 

Item F UF 
1. Solving problems creatively 1, 31 2, 32 4 
2. Dealing with uncertain/ 

predictable work situations 
3, 30 4, 29 4 

3. Learning new tasks, 
technologies, and 
prosedures 

6, 28 5, 27 4 

4. Demonstrating interpersonal 
adaptability 

8, 25 7, 26 4 

5. Demostracting cultural 
adaptability 

9, 24 10, 23 4 

6. Demostrating physically 
oriented adaptability 

11, 22 12, 21 4 

7. Handling work stress 13, 20 14, 19 4 
8. Handling emergencies or 

crisis situation. 
16, 18 15, 17 4 

Total 16 16 32 
 

b. Skala Iklim Psikologis 

Skala Iklim Psikologis terdiri dari  item pernyataan yang 

disusun berdasarkan tujuh ciri iklim psikologis (Burton dan Obel, 

2004) yaitu dukungan, kepercayaan, kekompakan, 

penghargaan, otonomi, inovasi, dan tekanan. Berikut 

merupakan rancangan sebaran item pada skala iklim psikologis: 
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Tabel 7.  
Sebaran Item pada Skala Iklim Psikologis 

 
No Dimensi Iklim 

Psikologis 
Item  Jumlah 

Item 
Fav Unfav 

1. Dukungan 1, 8, 21, 28 - 4 

2. Kepercayaan 2, 9, 20, 27 - 4 

3. Kekompakan 3, 10, 19, 26 - 4 
4. Penghargaan 4, 11, 18, 25 - 4 
5. Otonomi 5, 12, 17, 24 - 4 
6. Inovasi 6, 13, 16, 23 - 4 
7. Tekanan  7, 14, 15, 22 4 

Total 24 4 28 
 

c. Skala Komitmen Profesi 

Skala Komitmen Profesi terdiri dari 12 item yang disusun 

dengan mengembangkan alat ukur komitmen profesi yang 

mengacu pada dimensi dari komitmen profesi (Cohen, 2003). 

Skala terdiri dari tiga aspek yaitu komitmen normatif, komitmen 

afektif dan komitmen keberlanjutan. Berikut merupakan 

rancangan sebaran item pada skala komitmen profesi: 
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Tabel 8.  
Sebaran Item pada Skala Komitmen Profesi 

 
No Dimensi Item  Jumlah 

Item Fav Unfav 

1. Komitmen Afektif 1, 12 2, 11 4 
2. Komitmen Normatif 3, 10 4, 9 4 
3. Komitmen Keberlanjutan 5, 8 7, 6 4 

Total 6 6 12 
 

C. GAMBARAN UMUM RESPONDEN 

Subyek yang diteliti pada peneitian ini adalah perawat Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD) / perawat kontrak Rumah Sakit Umum 

Daerah dr. Soeselo berjumlah 100 responden dengan karakteristik 

sebagai berikut: 

Tabel 9.  
Responden berdasarkan Usia 

 
Usia (Tahun) Frekuensi Presentase 
22-27 67 67 % 
28-33 25 25 % 
34-38 8 8 % 
Jumlah 100 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Berikut penyajian data responden berdasarkan tingkat pendidikan: 

Tabel 10.  
Responden berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan  Frekuensi Presentase 
D3 81 81 % 
S1 3 3 % 
S1+Profesi 16 16 % 
Jumlah 100 100 % 
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
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Karakteristik responden juga dibagi menurut lama masa kerja, 

disajikan data sebagai berikut: 

Tabel 11.  
Responden berdasarkan Masa Kerja 

 
Usia (Tahun) Frekuensi Presentase 
1-4 62 62 % 
5-8 26 26 % 
9-13 12 12 % 
Jumlah 100 100% 
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 Responden yang berprofesi sebagai perawat, paling banyak 

berjenis kelamin perempuan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 12.  
Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

 
Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

Laki-laki 24 24 % 
Perempuan 76 76 % 

Jumlah 100 100 
Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

 
Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden berusia 22-27 tahun yaitu sebanyak 67 orang (67%) 

dan pada rentang usia tersebut karyawan dapat dikatakan pada 

usia produktif. Latar belakang pendidikan responden sebagian besar 

adalah D3 Keperawatan sebanyak 81 orang (81%). Masa kerja 

sebanyak 62 orang  pada kategori 1-4 tahun. Responden 76 % 

berjenis kelamin perempuan. 
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D. PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA 

Sebelum dilakukan penelitian perlu dilakukan uji coba terhadap 

skala yang telah disusun. Uji coba dilakukan untuk mengetahui indeks 

daya beda item dan keterpercayaan alat ukur. Uji coba terhadap item 

bertujuan untuk mengetahui apakah kalimat dalam item mudah 

dipahami oleh subjek seperti yang diharapkan oleh peneliti dan 

memperoleh data jawaban dari subjek yang akan digunakan untuk 

penskalaan atau evaluasi kualitas item secara statistik (Azwar, 2010). 

Ketiga skala telah diujicobakan pada 30 Perawat RSUD dr. 

Soeselo pada tanggal  8 dan 9 Agustus 2017. Skala penelitian 

diujicobakan pada subjek yang memiliki karakteristik sama dengan 

subjek penelitian. Setelah selesai pelaksanaan uji coba, hasil uji coba 

alat ukur ditabulasi untuk dilakukan pengolahan data dengan 

menggunakan program komputer Statistical Packages for Social 

Science (SPSS) versi 21.00. 

Penelitian dilaksanakan setelah item-item yang layak 

dipertahankan disusun kembali menjadi skala. Pelaksanaan penelitian 

diawali dengan penentuan populasi dan sampel penelitian, kemudian 

dilanjutkan dengan pengumpulan data penelitian. 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian adalah perawat RSUD dr. Soeselo 

Kabupaten Tegal. Perawat yang menjadi subjek penelitian adalah 
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perawat dengan status BLUD yang bertugas di instalasi rawat 

inap. Perawat tersebut memiliki latarbelakang pendidikan minimal 

D3 keperawatan. Total populasi yang sesuai dengan karakteristik 

sebanyak 130 perawat. Sebanyak 30 perawat menjadi responden 

uji coba skala psikologi, dan 100 perawat menjadi responden 

penelitian dengan skala psikologi yang telah diujicobakan. 

