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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Orientasi Kancah Penelitian 

 Tempat penelitian ini  di  RSUD Undata Palu, Jl. 

Trans Sulawesi, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore kota 

Palu ini berdiri sejak tahun 1972 berdasarkan SK Gubernur Kepala 

Daerah Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 

59/DITTAP/1072 tanggal 7 Agustus 1972. Pada tanggal 1995, 

RSUD Undata tengah mendapat pengakuan sebagai RSUD kelas 

non pendidikan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan 

No.93 tahun 1995 dan pada tahun berikutnya  diakui sebagai pusat 

rujukan tertinggi di Sulawesi tengah dengan peraturan daerah 

nomor 6 tahun 1996 berdasarkan SK Bupati No. 900/ 607/2010. 

1. Visi, Misi, Motto dan Tujuan RSUD Undata 

Visi : Menjadi Rumah Sakit terdepan dan terbaik dalam   

bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian di 

provinsi Sulawesi tengah tahun 2020. 

Misi :Meningkatkan pelayanan kesehatan yang 

professional  

Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat di Bidang kesehatan 
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           Meningkatkan pendapatan kesejahteraan  karyawan    

rumah sakit   

Motto : “Mosangu Mosipakabelo artinya: bersatu untuk 

saling memperbaiki dalam Upaya peningkatan 

pelayanan kesehatan kepada masayarakat. 

Tujuan : Perbaikan mutu Pelayanan 

    Perbaikan Manajemen dan Kapasitas SDM 

               Pengendalian Biaya dan Optimalisasi 

2. Gambaran Umum Responden 

Subyek yang diteliti pada peneitian ini adalah perawatRumah 

Sakit Umum Daerah Undata sejumlah 22  respondendengan 

karakteristik sebagai berikut: 

               Tabel.41. Responden berdasarkan Pendidikan  

Pendidikan Jumlah (N) Presentase 

D3 17 77 % 

S1 5 23 % 

Jumlah 22 100 % 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 

Karakteristik responden juga dibagi menurut lama masa 

kerja, disajikan data sebagai berikut: 

Tabel.4.2. Responden berdasarkan Masa Kerja 

Usia (Tahun) Jumlah (N) Presentase 

1-7 4 18 % 

 8-14 5 23% 

15-21 5 23% 

22-30 
 

8 36% 

Jumlah 22 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
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Responden yang berprofesi sebagai perawat, paling banyak 

berjenis kelamin perempuan, hal ini dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

                   Tabel.4.3. Responden berdasarkan Jenis Kelamin dan Status  

Jenis 
Kelamin 

Status Jumlah (N) Presentase 

Laki-laki Menikah 3 14 % 
 Belum 

Menikah 
1 5 % 

Perempuan Menikah 17 77% 

 Belum 
Menikah 

1 5% 

Total  22  

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
 

Karakteristik responden juga dibagi menurut unit kerja, disajikan 

data sebagai berikut: 

    Tabel 4.4. Responden berdasarkan Unit Kerja 

Bagian Jumlah (N) Presentase 

Anggrek 3 14% 
ICU 2 9% 
ICVCU 3 14% 
PICU 2 2% 
HD 2 2% 
OK Cito 2 2% 
UGD 3 14% 
IBS 1 5% 
Dahlia 
Teratai 

1 
3 

5% 
14% 

   

 22 100% 

        Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Karakteristik responden juga dibagi menurut Status, disajikan 

data sebagai berikut: 

Tabel.4.5. Responden berdasarkan Status 

Status Jumlah (N) Presentase 

Menikah 20 91 % 

Belum Menikah 2 9% 

Jumlah 22 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
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B. Persiapan Pengumpulan Data 

  Sebelum melaksanakan pengumpulan data terlebih dahulu 

peneliti menyusun instrumen penelitian dan perijinan penelitian agar 

pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan 

harapan. 

