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dengan memberikan skala stress kerja  dan kuesioner tentang isi materi 

pelatihan yang diisi oleh sales supervisor.  

3. Pelaksanaan Pelatihan  

Tahap intervensi berupa pelatihan Neuro-Linguistic Programming (NLP). 

dilaksanakan selama 16 jam dalam dua hari. Peserta pelatihan sebanyak 15 

orang sales supervisor PT. Semar Pelita Sejati, dan diakhir sesi pelatihan. 

Skala reaksi, dan Informed consent juga diberikan kepada peserta pelatihan 

diawal sesi pelatihan. 

4. Post test 

Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data akhir 

mengenai tingkat stress kerja sales supervisor. Dan untuk mengetahui 

perubahan level pengetahuan sales supervisor terhadap materi pelatihan. 

evaluasi dilakukan dengan memberikan skala stress kerja  dan kuesioner 

tentang isi materi pelatihan dan juga pemberian kuesioner reaksi tentang 

faktor pendukung pelaksanaan pelatihan yang diisi oleh sales supervisor.  

5. Analisa Data 

Data hasil penelitian ini akan dianalisa menggunakan metode deskriptif 

dengan menggunakan grafik yang menunjukkan perbedaan kondisi pada 

pretest dan posttest. Selain itu, hasil penelitian akan dihitung secara kuantitatif 

menggunakan paired sample t-test yang merupakan uji beda atas dua sampel 

yang berpasangan, dan sampel berpasangan merupakan subjek penelitian 

yang sama namun mengalami dua perlakuan yang berbeda. 

 

Hasil 

1. Level  Pengetahuan  

Pengetahuan peserta diukur dengan pretest dan posttest, dengan asumsi 

akan ada perbedaan antara pretest dan posttest akibat pemberian materi NLP 

selama pelatihan ini. 

Dari hasil perhitungan menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test diatas, 

ditemukan bahwa Z score hitung adalah -3,457 dengan signifikansi 0,001 (<0,05), 

artinya ada perbedaan antara pretest dan posttest dimana skor post test lebih besar 

secara signifikan dibanding pretest. 
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                                       Gambar 2. Hasil Level Pengetahuan 

2. Level  Reaksi 

Pengukuran level reaksi pada penelitian ini terbagi menjadi beberapa 

bagian, yakni fasilitator, metode pelatihan, materi & alat bantu, dan pelaksanaan 

pelatihan, reaksi dari peserta adalah sebagai berikut: 

1) Fasilitator 

Reaksi terhadap fasilitator diukur dari kemampuan fasilitator menjelaskan 

materi secara jelas dan sistematis, memiliki wawasan luas tentang materi dan 

mampu menjawab pertanyaan dari peserta, serta kemampuan fasilitator untuk 

memberikan penguatan untuk peserta meningkatkan pengetahuan. 

Reaksi diukur dengan skor antara 1-5, dan skor total yang dicatatkan 

peserta untuk penilaian fasilitator adalah 200 dari skor maksimal 225, artinya 

reaksi positif dari peserta terhadap fasilitator mencapai tingkat 89%. 

2) Metode Pelatihan  

Reaksi terhadap metode pelatihan diukur dari kemampuan metode 

pelatihan untuk dipahami dan mendukung proses pembelajaran, serta 

kesesuaian metode pelatihan dengan karakteristik peserta. 

Reaksi diukur dengan skor antara 1-5, dan skor total yang dicatatkan 

peserta untuk penilaian metode pelatihan adalah 127 dari skor maksimal 150, 

artinya reaksi positif dari peserta terhadap metode pelatihan mencapai tingkat 

85%. 

3) Materi & Alat Bantu 

Reaksi terhadap materi dan alat bantu diukur dari ketersediaan sarana 

anat bantu, kesesuaian materi pelatihan dengan harapan dan kebutuhan 

peserta, serta ketersediaan fasilitas yang menunjang proses pembelajaran 
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Reaksi diukur dengan skor antara 1-5, dan skor total yang dicatatkan 

peserta untuk penilaian alat bantu & materi adalah 198 dari skor maksimal 225, 

artinya reaksi positif dari peserta terhadap alat bantu dan materi pelatihan 

mencapai tingkat 88%. 