2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian dilaksanakan pada tanggal 22-25 

Agustus 2017. Lokasi penelitian adalah di RSUD dr. Soeselo 

Kabupaten Tegal. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara 

peneliti mengunjungi rumah sakit, peneliti datang ke masing-

masing kantor ruang inap. Setelah mendapat ijin dari kepala 

ruang, peneliti mencoba menjelaskan kepada perawat Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD) yang pada waktu peneliti ke 

ruangannya sedang bertugas, tentang pengisian skala dan 

memberikan contoh cara pengerjaan skala. Skala penelitian 

ditinggal selama 4 hari untuk diisi oleh perawat BLUD yang belum 

pernah mengisi skala tryout sebelumnya. Perawat yang sudah 

mengisi sudah dituliskan nama-namanya, sehingga ketika skala 

dibagikan ke setiap ruang, nama-nama yang tercantum diharapkan 

tidak mengisi kembali. Skala yang dibagikan, dititipkan kepada 

kepala ruang, sehingga kepala ruang yang akan menyampaikan 
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pada perawat disetiap ruangannya. Kemudian setelah 4 hari 

peneliti kembali datang ke kantor kepala ruang rawat inap untuk 

mengambil skala yang sudah diisi.  

 
E. ANALISIS DATA 

Berikut adalah hasil pengujian data yang telah dilakukan sesuai 

dengan tujuan penelitian. 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Proses pengumpulan data dilanjutkan dengan memberi skor 

terhadap masing-masing item. Item yang telah diberi skor kemudian 

dianalisis. Analisis data dilakukan untuk membuktikan kebenaran dari 

hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini dan kemudian 

diintepretasi menggunakan Statistical Packages for Social Science 

(SPSS) versi 21.00. 

Pengujian validitas alat ukur penelitian dilakukan dengan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment dengan penentuan 

batas daya diskriminasi item mencapai koefisien korelasi minimal 0.30 

daya pembedanya dianggap memuaskan (Azwar, 2012). Selanjutnya, 

pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik Alpha 

Cronbach dengan kriteria koefisien reliabilitas yang baik adalah > 0,70. 

Guilford (dalam Kuncono, 2004) menjelaskan bahwa suatu alat ukur 
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dinyatakan reliabel apabila koefisien reliabilitasnya berkisar antara 

0,70 – 0,90, sedangkan > 0,90 dikatakan sangat reliabel. 

a. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Adaptive Performance 

Skala adaptive performance dalam penelitian ini terdiri dari total 

32 item pernyataan dan setelah dilakukan pengujian validitas maka 

diketahui terdapat 16 (Enam belas) item pernyataan pada skala 

yang gugur atau tidak memenuhi kriteria validitas item yang telah 

ditentukan sebelumnya (≥0,30) sehingga selanjutnya tidak ikut 

sertakan dalam pengujian asumsi maupun pengujian hipotesis. 

Sedangkan jumlah item valid yang digunakan untuk pengujian 

selanjutnya adalah sebanyak 16 (Enam belas) item. Hasil 

pengujian validitas pada skala adaptive performance menunjukkan 

koefisien validitas item berkisar antara 0,314 - 0,703. Sedangkan 

koefisien reliabilitas Alpha Cronbach pada skala adaptive 

performance berada pada skor 0,875. Hasil ini menunjukkan 

bahwa skala adaptive performance yang digunakan reliabel. 

Berikut merupakan tabel data sebaran item valid dan gugur pada 

skala adaptive performance: 
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Tabel 13.  
Sebaran Item Valid dan Gugur pada Skala Adaptive Performance 

 
No Dimensi Adaptive 

Performance 
Item Item 

Valid 
Item 

Gugur Fav Unfav 
1. Solving problems 

creatively 
1, (31) (2), 32 2 2 

2. Dealing with uncertain/ 
predictable work 
situations 

(3), 
(30) 

4, 29 2 2 

3. Learning new tasks, 
technologies, and 
prosedures 

(6), 
(28) 

5, 27 2 2 

4. Demonstrating 
interpersonal adaptability 

(8), 25 7, 26 3 1 

5. Demostracting cultural 
adaptability 

(9), 
(24) 

10, 
(23) 

1 3 

6. Demostrating physically 
oriented adaptability 

(11), 
(22) 

(12), 
21 

1 3 

7. Handling work stress (13), 
20 

14, 19 3 1 

8. Handling emergencies or 
crisis situation. 

(16), 
(18) 

15, 17 2 2 

Total 16 16 16 16 
Keterangan: 
Angka dengan ( ) : Nomor item gugur 

 
b. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Iklim Psikologis  

Berdasarkan hasil pengujian validitas pada skala iklim 

psikologis diketahui bahwa dari total 28 item pernyataan terdapat 9 

(sembilan) item pernyataan yang tidak memenuhi kriteria validitas 

yang telah ditentukan sebelumnya yaitu ≥ 0,30. 9 (sembilan) item 

tersebut kemudian tidak diikutsertakan dalam pengujian asumsi 

dan hipotesis sehingga jumlah item valid yang digunakan untuk 

pengujian selanjutnya adalah 19 (sembilan belas) item. Koefisien 
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validitas skala iklim psikologis berkisar antara 0,311-0,667, dengan 

koefisien reliabilitas Alpha Cronbach sebesar 0,853. Hasil 

ini menunjukkan bahwa skala iklim psikologis yang digunakan 

dalam penelitian ini layak mengukur variabel penelitian dan 

memiliki tingkat reliabiltas yang baik. Berikut merupakan tabel data 

sebaran item valid dan gugur pada skala iklim psikologis: 

Tabel 14.  
Sebaran Item Valid dan Gugur pada Skala Iklim Psikologis 

 
No Dimensi 

Iklim 
Psikologis 

Item Item 
Valid 

Item  
Gugur F UF 

1. Dukungan 1, 8, 21, 28 - 4 - 
2. Kepercayaan 2, 9, 20, 27 - 4 - 
3. Kekompakan 3, (10),(19) 

(26) 
- 1 3 

4. Penghargaan 4, 11, 18, 
(25) 

- 3 1 

5. Otonomi 5, (12), (17), 
24 

- 2 2 

6. Inovasi 6, 13, 16, 23 - 4 - 
7. Tekanan  (7), (14), 

(15), 22 
1 3 

Total 24 4 19 9 
Keterangan: 
Angka dengan ( ) : Nomor item gugur 

 
c. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Komitmen Profesi 

Pada pengujian validitas item skala komitmen profesi diketahui 

bahwa sebanyak 3 (tiga) item pernyataan tidak memenuhi kriteria 

pengujian validitas yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga, 

dari total 12 (dua belas) item pernyataan yang terdapat pada skala 
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komitmen profesi, hanya 9 (sembilan) item pernyataan yang 

memenuhi kriteria uji validitas dan digunakan dalam pengujian 

asumsi dan pengujian hipotesis. Selanjutnya, koefisien validitas 

skala komitmen profesi setelah pengujian berkisar antara 0,375-

0,786, dengan koefisien reliabilitas Alpha Cronbach sebesar 0,889. 