1. Penyusunan Alat Ukur  

Persiapan penelitian diawali dengan penyusunan skala stres 

kerja, tes pengetahuan dan skala sikap. Pada skala stres kerja 

terdiri dari 30, tes pengetahuan 20 item, skala sikap 20 item yang 

nampak pada Bab III di depan. 

2. Perijinan pengumpulan data 

 Sebelum melakukan penelitian di lapangan, peneliti 

melakukan studi pendahuluan. Hal ini penting untuk dilakukan 

guna mengetahui populasi dari penelitian ini.  Setelah diketahui 

selanjutnya peneliti mengajukan permohonan ijin penelitian. 

Berdasarkan surat ijin dari Dekan Fakultas  Psikologi UNIKA 

Soegijapranata Semarang No. 189/A.7. 04/MP/IV/2018 tanggal  

9 April 2018, kemudian penelitian menemui Kepala Bidang 

Keperawatan dan Kepala Diklat RSUD Undata Palu,untuk 

selanjutnya setelah mendapatkan ijin, kemudian peneliti 

berkonsultasi mengenai pelaksanaan penelitian dengan Kepala 

Bidang Keperawatan dan Kepala Seksi keperawatan 

C. Proses Pengambilan Data 
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Penelitian ini dilakukan di RSUD Undata Palu. Pada penelitian 

ini, sampling yang digunakan menggunkan teknik convenience 

sampling. Proses ini didiskusikan bersama kepala bidang 

keperawatan. Subjek penelitian  yang diambil dalam penelitian ini 

adalah perawat di RSUD Undata yang terpilih secara acak di 

instalasi rawat inap yang telah memenuhi persyaratan. 

Proses pengambilan data  dilakukan dua kali, dimulai dengan 

mengumpulkan para Kepala Ruang sebagai wakil dari perawat di 

setiap ruangan. Pengambilan data awal dengan memberikan 

instruksi cara mengisi skala yang akan digunakan untuk selanjutnya 

para Kepala Ruang diberikan skala sejumlah perwakilan dari sampel 

yang diacak untuk mengisi skala.  

Setelah proses menyebar skala kemudian dilanjutkan proses 

pengumpulan, tanggal 4 Juni  2018 skala yang dibagikan baru 

terkumpul sebagian, sisanya tanggal 5 dan seterusnya. Tahap 

selanjutnya setelah skala terkumpul yaitu melakukan skoring. 

D. Hasil 

 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

 
Tabel. 4.5 Blue Print Skala Stres Kerja Sebelum Try Out 

Gejala Stres Kerja 
Nomor Item 

Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Fisik 1, 2, 17, 30, 32 13, 21, 25, 35, 33 10 

Psikologis 5, 6, 7, 8)*, 11)*, 
18, 29 

4, 24)*, 26, 27, 28, 
31 

13 
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Perilaku 3, 10, 19, 20, 22)*, 
34 

9, 12)*, 14, 15,16, 
23 

12 

Total Item 18   17 35 

        Berdasarkan tabel di atas, terdapat 5 item yang gugur)* dan 30 item yang valid.  
 

Tabel. 4.6 Hasil Try Out Skala Stres Kerja 

Gejala Stres 
Kerja 

Nomor Item 
Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Fisik 1, 2, 14, 25, 27 10, 18, 20, 28, 30 10 

Psikologis 5, 6, 7, 15, 24,   4, 21, 22, 23, 26,  10 

Perilaku 3, 9, 16, 17, 29,  8, 11, 12, 13,19,  10 

Total Item 15   15 30 

Total jumlah item yang tersisa sebanyak 30 item. 
 