4) Pelaksanaan Pelatihan 

Reaksi terhadap pelaksanaan pelatihan diukur dari efektivitas 

penggunaan hari pelatihan, dan tingkat kepuasan pada pelaksanaan pelatihan. 

Reaksi diukur dengan skor antara 1-5, dan skor total yang dicatatkan 

peserta untuk penilaian pelaksanaan pelatihan adalah 130 dari skor maksimal 

150, artinya reaksi positif dari peserta terhadap pelaksanaan pelatihan 

mencapai tingkat 87%. 

 

                                  Gambar 3. Hasil Level Reaksi 

3. Level  Perilaku  

Hasil pengukuran ini akan menjadi data utama untuk melihat seberapa besar 

pengaruh pelatihan Neuro Lingistic Programming terhadap stress kerja sales 

supervisor. Evaluasi dilakukan berdasarkan berdasarkan interview dengan HRD 

Manager dan Head Of Regional pada tanggal 19 Januari 2018, yang menjelaskan 

bahwa beberapa peserta pelatihan menunjukan peningkatan prestasi kerja bahkan 

salah satu dari peserta pelatihan per bulan Februari 2018 diajukan promosi jabatan 

sebagai Head Of Teritory dan juga melihat dari data absensi & turnover karyawan 

yaitu  : 

NO Tahun Bulan  
Data Turn Over 

Masuk Resign 

1 
2017 

Nov 17 0% 0% 

2 Des 17 0% 0% 

3 2018 Jan 18 0% 0% 

 

                  Tabel 4. Data Turn Over Sales Supervisor Setelah Pelatihan PT. Semar Pelita Sejati 
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Grafik 3. Data Izin Sakit Sales Supervisor Setelah Pelatihan PT. Semar Pelita Sejati 

 

 

NO Tahun Bulan  ISPA OBS Febris  Gastritis Typus 

1 
2017 

Nov 17 - 2 - - 

2 Des 17 - - - - 

3 2018 Jan 18 - - - - 

 

                Tabel 5. Data Izin Sakit Sales Supervisor PT. Semar Pelita Sejati 

 

Dari Data absensi dan turnover karyawan Sales Supervisor menunjukan 

adanya penurunan dimana di bulan Januari 2018 tidak ada Sales Supervisor yang 

mengajukan izin sakit maupun mengajukan pengunduran diri.  

Berdasarkan skor pada skala stress kerja yaitu Standart Stress Scale (SSS) 

yang diberikan untuk sales supervisor pada satu hari sebelum pelatihan dan satu 

hari setelah pelatihan dilaksanakan. Berdasarkan uji beda Wilcoxon Signed Rankes 

Test diperoleh nilai z =     -3.413 dengan (p=0,001 / 2 =0,0005; p <0,01). Hal ini 

berarti ada penurunan yang sangat signifikan pada tingkat stress kerja sales 

supervisor PT. Semar Pelita Sejati setelah mengikuti pelatihan dibandingkan 

sebelum mengikuti pelatihan. Adapun grafik perubahan stress kerja sales 

supervisor dapat dilihat pada grafik berikut: 

 

                                   Grafik 4. Hasil Skala Stress Kerja 
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Berdasarkan Gross & Seebaβ (2016)  stress kerja memiliki lima aspek yakni 

: beban kerja, kepuasan kerja, Dukungan Sosial & Tekanan Sosial, Kelelahan serta 

Kecemasan akan masa depan. Perubahan tingkat stress kerja yang terjadi sebelum 

dan sesudah sales supervisor mengikuti pelatihan neuro linguistic programming 

dapat dilihat pada pembahasan masing-masing aspek berikut ini. 

a. Aspek Beban Kerja 

Aspek beban kerja  pada prettest dan postest dilakukan uji beda, 

sehingga menghasilkan Z = -2,565 p=0,005/2 = 0,0025 (p<0.05). Angka tersebut 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada aspek beban kerja 

setelah sales supervisor mendapatkan pelatihan neuro linguistic programming 

 

                              Grafik 5. Perubahan Aspek Beban Kerja 

 

b. Aspek Kepuasan Kerja 

Aspek kepuasan kerja pada prettest dan postest dilakukan uji beda, 

sehingga menghasilkan Z = -3,200 p=0,001/2 = 0,005 (p<0.05). Angka tersebut 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada aspek kepuasan kerja 

setelah sales supervsisor mendapatkan pelatihan neuro linguistic programming. 