Hasil ini menunjukkan bahwa skala komitmen profesi yang 

digunakan dalam penelitian ini dinilai layak untuk mengukur 

variabel penelitian dan memiliki tingkat reliabiltas yang baik. 

Berikut merupakan tabel data sebaran item valid dan gugur pada 

skala komitmen profesi. 

Tabel 15.  
Sebaran Item Valid dan Gugur pada Skala Komitmen Profesi 

 
No Dimensi Item Item 

Valid 
Item 

Gugur F UF 

1. Komitmen Afektif (1), 12 2, 11 3 1 
2. Komitmen Normatif 3, (10) 4, (9) 2 2 
3. Komitmen 

Keberlanjutan 
5, 8 7, 6 4 - 

Total 6 6 9 3 
Keterangan: 
Angka dengan ( ) : Nomor item gugur 

 
2. Uji Asumsi 

Melalui data penelitian yang diperoleh, selanjutnya peneliti 

melakukan uji asumsi sebagai pengujian awal untuk mengetahui 

apakah data penelitian memenuhi syarat untuk melakukan analisis 
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selanjutnya atau tidak. Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini 

meliputi uji normalitas, uji linieritas dan uji multikolinieritas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya distribusi data penelitian. Teknik analisis uji normalitas 

dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov-

Smirnov Test, dengan alat bantu program komputer Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) for Window versi 21.00. 

Berdasar uji normalitas terhadap variabel adaptive performance 

diperoleh nilai K-SZ yaitu 0,901 dengan taraf signifikansi (p>0,05) 

yang berarti variabel adaptive performance mempunyai distribusi 

normal. Pada pengujian normalitas variabel iklim psikologis 

diperoleh nilai K-SZ yaitu 1,120 dengan signifikansi (p>0,05) yang 

berarti variabel iklim psikologis mempunyai distibusi normal. Pada 

variabel komitmen profesi pengujian normalitas diperoleh nilai K-SZ 

yaitu 1,224 dengan signifikansi (p>0,05) yang berarti variabel 

komitmen profesi mempunyai distribusi normal. Hasil uji normalitas 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran uji normalitas. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan salah satu prasyarat dalam analisis 

korelasi, atau regresi linier. Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah dua variabel yang sudah ditetapkan, dalam hal 
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ini satu variabel independen, dan satu variabel dependen memiliki 

hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Data yang 

didapat baru dapat dikatakan linier apabila memiliki taraf signifikasi 

untuk linieritas (p<0,05). Hasil uji linieritas antara variabel iklim 

psikologis dengan variabel adaptive performance menunjukkan 

nilai Flinier = 21,167. Uji linieritas antara variabel komitmen profesi 

dengan variabel adaptive performance mendapatkan nilai Flinier = 

49,909. Kedua hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa antara 

variabel iklim psikologis dengan variabel adaptive performance, 

serta antara variabel komitmen profesi dengan variabel adaptive 

performance terdapat hubungan yang linier. Hasil pengujian 

linieritas secara lengkap dapat dilihat pada lampiran uji linieritas. 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu 

adanya hubungan linier antar variabel independen dalam model 

regresi (Kuncoro, 2007). Pengujian linieritas dapat dilakukan 

dengan menguji nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada model 

regresi. Apabila skor VIF >10, maka variabel-variabel tersebut 

mempunyai persoalan multikolinieritas. Berdasarkan hasil 

pengujian multikolinieritas antara variabel iklim psikologis dan 

variabel komitmen profesi didapatkan hasil nilai VIF sebesar 1,424 
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atau <10, sehingga dapat dikatakan antara kedua variabel tersebut 

tidak terjadi multikolinieritas. Hasil multikolinieritas selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran Uji Multikolinieritas. 

 
3. Uji Hipotesis 

a. Hipotesis Mayor (H1) 

Hipotesis mayor yang akan diuji dalam penelitian ini adalah ada 

hubungan antara iklim psikologis (X1) dan komitmen profesi (X2) 

dengan adaptive performance pada perawat RSUD dr. Soeselo 

Kabupaten Tegal (Y). Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan 

menggunakan teknik Analisa Regresi Dua Prediktor dengan 

bantuan program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) 

for Window versi 21.00. Berdasarkan hasil analis data diperoleh 

nilai R sebesar 0,599 dan nilai F sebesar 27,205 dengan p<0,01. 

Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

sangat signifikan antara variabel iklim psikologis dan komitmen 

profesi dengan adaptive performance pada perawat RSUD dr. 

Soeselo Kabupaten Tegal. 