Uji Validitas skala stress kerja dilakukan dengan menggunakan 

Pearson’s Correlation Product Moment, membandingkan r hitung 

dengan r tabel. Hasi lUji validitas menunjukkan bahwa masing-

masing item menunjukkan nilai corrected item-total correlation yang 

berada di atas nilai r table untuk n=30, dengan taraf signifikansi 0,05, 

df = n-2 = 28 sebesar 0,361. Berdasarkan perhitungan tersebut, 

terdapat 5 item skala stress kerja yang tidak valid yaitu item 8,11, 12, 

22 dan 24. Sehingga item yang tersisa dan akan digunakan untuk 

pretest dan posttest sebanyak 30 item. 

Hasil uji reliabilitas pada masing-masing pernyataan variable 

stress kerja memiliki nilai koefisienCronbach Alpha> 0,869, maka 

dapat disimpulkan 30 item pernyataan dalam variable stress kerja 

adalah handal atau reliabel.  
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 2. Analisis Data 

Hasil penelitian ini menguji hipotesis yaitu pelatihan manajemen 

emosi efektif meurunkan stres kerja perawat inap RSUD Undata 

Kota Palu. Hasil uji hipotesis memperoleh nilai t sebesar 5,818 

dengan nilai p 0,000. Hal ini menandakan bahwa terdapat perbedaan 

signifikan terkait manajemen emosi terhadap stres kerja perawat 

antara sebelum dan sesudah diberikan pelatihan. 

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis penelitian 

mengenai efektifitas pelatihan manajemen emosi untuk mengurangi 

stress kerja perawat inap RSUD.Undata dapat diterima. Perawat 

yang mengikuti pelatihan stress kerjanya menjadi lebih rendah 

dibandingkan dengan yang tidak mengikut ipelatihan. Hasil skor stres 

perawat dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.4.1.nilai t Stres Perawat Inap 
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Gambar di atas menunjukkan hasil nilai t=5,818 pada 

kelompok perawat inap dengan taraf signifikansi nilai p=0,000. Hal 

ini menandakan bahwa adanya perbedaan bahwa benar adanya 

subjek tengah mengalami stres, terbukti dengan nilai stres pada 

perawat cukup besar. Selanjutnya dapat dilihat nilai mean perawat 

inap.Pada uji analisis, diperoleh skor mean pree-test skala stres 

dapat dilihat sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.4.2. Mean Pretetest dan Posttest Stres Perawat Inap 

Gambar di atas merupakan hasil nilai mean preetest dan posttest 

dari skala stres. Mean preetest perawat sebesar 63,81. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sebelum pelatihan, rata-rata perawat inap 

mengalami stres. Sedangkan setelah pelatihan, Mean  Posttest 

Perawat inap yang menjadi 55,23. Hal ini menandakan bahwa 

setelah pelatihan, stres yang dialami subjek menjadi lebih rendah,   

sehingga dapat dikatan pelatihan manajemen emosi efektif 

menurunkan stres kerja perawat inap.   .  
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 Hasil analisis di atas mengindikasikan ada perbedaan yang 

signifikan terkait stres kerja kepada perawat inap RSUD Undata, 

antara sebelum dan sesudah diberikan pelatihan manajemen 

emosi. Sehingga secara keseluruhan skor pretest dan posttest 

stres kerja perawat inap, dapat dilihat pada grafik berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafik.4.3.Hasil Stres Kerja Perawat Inap 

 

Stres kerja perawat disebabkan oleh adanya berbagai 

macam faktor.mulai dari lingkungan kerja itu sendiri yang terdiri dari 

atasan, pasien, rekan kerja, maupun dari masalah pribadi, 

pasangan, anak, orangtua. Saat mengalami stres, yang paling 

banyak terkuras dari individu adalah emosi. Hal yang justru 

dianggap sepele namun sangat berdampak pada stabilitas 

seseorang. Hal yang paling sering menyebabkan seseorang mudah 

merasa stres ialah karena kemampuannya yang masih kurang 

dalam mengelola emosi yang dialami. Prama (2015) mengatakan 
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jika seseorang mampu mengelola emosi, maka seseorang lebih 

mampu menghadapi masalah ataupun tekanan yang dialami, 

sehingga kemungkinan untuk mudah stres menjadi lebih rendah.  