 

                             Grafik 6. Perubahan Aspek Kepuasan Kerja 
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c. Aspek Dukungan & Tekanan Sosial 

Aspek dukungan & tekanan sosial pada prettest dan postest dilakukan 

uji beda, sehingga menghasilkan Z = -3,427 p=0,001/2 = 0,005 (p<0.05). Angka 

tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada aspek dukungan 

& tekanan sosial setelah sales supervisor mendapatkan pelatihan neuro 

linguistic programming 

 

               Grafik 7 Perubahan Aspek Dukungan & Tekanan Sosial 

 

d. Aspek Kelelahan 

Aspek kelelahan pada prettest dan postest dilakukan uji beda, sehingga 

menghasilkan Z = -3.194 p=0,001/2 = 0,005 (p<0.05). Angka tersebut 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada aspek kelelahan setelah 

sales supervisor mendapatkan pelatihan neuro linguistic programming 

 

                         Grafik 8 Perubahan Aspek Kelelahan 

 

e. Aspek Kecemasan akan masa depan 

Aspek kecemasan akan masa depan pada prettest dan postest 

dilakukan uji beda, sehingga menghasilkan nilai Z = -3.223 p=0,001/2 = 0,005 

(p<0.05). Angka tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada 

aspek kecemasan akan masa depan setelah sales supervisor mendapatkan 

pelatihan neuro linguistic programming 
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               Grafik 9.  Perubahan Aspek Kecemasan akan masa depan 

 

Diskusi 

Intervensi berupa pelatihan neuro linguistic programming kepada sales 

supervisor PT. Semar Pelita Sejati terbukti dapat menurunkan stress kerja. 

Berdasarkan analisa data pengujian hipotesis yang telah dilakukan melalui tehnik uji 

beda Wilcosox Signed Rank Test diketahui bahwa nilai z = -3,413 dengan p=0,001 / 

2 = 0,0005; dimana p<0,01 (level of significance for one-tailed), maka dapat 

dinyatakan bahwa hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima. Secara garis besar 

intervensi berupa pelatihan neuro linguistic programming yang diberikan kepada 

sales supervisor mampu memberikan pengaruh positif terhadap penurunan stress 

kerja. 

Pelatihan neuro linguistic programming diikuti oleh sales supervisor yang 

memberikan pemahaman dan ilmu baru tentang teknik pengenalan diri juga 

mengetahui tentang gejala yang mungkin muncul dikarenakan stress kerja. Hasil 

menunjukkan bahwa seluruh peserta pelatihan mengalamipeningkatan 

pengetahuan tentang teknik-teknik dalam neuro linguistik programming sebelum 

dan sesudah mengikutipelatihan. Seluruh peserta mengalami proses belajar melalui 

materi yang diberikanoleh trainer dan melalui diskusi interaktif yang diadakan 

selama pelatihan. Mereka lebihmemahami mengenai cara yang efektif dalam 

mengelola stress kerja dan meningkatkan kwalitas hidup, yang berdampak dengan 

meningkatnya prestasi kerja, tanpa adanya stress kerja. 

Training atau pelatihan adalah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan 

kinerja karyawan dalam pekerjaan yang diserahkan kepada karyawan (Hardjana, 

2001). Menurut Mathis dan Jackson (2002), pelatihan memfokuskan pada individu 

untuk mencapai kemampuan baru yang berguna baik bagi pekerjaannya saat ini 

maupun dimasa mendatang. Pelatihan bagi karyawan juga merupakan sebuah 

proses memberikan tambahan pengetahuan dan keahlian tertentu serta perubahan 
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