Persamaan garis regresinya adalah Y = 0,138 X1 + 0,167 X2 + 

20,367. Artinya bahwa jika iklim Psikologis (X1) dan komitmen 

Profesi (X2) tetap maka akan berpengaruh terhadap peningkatan 

adaptive performance (Y). 
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Hasil lain yang diperoleh dari analisis data adalah nilai koefisien 

determinasi sebesar 0,359 atau 35,9%. Hal ini berarti bahwa 

persentase sumbangan efektif iklim psikologis dan komitmen 

profesi terhadap adaptive performance pada perawat adalah 

sebesar 35,9%, dan sisanya sebesar 64,1% dipengaruhi oleh faktor 

lain. 

b. Hipotesis Minor 

1). Hipotesis minor 1 (H2) 

Hipotesis minor yang pertama dalam penelitian ini adalah 

ada hubungan positif iklim psikologis dengan adaptive 

performance pada perawat RSUD dr. Soeselo, dimana 

semakin positif iklim psikologis yang dirasakan perawat maka 

akan semakin tinggi adaptive performance yang dilakukan, 

begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis hubungan 

antara variabel iklim psikologis dengan variabel adaptive 

performance diketahui bahwa nilai rx1y = 0,435 dengan 

signifikansi 0,000 (p< 0,01). 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil tersebut adalah 

ada hubungan positif yang sangat signifikan antara iklim 

psikologis dengan adaptive performance pad perawat RSUD 

dr. Soeselo, sehingga hipotesis minor pertama yang diajukan 

dalam penelitian ini diterima. 
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Nilai adjusted R2 yang dihasilkan dari pengujian hipotesis 

mayor pertama pada keterpengaruhan iklim psikologis 

terhadap adaptive performance merupakan nilai yang 

menunjukan sumbangan efektif dari iklim psikologis sebesar 

0,189. Artinya iklim psikologis secara efektif memberikan 

sumbangan efektif sebesar 18,9% pada variasi yang terjadi 

pada adaptive performance. 

2). Hipotesis minor 2 (H3)  

Hipotesis minor kedua, dalam penelitian ini adalah ada 

hubungan positif antara komitmen profesi dengan adaptive 

performance pada perawat RSUD dr. Soeselo, dimana 

semakin tinggi komitmen profesi yang dimiliki perawat maka 

akan semakin tinggi pula adaptive performance yang 

dilakukan, begitupun sebaliknya. Hasil analisis menunjukkan 

nilai rx2y = 0,583 dengan signifikansi 0,000 (p<0,01). 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis ini 

adalah ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

komitmen profesi dengan adaptive performance pada 

perawat RSUD dr. Soeselo. Jadi hipotesis minor kedua yang 

diajukan dalam penelitian ini diterima. 

Nilai adjusted R2 yang dihasilkan dari pengujian hipotesis 

mayor kedua pada keterpengaruhan komitmen profesi 
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terhadap adaptive performance merupakan nilai yang 

menunjukan sumbangan efektif dari iklim psikologis sebesar 

0,340. Artinya komitmen profesi secara efektif memberikan 

sumbangan efektif sebesar 34% pada variasi yang terjadi 

pada adaptive performance. 

 
F. PEMBAHASAN 

1. Hipotesis Mayor (H1) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis mayor penelitian dengan uji 

statistic multiple correlation menunjukkan bahwa hipotesis mayor yang 

diajukan dalam penelitian yaitu ada hubungan antara iklim psikologis dan 

komitmen profesi dengan adaptive performance pada perawat RSUD dr. 

Soeselo diterima. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi R 

sebesar 0,599 dan nilai F sebesar 27,205 dengan p<0,01. Hal ini berarti 

variabel independen dalam penelitian ini yakni iklim psikologis dan 

komitmen profesi adalah variabel yang tepat atau layak untuk 

menjelaskan terjadinya variasi dalam variabel dependen adaptive 

performance. Berdasarkan hal tersebut maka H1 yakni hipotesis mayor 

penelitian ini menyatakan terdapat hubungan antara iklim psikologis dan 

komitmen profesi dengan adaptive performance. 

Hasil yang diperoleh melalui pengujian tersebut sejalan dengan 

pernyataan Jundt, Shoss dan Huang (2015) yang menyatakan bahwa hal 
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fundamental yang membuat karyawan melakukan adaptive performance 

yaitu tergantung pada sifat perubahan yang terjadi pada suatu 

organisasi/perusahaan, dan kebiasaan-kebiasaan individu pada 

organisasi/perusahaan tempat karyawan bekerja. Hal ini berarti bahwa 

yang pertama, karyawan harus mengerti sifat perubahan yang terjadi 

pada perusahaan tersebut. Kedua, bahwa karyawan harus dapat merasa 

nyaman dan mengerti kebiasaan organisasi/perusahaan agar dapat 

melakukan adaptive performance.    

Dari hasil pengujian hubungan antara iklim psikologis dan 

komitmen profesi dengan adaptive performance, dapat diketahui bahwa 

iklim psikologis dan komitmen profesi memberikan sumbangan efektif 

yaitu sebesar 35,9%. Nilai sumbangan empirik ini menjadi bukti besarnya 

kemampuan variabel independen dalam penelitian ini adalah iklim 

psikologis dan komitmen profesi dalam memprediksi munculnya perilaku 

adaptive performance, dan sisanya 64,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lainnya. 

Faktor-faktor tersebut misalnya self-efficacy, openness dan 

emotion stability (Pulakos, dkk., 2000), cognitive ability, practical 

intelligence, achievement motivation (Pulakos, dkk., 2006), Jenis tugas, 

pelatihan pengembangan, regulasi diri dan proses kognitif (Jundt, dkk., 

2015). Selanjutnya, masing-masing variabel prediktor akan dibahas 
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secara rinci karena memiliki pengaruh yang bervariasi dalam memprediksi 

adaptive performance. 

Beberapa penelitian terkait topik yang diambil dalam penelitian ini, 

belum pernah ada sebelumnya, akan tetapi ada penelitian terpisah yang 

mengkaji variabel iklim psikologis dengan adaptive performance dan 

penelitian tentang komitmen profesi dengan adaptive performance. 

Penelitian yang berkaitan iklim psikologis dengan adaptive performance 

dilakukan oleh Mulyani (2008), Parker, dkk (2003), dan Davenport, dkk., 

(2004), mengemukakan bahwa individu yang memiliki persepsi positif 

akan menilai lingkungan kerjanya menyenangkan, lebih terbuka terhadap 

perubahan dan mampu menunjukan perilaku adaptif. 

Sementara pada penelitian lain pada variabel yang berhubungan 

dengan komitmen profesi dengan adaptive performance, telah dilakukan 

oleh Sudiatmi (2012), Brown, dkk., (2011), Tolentino (2013), dan Jamal 

(2014), menyatakan bahwa motivasi berprestasi merupakan faktor 

adaptive performance yang memiliki pengaruh terhadap komitmen profesi, 

dimensi-dimensi dari komitmen profesi juga memiliki pengaruh dengan job 

performance. 