Hasil penelitian stres kerja pada perawat ini, didukung 

dengan adanya beberapa evaluasi tambahan. Evaluasi ini 

berdasarkan dari hasil pelatihan manajamen emosi yang telah 

dilakukan. Evaluasi tersebut terdiri dari beberapa aspek yaitu 

evaluasi aspek pengetahuan (Knowledge), evaluasi aspek sikap 

(Afection) dan evaluasi aspek ketrampilan (Skill). Penjabaran dari 

masing-masing aspek adalah sebagai berikut:  

a. Evaluasi Aspek Pengetahuan 

Hasil evaluasi pengetahuan menggunakan tes pengetahuan 

dan mengalami peningkatan. Hasil analisa menunjukkan nilai z= 

= -8,866 dengan nilai p=0,000. Nilai mean pretest aspek 

pengetahuan sebelum pelatihan sebesar 8,91 dan skor mean 

post-test aspek pengetahuan setelah pelatihan sebesar 14,68. 

Skor menandakan ada perbedaan signifikan antara sebelum 

dan sesudah pelatihan. Gambaran skor pretest dan post-tes 

aspek penegtahuan dapat dilihat pada grafik berikut: 
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               Grafik 4.4. Hasil Evaluasi Aspek Pengetahuan 

 

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa 

secara  pengetahuan, kemampuan mengenai manajemen 

emosi yang dimiliki perawat mengalami peningkatan setelah 

mengikuti pelatihan. Peningkatan pengetahuan ini salah 

satunya dipengaruhi oleh trainer yang berpengalaman dan 

ammpu mentransfer ilmu dengan baik, alat sarana prasana 

yang dapat menunjang proses belajar saat pelatihan. 

Hal lain yang mempengaruhi ialah kesiapan dan kemauan 

dari peserta itu sendiri. Kesediaan dan kesiapan peserta untuk 

menerima merupakan faktor penting dalam penetuan 

berhasilnya pelaksanaan proses transfer knowledge saat 

pelatihan. Cara yang dilakukan untuk membuat perawat 

berminat dan siap menerima materi ialah dengan memberikan 

ice breaking dan games yang dapat mencairkan suasana dan 

membangkitkan self awareness bahwa materi yang akan 
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disampaikan adlaah sesuatu yang mereka butuhkan dan 

penting untuk situasi kerja sehari-hari. Peserta pelatihan 

memiliki dorongan yang besar dari diri sendiri untuk belajar dan 

berubah menjadi lebih baik.  

b. Evaluasi Aspek Sikap 

Pada evaluasi aspek sikap ini, terkait dengan respon perawat 

saat mengalami kondisi stres dan bagaimana sikapnya dalam 

mengelola emosi. Evaluasi aspek ini dapat mengungkap 

bagaimana perawat sebelum dan sesudah menerima pelatihan 

dalam merespon emosi yang dialami. Hal tersebut dapat dilihat 

pada grafik berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

                              Grafik.4.5. Evaluasi Aspek Sikap 

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa ada 

perubahan sikap terkait  respon perawat saat mengalami stres 

kerja. respon sikap perawat lebih baik setelah mengikuti 

pelatihan dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan.  
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c. Evaluasi Aspek Reaksi 

Hasil analisa data pada evaluasi reaksi mengenai pelatihan 

emotional management dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel.4.6 Evaluasi Aspek Reaksi 

Aspek Nilai Kategori 

Materi 9,70 Tinggi 

Trainer 9,45 Tinggi 

Fasilitas 
dan Media 

9,49 Tinggi 
 

                  

Tujuan dari evaluasi reaksi ini adalah untuk melihat tingkat 

kepuasan peserta pelatihan terhadap pelaksaan pelatihan, materi 

yang diberikan cukup up todate atau tidak, metode dan cara yang 

digunakan trainer, serta sarana prasarana yang dapat mendukung 

pelatihan. Pada evaluasi reaksi pelatihan, nilai berkisar dari angka 

1 sampai 10. Semakin ke kanan angka yang diberikan, maka 

semakin besar dan positif reaksi peserta terhadap pelatihan yang 

diberikan, begitu juga sebaliknya.  

