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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 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PRETEST 14 14 13 9 15 15 9 15 11 11 9 10 15 11 11

POSTTEST 12 13 11 8 14 15 6 13 9 10 7 9 12 8 11

0

5

10

15

20

SK
O

R
 S

SS
 



33 
 

 
 

sikap agar karyawan semakin memiliki ketrampilan dan kemampuan untuk  

melaksanakan tanggung jawabnya dan kewajibannya dengan hasil maksimal dan 

terbaik. 

Pengetahuan yang diberikan oleh trainer dalam pelatihan neuro linguistic 

programming juga mampu memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku 

sales supervisor  setelah mengikuti pelatihan. Para sales supervisor  mampu untuk 

mengenali diri sendiri , bisa untuk mengenali gejala-gejala stress kerja, serta juga 

mampu untuk melakukan teknik-teknik terapi untuk bisa mengelola stress kerja 

secara aktif, sehingga diharapkan angka absensi dan keluhan kesehatan dapat 

berkurang banyak, dan mulai adanya peningkatan performance kerja dan minimnya 

komplain dari pihak manajemen atas kinerja sales supervisor. Perubahan perilaku 

sales supervisor setelah mengikuti pelatihan ditegaskan oleh Khanfar dan 

Simamora (dalam Farmawati, 2016) pelatihanyang dilakukan mengacu pada 

perubahan ketrampilan, pengetahuan, perilaku dansikap. 

Nilai aspek beban kerja menunjukan nilai yang fluktuatif (grafik 5) dari 

beberapa sales supervisor, yang sebagian besar grafik menunjukan adanya 

menurunan persepsi oleh sales supervisor  kerja dalam menyikapi sebuah tugas 

atau beban yang diberikan,meskipun ada 3 orang sales supervisor yang masih tidak 

menunjukan penurunan persepsi dalam menghadapi beban kerja dan masih bisa 

menjadi faktor tidak tercapainya target pekerjaan yang diminta, dari hasil followup 

pertama menunjukan adanya perbedaan sales supervisor dalam menyikapi beban 

kerja dimana sebelum pelatihan adanya perasaan tidak mampu dan menjadi 

sebuah tanggungan dan setelah pelatihan sales supervisor menyatakan beban 

kerja menjadi sebuah bentuk tanggung jawab pekerjaan yang harus diselesaikan 

sehingga, beberapa target perusahaan sudah mulai dicapai dengan baik. Dan  hal 

ini bisa disikapi dari pihak manajemen untuk bisa dilanjutkan untuk melakukan 

followupdan konseling untuk sales supervisoruntuk meningkatkan performance 

sales supervisor. 

Pada aspek kepuasan kerja menunjukan nilai positif (grafik 6) dari beberapa 

sales supervisor, dimana 90% sales supervisor menunjukan adanya penurunan 

ketidakpuasan kerja sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan neuro-linguistic 

programming. Dengan peningkatan kepuasan kerja diharapkan mampu 

meningkatkan kinerja para sales supervisor  seperti yang diungkapkan Gibson 

dalam Wibowo (2007) secara jelas menggambarkan adanya hubungan timbal balik 
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antara kinerja dan kepuasan kerja, disatu sisi dikatakan kepuasan kerja 

menyebabkan peningkatan kinerja sehingga pekerja yang puas akan lebih produktif.  

Berdasarkan hasil penelitian dari aspek dukungan dan tekanan sosial (grafik 

7) dapat dilihat ada 4 orang sales supervisor yang mengalami perubahan sangat 

signifikan dalam menyikapi adanya dukungan maupun tekanan sosial disekitarnya, 

sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat stress kerjanya dan meningkatkan 

prestasi kerja, seperti penjelasan Dwiyanti (2001) bahwa stress akan cenderung 

muncul pada karyawan yang tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial 

mereka. Dukungan sosial dalam penelitian ini adalah dukungan dari lingkungan  

external atau lingkungan pekerjaan maupun dukungan dari lingkungan keluarga 

terdekat.  