Namun demikian, penelitian yang mengkaji variabel iklim 

psikologis dan komitmen profesi secara bersamaan dan simulan dengan 

adaptive performance belum pernah dilakukan. Oleh karenanya penelitian 

ini memberikan perspektif yang berbeda terhadap bukti empiris bahwa 
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iklim psikologis dan komitmen profesi secara bersamaan memiliki 

hubungan yang positif dengan adaptive performance. 

 
2. Hipotesis Minor 1 (H2) 

Hasil korelasi dengan product moment pearson pada pengujian 

hipotesis minor 1(H2) menunjukkan ada hubungan antara iklim psikologis 

dengan adaptive performance (rx1y= 0,435, p<0,01). Hal ini berarti, 

semakin tinggi iklim psikologis yang dirasakan perawat Rumah Sakit 

Umum Daerah dr. Soeselo maka semakin tinggi pula adaptive 

performance yang dimiliki, begitupun sebaliknya. 

Dalam menghadapi perubahan organisasi, tidak semua bentuk 

work performance akan sama efektif dengan yang diinginkan, ada 

perilaku khusus yang harus dilakukan (Griffin& Parker, 2007). Work 

performance dievaluasi dalam hal kemampuan seseorang melakukan 

tugas yang ditentukan dalam deskripsi pekerjaannya. Pekerjaan yang 

dilakukan dengan baik, adalah kontribusi terhadap pencapaian tujuan 

organisasi dalam deskripsi pekerjaan (Griffin & Parker, 2007). 

Perilaku khusus yang berorientasi pada perubahan, di mana 

individu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi dan tindakan 

proaktif untuk mengantisipasi tantangan baru dapat lebih penting daripada 

perilaku yang mahir dan dapat diprediksi (Pulakos, dkk., 2000). Adaptive 

performance adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan 
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tuntutan kerja pada suatu organisasi (Griffin & Hesketh, 2011).  Adaptive 

performance sebagai tingkat dimana individu mengatasi, merespons, dan 

/atau mendukung perubahan yang menghasilkan kontribusi yang lebih 

efektif dalam peran mereka sebagai individu, anggota tim, atau sebagai 

anggota organisasi. 

Adaptasi pada anggota organisasi mencerminkan sejauh mana 

individu mengatasi, merespons, dan / atau mendukung perubahan yang 

memengaruhi peran mereka sebagai anggota organisasi. Analisis 

adaptive performance sebelumnya tidak membedakan adaptif peran 

organisasional dari adaptivitas peran individu dan tim (Pulakos, dkk., 

2000). Namun, banyaknya perubahan yang mengharuskan karyawan 

untuk beradaptasi terjadi di tingkat organisasi. Merger, restrukturisasi, dan 

rekayasa ulang proses bisnis adalah contoh umum dari peristiwa yang 

mengharuskan individu menyesuaikan diri dengan perubahan organisasi. 

Misalnya, jika rumah sakit bergabung dengan rumah sakit lain, perawat 

mungkin perlu menyesuaikan diri dan mendukung struktur baru itu. 

Perilaku semacam inilah yang kita definisikan sebagai adaptivitas peran 

organisasional. Ada juga proses di mana perubahan organisasi 

menghasilkan perubahan pada peran tim atau individu. Misalnya, ketika 

penggabungan organisasi membutuhkan karyawan untuk melakukan 

tugas teknis baru, persyaratan ini paling baik dinilai dalam hal adaptivitas 

tugas individual (Griffin dan Parker, 2007). 
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Individu yang lebih positif tentang perubahan dalam organisasi, di 

sisi lain, lebih menerima kondisi baru dan lebih termotivasi untuk 

menyesuaikan diri dengan situasi atau lingkungan yang berubah (Griffin 

dan Parker, 2007). Pada dimensi Demostrating Physically Oriented 

Adaptability pada Adaptive performance, hal ini berkaitan dengan iklim 

dan lingkungan kerja. Menurut Pulakos, dkk., (2000) menyebutkan bahwa 

dimensi tersebut berkaitan dengan adaptasi lingkungan dan iklim, seperti 

kebisingan, kepanasan, lingkungan kerja yang nyaman. Kemampuan 

individu untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan berkaitan 

dengan iklim yang dirasakan oleh individu. Semakin positif iklim yang 

dirasakan oleh individu, maka individu akan semakin mudah dalam 

menyesuaikan perubahan yang terjadi. 

Hal ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

CharbonnierVoirin, El Akremi, dan Vandenberghe (2010) menemukan 

bahwa persepsi individu tentang kepemimpinan transformasional 

berpengaruh positif terhadap Adaptive Performance dan bahwa hubungan 

ini lebih kuat ketika individu bekerja dalam tim dengan iklim psikologis 

yang positif. Adaptive performance dilandasi oleh faktor eksternal, 

menurut Hofstede (2012), Indonesia adalah Negara budaya kolektif dan 

hirarkis (jarak dan kekuasaan tinggi). Dimensi power distance dan 

individualist-collectivist adalah khas budaya Negara-negara di Asia 

Tenggara, termasuk Indonesia. Budaya nasional yang kolektif dicirikan 
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oleh adanya kebutuhan besar pada pegawai untuk dapat menjalin 

hubungan dekat dengan lingkungan kerja, antara lain dengan rekan 

kerjanya (Casimir, Waldman, Bartram dan Yang, 2006). 

Pengalaman individu atas lingkungan kerja membentuk persepsi 

mengenai lingkungan kerjanya. Cara bagaimana individu 

mempersepsikan lingkungan kerjanya digambarkan sebagai sebuah iklim 

(Glisson dan James, 2012). Iklim psikologis merupakan persepsi individu 

atas dampak psikologis dari lingkungan kerjanya terhadap kesejahteraan 

dirinya. Persepsi positif individu terhadap lingkungan kerjanya telah 

terbukti dari berbagai penelitian yang pernah dilakukan, mendorong 

individu untuk menampilkan kinerja yang diharapkan (Ostoff, Kinicki, 

Muhammad, 2013). 