Berdasarkan tabel di atas. Dapat disimpulkan bahwa peserta 

menunjukkan reaksi yang positif terhadap pelaksanaan pelatihan. 

Hal ini dapat dilihat dari skor untuk materi yang disampaikan 9, skor 

untuk trainer 9, dan skor untuk fasilitas yang digunkaan 9. 

Pada pelaksanaan pelatihan, peserta sangat terbantu dan 

terhibur dengan cara trainer menyampaikan, memudahkan peserta 
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dalam menyerap materi, tidak jenuh, terus bersemangat. Selain itu, 

materi yang disampaikan sangat up todate sehingga sangat 

membantu peserta untuk menambah referensi khususnya tentang 

manajemen emosi dan stres kerja.  

Setelah pelatihan, tahapan yang juga menjadi hal yang penting 

ialah melakukan follow up. Pada penelitian ini, dilakukan follow up 

sebanyak dua kali selama dua minggu berturut-turut. Berdasarkan 

hasil Uji T, nilai follow up pada tahap 1 sebesar 62,36. Sedangkan 

nilai follow up pada tahap 2 sebesar 57,09. Hal ini menandakan 

bahwa dengan dilakukannya follow up, dapat membantu 

menurunkan stres kerja perawat secara berangsur dari tahap 1 ke 

tahap 2. Mean dari kedua variabel Pre-Post Test untuk follow up 

memperoleh skor sebesar 5,27 dengan nilai p<0,05= 0,000. Jika 

dibandingkan dengan skor mean post test = 55,22. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya penurunan yang signifikan terhadap 

stres kerja perawat saat post-test dengan setelah dilakukan follow 

up. 

E. Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis data pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan dengan teknik Independent Sample T-test, 

diketahui bahwa manajemen emosi efektif sebagai intervensi untuk 

mengurangi stres kerja perawat inap RSUD.Undata dengan nilai 

t=5,818, p=0,000 dengan mean pretest 63,81 dan mean posttest 



 
 
 

64 
 

55,23. Berdasarkan Hasil di atas, stress kerja perawat inap 

mengalami penurunan, sehingga dapat dikatakan bahwa pelatihan 

manajemen emosi efektif untuk mengurangi stress kerja perawat 

inap RSUD.Undata. Apabila dilihat dari hasil skor stres kerja, antara 

mean skor stres sebelum dan sesudah pelatihan mengalami 

penurunan. artinya, pelatihan yang diberikan kepada perawat inap, 

efektif menurunkan stres kerja, sehingga stres kerja perawat 

menjadi lebih rendah.  

Evaluasi  pelatihan yang terdiri dari beberapa aspek yang 

dianalisis, yaitu aspek pengetahuan, sikap dan level reaksi. Aspek 

pengetahuan yang memiliki skor mean pretest sebesar 8,91 dan 

skor mean posttest sebesar 14,68 menjadi bukti bahwa adanya 

perbedaan, yaitu peningkatan pengetahuan dari sebelum dan 

sesudah pelatihan. Peserta lebih paham mengenai pengetahuan 

teknik manajemen emosi setelah mendapat materi pelatihan. Hal 

serupa juga pada aspek sikap. Jika dilihat pada gambar di 

penjelasan sebelumnya, masing-masing subjek mengalami 

peningkatan antara sebelum dan sesudah pelatihan. Hal ini 

menandakan bahwa dengan mengikuti pelatihan, sikap peserta 

dalam merespon stres yang dialami menjadi lebih efektif dan 

terarah dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan.  