Melihat aspek kecemasan akan masa depan (grafik 9) menunjukan hasil 

penurunan meskipun tidak signifikan, dan menunjukan bahwa sales supervisor 

masih memiliki kecemasan yang cukup tinggi, dan ini bisa berdampak terhadap 

prestasi dan performace kerjanya, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hasibuan 

(2014) yang menyatakan bahwa tingkat kecemasan yang tinggi dapat menurunkan 

prestasi kerja karyawan, prestasi kerja karyawan yang mengalami kecemasan yang 

berat pada umumnya akan menurun karena mereka mengalami ketegangan pikiran 

dan berperilaku yang aneh 

Nilai aspek kelelahan (grafik 8) setelah pelatihan menunjukan penurunan 

dimana dalam pelatihan melakukan teknik relaksasi dimana diharapkan sales 

supervisor dapat mempraktekan teknik relaksasi disaat mengalami kelelahan dan 

diharapkan dapat mengurangi tingkat stress kerja serta mengurangi gejala stress 

secara fisiologis diantaranyasakit fisik diantaranya kepala pusing, pereganggan otot 

dan mengalami sulit tidur, sehingga dengan fisik yang cukup prima dan kondisi 

sehat diharapkan dapat menurunkan angka absensi dan izin sakit dari sales 

supervisor serta mampu meningkatkan produktivitas kerja sales supervisor. 

Penelitian juga mengungkapkan sales supervisor PT. Semar Pelita Sejati 

memiliki reaksi yang positif atau sangat baik atas dilaksanakannya Pelatihan Neuro 

Linguistic Programing, dari lima komponen aspek  dari stress kerja tersebut 

diketahui bahwa semua komponen manfaat mendapatkan reaksi yang cukup baik, 

hal ini berarti pelatihan Neuro Linguistic Programing memberikan manfaat sebagai 

upaya meningkatkan kwalitas diri sales supervisor, dan beberapa aspekyang masih 

menunjukan penurunan yang terendah yang berarti masih perlu diupayakan 
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peningkatan kwalitas diri dengan diadakan pelatihan maupun mentoring agar 

pelatihan yang dilaksanakan dapat memberikan peran yang lebih baik terhadap 

upaya peningkatan sumber daya karyawan terutama sales supervisor 

Penelitian ini tidak lepas dari kelemahan-kelemahan yang diduga 

mempengaruhi hasil penelitian secara keseluruhan. Kelemahan-kelemahan dalam 

penelitian ini antara lain:  

1. Proses training yang masih dilakukan dilingkungan kerja dimana masih 

dimungkinkan kurangnya konsentrasi terhadap proses pelatihan, karena 

beberapa sales supervisor ada yang masih diminta atasan untuk menerima 

telepon atau membuat laporan harian ditengah-tengah pelatihan. Sehingga 

dimungkinkan penyampaian materi dan praktek tidak bisa diterima 100% 

2. Adanya keterbatasan waktu dalam proses pelatihan dan pembuatan laporan 

penelitian maka evaluasi pelatihan sesuai dengan Kickpatrick empat level tidak 

bisa tercapai semua hanya sampai level tiga yaitu behaviour, dan untuk level 

keempat result akan dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dan peneliti 

tanpa melampirkan dalam hasil penelitian. 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulan bahwa ada 

pengaruh pelatihan Neuro Linguistic Programming terhadap Stress Kerja pada 

Sales Supervisor  PT. Semar Pelita Sejati, Pelatihan Neuro Linguistic Programming 

mampu menurunkan stress kerja sales supervisor PT. Semar Pelita Sejati 

Saran 

1. Bagi Peserta 

a) Peneliti menyarankan peserta untuk terus belajar untuk mempraktekan 

teknik NLP sehingga mampu untuk mengelola stress kerja dan bisa 

menurunkan stres kerja sehingga mampu meningkatkan produktivitas kerja 

serta membuat motivasi tambahan untuk lebih berprestasi 

2. Bagi Perusahaan 

a) Peneliti menyarankan untuk PT. SPS terus mengadakan kegiatan untuk 

meningkatkan pelatihan yang mampu meningkatkan keterampilan dalam 
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menggunakan teknik pengelolaan stress kerja guna menurunkan stres kerja 

pada sales supervisor atau semua karyawan. 

b) Perusahaan mulai melakukan perbaikan dalam melakukan prosedur 

recruitment dan promosi karyawan sehingga mendapatkan karyawan yang 

tepat untuk posisi yang tepat. 

c) Pihak manajemen dapat meneruskan proses followup secara internal untuk 

memantau stress kerja sales supervisor. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a) Penelitian yang selanjutnya dapat mengidentifikasi faktor lain atau 

permasalah lain yang dialami oleh sales supervisor selain stress kerja 

misalkan adanya prosedur dan kebijakan perusahaan yang belum tetap. 

b) Penelitian ini dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga peneliti tidak 

melakukan proses followup lebih lanjut, dan diharapkan penelitian 

selanjutnya bisa melakukan penelitian dalam waktu yang lebih lama dan 

bisa melakukan followup untuk bisa melihat hasil lebih akurat 
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