Dengan demikian, berdasarkan uraian penjelasan para tokoh dan 

hasil penelitian sebelumnya yang mendukung hasil penelitian ini maka 

dapat disimpulkan bahwa iklim psikologis yang dialami perawat 

akibat kondisi kerja yang positif memengaruhi mereka untuk 

melakukan adaptive performance. Hubungan yang dapat dijelaskan 

adalah hubungan positif antara kedua variabel tersebut atau dengan kata 

lain, semakin tinggi iklim psikologis yang dialami perawat maka 

semakin tinggi pula adaptive performance yang dilakukan, demikian pula 

sebaliknya. 
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Pada variabel iklim psikologis memiliki tujuh dimensi, masing-

masing dimensi iklim psikologis memiliki hubungan dengan variabel 

adaptive performance. Berikut adalah nilai rx.y hubungan dimensi iklim 

psikologis dengan adaptive performance, sebagai berikut: 

Tabel 16.  
Nilai Hubungan Dimensi Iklim Psikologis dengan  

Adaptive Performance 
 

No Dimensi Nilai rx.y P Keterangan 
1. Dukungan 0,400 P<0,01 Signifikan 
2. Kepercyaan 0,370 P<0,01 Signifikan 
3. Inovasi 0,276 P<0,01 Signifikan 
4. Penghargaan 0,243 P<0,01 Signifikan 
5. Kekompakan 0,227 P<0,01 Signifikan 
6. Tekanan 0,197 P<0,01 Signifikan 
7. Otonomi 0,187 P<0,01 Signifikan 

 
Dari ketujuh dimensi iklim psikologis dengan variabel adaptive 

performance, masing-masing dimensi iklim psikologis memiliki hubungan 

yang signifikan. Dimensi dukungan memiliki pengaruh hubungan yang 

paling kuat/tinggi, dan dimensi otonomi memiliki pengaruh hubungan yang 

paling lemah/rendah. 

 
3. Hipotesis Minor 2 (H3) 

Hasil korelasi dengan product moment pearson pada pengujian 

hipotesis minor 2 (H3) menunjukkan ada hubungan antara komitmen 

profesi dengan adaptive performance (rx2y = 0,583, p<0,01). Hal ini berarti, 

semakin tinggi komitmen profesi  yang dimiliki perawat Rumah Sakit 
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Umum Daerah dr. Soeselo maka semakin tinggi pula adaptive 

performance yang dimiliki, begitupun sebaliknya. 

Terujinya hipotesis minor 2 dalam penelitian ini disebabkan karena 

komitmen profesi memiliki peran dalam menentukan perilaku penyesuaian 

diri terhadap perubahan yang terjadi di Rumah Sakit. Hasil penelitian yang 

didapat mengungkapkan bahwa komitmen profesi memengaruhi adaptive 

performance. Perawat yang merasa bangga dengan profesinya, 

professional dalam bekerja, dan tidak berniat untuk pindah profesi, dapat 

lebih mendukung untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang 

terjadi. 

Komitmen profesi didefinisikan oleh Cohen (2003) sebagai sejauh 

mana individu anggota profesi mengidentifikasi profesi mereka dan 

mendukung nilai-nilai di dalamnya. Cohen (2003) menyebutkan juga 

bahwa komitmen profesi dapat terlihat dari keinginan untuk berada dalam 

profesi yang digeluti, keyakinan yang kuat dalam menerima nilai-nilai dan 

tujuan profesi, kesediaan untuk melakukan usaha dengan sungguh-

sungguh demi kepentingan profesi. 

Kesediaan untuk melakukan usaha dengan sungguh-sungguh 

demi kepentingan profesi diperlukan motivasi yang kuat. Motivasi 

berprestasi berpengaruh dalam meningkatkan komitmen profesi, 

penelitian ini dilakukan oleh Sudiatmi (2012). Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Chang (1999), komitmen profesi merupakan sikap 
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seseorang terhadap karirnya. Karyawan dengan komitmen profesi yang 

tinggi diindikasikan memiliki kebutuhan dan harapan yang tinggi terhadap 

profesinya, serta lebih meningkatkan motivasinya. 

Pendekatan komitmen memprediksi hasil kerja seperti, withdrawal 

performance, absenteeism, and tardiness (Cohen, 2008). Penelitian yang 

dilakukan oleh Moss, McFarland, Ngu, dan Kijowska (2007) menyatakan 

bahwa keterbukaan individu berhubungan positif dengan penyesuaian diri 

terhadap perubahan organisasi yang dapat memprediksi komitmen pada 

individu. 

Kesediaan individu mengerahkan segenap upaya untuk 

menyesuaikan diri dengan perubahan dapat dilandasi dengan 

kesadarannya mengenai seberapa penting kontribusinya dalam 

perubahan tersebut. Menurut Tracey (2001), sebagai bagian dari suatu 

profesi atau organisasi, individu memiliki keterikatan dengan profesi atau 

organisasi tersebut, dan kesadaran mengenai peranan atau kontribusinya 

bagi organisasi atau profesinya akan memengaruhi upaya yang ia 

kerahkan. Hal ini mencerminkan keterlibatan individu dalam komitmen 

profesi atau komitmen organisasi. 

Dengan demikian maka, penjelasan para tokoh dan hasil 

penelitian sebelumnya mendukung hasil penelitian ini bahwa terdapat 

hubungan  yang signifikan antara komitmen profesi dengan adaptive 

performance pada perawat. Penjabaran di atas juga mengungkapkan 
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adanya hubungan secara tidak langsung antara keduanya. Komitmen 

profesi dipengaruhi oleh motivasi berprestasi semakin tinggi motivasi 

berprestasi yang dimiliki individu maka berpengaruh terhadap tingginya 

komitmen individu tersebut. Adaptive performance merupakan salah satu 

komponen yang mengukur motivasi berprestasi individu. 

Komitmen profesi memiliki tiga dimensi. Masing-masing dimensi 

memiliki korelasi yang signifikan dengan variabel dependen, adaptive 

performance. Berikut adalah nilai rx.y hubungan dimensi komitmen profesi 

dengan adaptive performance, sebagai berikut: 

Tabel 17.  
Nilai Hubungan Dimensi Komitmen Profesi dengan  

Adaptive Performance 
 

No Dimensi Nilai rx.y P Keterangan 
1. Komitmen 

Kontinuan/keberlanjutan 
0,617 P<0,01 Signifikan 

2. Komitmen Afektif 0,473 P<0,01 Signifikan 
3. Komitmen Normatif 0,262 P<0,01 Signifikan 

 

Dari hubungan ketiga dimensi komitmen profesi dengan variabel 

adaptive performance, masing-masing dimensi komitmen profesi memiliki 

hubungan yang signifikan. Dimensi komitmen kontinuan/keberlanjutan 

memiliki pengaruh hubungan yang paling kuat/tinggi, dan dimensi 

komitmen normatif memiliki pengaruh hubungan yang paling 

lemah/rendah. 
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4. Uji tambahan 

Beberapa fakta menarik ditemukan dalam penelitian ini dibahas 

sebagai tambahan analisis yang akan memperkaya khasanah dan 

sumbangan penelitian: 

a. Adaptive Performance 

Penelitian ini melakukan analisis deskriptif untuk memberikan 

gambaran responden mengenai adaptive performance dengan 

melihat mean empiris. Hasil perhitungan mean empiris tersebut 

menunjukan bahwa skor adaptive performance menunjukan 11 

subjek berada pada kategori rendah, 59 subjek pada kategori 

sedang dan 30 subjek pada kategori tinggi. Temuan ini 

menunjukkan bahwa permasalahan adaptive performance tidak 

terjadi di tempat penelitian, adaptive performance di persepsikan 

pada kategori sedang oleh perawat. 

Hasil analisis deksriptif variabel Adaptive Performance 

menemukan bahwa dari 8 dimensi adaptive performance, nilai 

terendah dari kedelapan dimensi tersebut ada pada dimensi 

Learning new tasks, technologies and procedures (Y3 dan Y15), 

disusul dengan dimensi Demostrating cultural adaptability (Y5) dan 

Handling emergencies or crisis situation (Y7 dan Y8). Hasil temuan 

ini memiliki arti bahwa bagi sebuah Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) dalam konteks adaptive performance yang paling 
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dibutuhkan adalah adaptive performance yang meliputi Learning 

new tasks, technologies and procedures, Demostrating cultural 

adaptability dan Handling emergencies or crisis situation. Maka 

prioritas utama bagi perusahaan dalam menumbuhkan adaptive 

performance yang saat ini dipersepsikan rendah oleh para perawat 

yaitu dengan mempelajari cara baru terkait dengan pengetahuan 

dalam bidang keperawatan khususnya, inovasi teknologi, 

kemampuan memahami bahasa/budaya yang ada untuk melayani 

pasien dan terkait dengan prosedur kerja, selain itu perawat 

diharapkan untuk meningkatkan kemampuan dalam menanggapi 

atau bertindak secara tepat dan cepat pada situasi yang 

berbahaya dan mengancam. 

b. Iklim Psikologis 

Studi ini juga telah melakukan analisis deksriptif pada iklim 

psikologis dengan melihat nilai mean empiris yang dihasilkan oleh 

subjek. Hasil mean empiris menunjukan bahwa subjek dengan 

kategori rendah berjumlah 23 subjek, subjek dengan kategori 

sedang berjumlah 57 subjek dan subjek dengan kategori tinggi 

berjumlah 20. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan 

adaptive performance yang terjadi di tempat penelitian disebabkan 

oleh hasil iklim psikologis yang didapatkan oleh subjek. Artinya 
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bahwa apabila nilai  adaptive performance tinggi, maka nilai iklim 

psikologis yang dihasilkan juga tinggi, begitu sebaliknya.  

Hal lain yang menarik dalam pembahasan variabel independen 

iklim psikologis dalam penelitian ini adalah ditemukan hasil nilai 

rata-rata yang rendah dimensi tekanan (indikator X1.15) dan 

disusul dengan dimensi penghargaan (X1.4, X1.11 dan X1.18). Hal 

ini berarti bahwa iklim psikologis yang dipersepsikan rendah oleh 

karyawan disebabkan oleh adanya tekanan dan penghargaan. 

Berdasarkan hasil analisa tersebut maka rendahnya adaptive 

performance pada iklim psikologis adalah dampak dari tekanan 

yang dirasakan oleh perawat, khususnya tekanan dalam 

menyelesaikan tugas berdasarkan tuntutan waktu. Selain itu, 

penghargaaan dalam bentuk pengakuan yang diterima perawat 

ketika memberikan kontribusi pada rumah sakit, dinilai kurang 

didapatkan. Menurut Wadsworth dan Owens (2007) konflik 

pekerjaan dan keluarga akibat dari tuntutan untuk memberikan 

waktu ekstra pada peran kerja akan memberikan dampak seperti 

pekerjaan semakin terbengkalai, kebosanan kerja dan stres 

terhadap pekerjaan. Selain itu, teori Weer (2006) mengenai 

peningkatan kualitas pekerjaan memperlihatkan peran ganda 

dapat menghasilkan akibat yang positif. Penghargaan yang 

diberikan atas hasil kerja yang baik akan menuntut peran positif. 
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Oleh karenanya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa akan lebih 

mudah bagi suatu organisasi/perusahaan dalam melakukan 

adaptive performance dengan meminimalisir tekanan dan 

memberikan penghargaan atas hasil kerja yang dilakukan oleh 

karyawan. 

c. Komitmen Profesi 

Analisis deskriptif selanjutnya dilakukan pada variabel komitmen 

profesi untuk memberikan gambaran mengenai komitmen profesi 

dari kacamata responden dengan melihat nilai mean empiris yang 

dihasilkan oleh subjek. Nilai mean empiris pada dimensi komitmen 

profesi menghasilkan nilai yang rendah pada 13 subjek, nilai 

sedang pada 66 subjek, dan nilai tinggi pada 21 subjek. Temuan 

ini sekaligus menjelaskan adanya permasalahan yang terjadi di 

perusahaan terkait dengan adanya indikasi perilaku yang sedang 

pada adaptive performance dari karyawannya yang sejalan 

dengan hasil penelitian ini dimana nilai variabel adaptive 

performance berada pada kategori sedang yang dijelaskan melalui 

nilai komitmen profesi yang sedang sehingga dapat dikatakan 

bahwa semakin tinggi nilai komitmen profesi semakin tinggi pula 

adaptive performance yang ditampilkan perawat. 

Diketahui pula bahwa variabel komitmen profesi dengan nilai 

terendah ada pada dimensi komitmen normatif (X2.3 dan X2.4) 
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yang berarti bahwa perawat kurang memiliki kelekatan dengan 

profesinya. 

Diperkuat dengan keterangan dari pihak kepegawaian dan 

humas rumah sakit yang menyatakan bahwa masih ada komplain 

terkait pelayanan yang kurang ramah. Hal ini berarti bahwa 

perawat masih ada yang kurang memiliki rasa keinginan untuk 

melayani pasien dengan baik. Komitmen normatif juga didasarkan 

pada janji seorang perawat disaat individu diangkat sebagai 

perawat khususnya dirumah sakit ini, harus dapat memenuhi 

kewajibannya. Akan tetapi, pada kenyataannya bagian 

kepegawaian masih mengeluhkan karena masih ada perawat yang 

sering terlambat datang. 

 
d. Studi Deskriptif Variabel Adaptive Performance Berdasarkan 

Karakteristik Demografi 

Studi dalam penelitian ini juga menarik perhatian peneliti untuk 

memperdalam kajian dengan melakukan uji tambahan kaitannya 

dengan analisa adaptive performance dilihat dari sisi faktor 

demografis responden. Dalam operasionalnya adaptive 

performance tidak dapat dipisahkan faktor demografis karyawan di 

tempat kerja (Crowley, 2011) sehingga penting melihat adaptive 

performance dari sudut pandang demografis yang dimiliki perawat. 
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Hasil yang diperoleh pada uji tambahan yang menganalisa 

variabel adaptive performance berdasarkan karakteristik demografi 

adalah bahwa tidak ada perbedaan adaptive performance 

berdasarkan karakteristik demografi perawat baik dari sisi usia, 

maupun dari masa kerja. Dengan kata lain bahwa apapun latar 

belakang demografi perawat tidak memengaruhi adaptive 

performance perawat yang secara empirik berada pada kategori 

sedang. Hal ini disebabkan oleh rendahnya iklim psikologis dan 

tingginya komitmen profesi. 

Hal lainnya yang dapat diidentifikasikan sebagai penyebab 

bahwa karakteristik demografi tidak berpengaruh pada adaptive 

performance pada penelitian ini dijelaskan oleh Neal, Yeo, Koy 

dan Xiao (2012), karena pembentukan nilai itu sendiri yang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor dan berlangsung sepanjang hidup 

individu, selain itu karena dari segi sosial dan adanya kontrol. 

Pada akhirnya hal ini dapat menutupi karakteristik individu yang 

sebenarnya yang seringkali ditinjau dari sisi faktor demografisnya 

serta berdampak pada adaptive performance yang dirasakan oleh 

responden (Crowley, 2011). 

 
Perubahan-perubahan yang terjadi di rumah sakit, lazim terjadi 

seiring dengan kemajuan rumah sakit dalam segala bidang. Adanya 
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perubahan tersebut, menuntut sumber daya manusia yang ada, 

khususnya perawat agar mampu dalam menghadapi perubahan 

tersebut. Perubahan perilaku individu dalam menyesuaikan diri 

terhadap tuntutan tersebut atau adaptive performance diharapkan 

dimiliki oleh para perawat. Dengan demikian, berdasarkan uraian 

penjelasan para tokoh dan hasil penelitian sebelumnya yang 

mendukung hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa iklim 

psikologis yang dirasakan oleh perawat akibat perubahan yang terjadi 

memengaruhi untuk melakukan adaptive performance. Hubungan 

yang dapat dijelaskan adalah hubungan positif antara kedua variabel 

tersebut atau dengan kata lain, semakin tinggi iklim psikologis yang 

dirasakan oleh perawat maka semakin tinggi pula adaptive 

performance yang dimiliki, demikian pula sebaliknya. 

Dengan demikian maka, penjelasan para tokoh dan hasil 

penelitian sebelumnya mendukung hasil penelitian ini bahwa terdapat 

hubungan positif yang signifikan antara komitmen profesi dengan 

adaptive performance pada perawat. Hal ini berarti, semakin tinggi 

komitmen profesi yang dimiliki perawat maka adaptive performance 

yang dimiliki semakin tinggi pula, demikian sebaliknya. 

Berdasarkan pembahasan hubungan antara ketiga variabel di 

atas maka, terlihat bahwa ada korelasi antara iklim psikologis dan 

komitmen profesi dengan adaptive performance pada perawat RSUD 
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dr. Soeselo. Lebih lanjut, dapat dijelaskan bahwa perubahan-

perubahan yang terjadi di lingkungan kerja apabila perawat 

mengintepretasikan perubahan tersebut sebagai kondisi yang positif, 

maka perawat akan menyukai lingkungan kerjanya. Apabila perawat 

tersebut menyukai lingkungan kerjanya, maka perawat tersebut akan 

bersikap loyal terhadap pekerjaannya. Hal ini juga akan sejalan 

dengan perilaku perawat dalam menyesuaikan diri terhadap tuntutan 

perubahan yang terjadi akan semakin meningkat.  

Penelitian ini telah dilakukan dengan semaksimal mungkin, 

akan tetapi peneliti menyadari bahwa masih terdapat beberapa 

keterbatasan sehingga perlu adanya penguatan dari berbagai macam 

sisi. Beberapa kelemahan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini tidak menerapkan tahapan preliminary tryout namun 

langsung pada tahapan tryout sehingga banyak item gugur yang 

seharusnya dapat dieliminir pada tahapan awal. 

2. Aktivitas perawat yang sangat padat, membuat perawat dalam 

mengisi tergesa-gesa. Sudah dicoba untuk diberi waktu selama 

beberapa hari, namun perawat masih banyak yang tidak sempat 

untuk mengisi skala penelitian. 

3. Keterbatasan lainnya adalah berkaitan dengan jumlah item pada 

skala penelitian yang cukup banyak. Selanjutnya, jumlah item 
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pernyataan yang cukup banyak membuat beberapa subjek merasa 

lelah dalam menyelesaikan pengisian skala.  

4. Data dalam penelitian ini diambil melalui kuesioner, peneliti tidak 

terlibat langsung dalam aktivitas keseharian di rumah sakit 

sehingga kesimpulan terbatas pada data yang diperoleh dan 

dikumpulkan melalui penggunaan instrument secara tertulis. 
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