Hasil evaluasi level reaksi yang juga memiliki skor tinggi 

membuktikan bahwa pelaksanaan pelatihan memberikan efek yang 
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positif bagi peserta, baik dari penyampaiannya, materi yang 

disajikan maupun trainer pelatihannya. Peserta pelatihan 

memberikan skor rata-rata di atas angka 6. Sehingga pelatihan 

manajemen emosi mampu memberikan manfaat bagi peserta. 

Intervensi pelatihan manajemen emosi terbukti signifikan 

dalam mengurangi stres kerja perawat inap RSUD.Undata Kota 

Palu. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis diterima, terlihat pada 

nilai t=5,27 dengan nilai p=0,000. Stres kerja perawat lebih rendah 

setelah mengikuti pelatihan manajemen emosi dibandingkan 

dengan sebelum mengikuti pelatihan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Wilman yang menyatakan bahwa stres dapat diatasi 

dengan melakukan salah satu strategi yang berfokus pada emosi, 

yakni denga n melakukan latihan manajemen emosi.  

Setiap tahapan manajemen  emosi yang terdiri dari 

Identification emotion, emotional managing, know and recognize 

and self motivation, akan menjadikan individu lebih piawai dalam 

mengelola emosi yang dirasakan sehingga cenderung mengurangi 

stres yang dialami.  

Penelitian mengenai manajemen emosi terhadap stres kerja, 

berfokus pada perawat inap di RSUD.Undata. hal ini menjadi 

penting bagi perawat sebagai pemangku jabatan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Seperti yang 

dikemukakakan oleh Panjaitan (2013) bahwa perawat merupakan 
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Perawat memiliki tanggung jawab sebagai orang yang merawat, 

memelihara, mengontrol dalam upaya proses penyembuhan 

pasien, terutama harus mempunyai pengetahuan yang memadai, 

kemampuan interperosnal serta paham akan kemampuan teknis 

Pelatihan manajemen emosi juga memberi manfaat dari segi 

pengetahuan perawat. Adanya peningkatan skor pengetahuan 

membuktikan bahwa materi mengenai manajemen emosi cukup 

memberikan tambahan informasi baru bagi perawat untuk 

kemudian diterapkan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang 

diperoleh.  

Ketrampilan manajemen emosi yang dilakukan perawat 

terbukti mengubah perilaku perawat secara perlahan. Seperti yang 

dikemukakan oleh Effendy (2006) bahwa salah satu strategi 

perubahan perilaku dapat dilakukan dengan memberikan 

pendidikan (education). Sehingga adanya stimulus yang 

mengakibatkan perawat mengalami proses belajar dan dapat 

merespon yeang terlihat dari perilaku.  

Pelatihan manajemen emosi diberikan sebagai salah satu 

upaya untuk menstimulasi perawat agar terjadi proses belajar. 

Dengan belajar kemudian mempraktekkan secara mandiri teknik 

manajemen emosi, membantu perawat untuk bisa survive pada 

situasi yang kurang menyenangkan khususnya saat mengalami 

stres. Hal ini terbukti dari pelatihan yang diberikan, perawat menjadi 
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lebih bisa mengelola emosi ketika menngalami stres dan stres 

menjadi lebih rendah setelah mengetahui teknik manajemen emosi.  

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelatihan 

manajemen emosi efektif untuk mengurangi stres kerja perawat 

inap di RSUD.Undata Kota Palu. Pada proses penelitian, tentunya 

peneliti mengalami beberapa kendala, antara lain: 

a. Berkaitan dengan profesi subjek yang menggunakan sistem 

shift kerja, membuat waktu pengumpulan data lebih lama, 

karena tidak semua subjek mudah ditemui pada jam yang 

bersamaan. 

b. Kurang kooperatifnya pihak manajemen, sehingga proses 

penelitian sempat mengalami penundaan waktu selama 4 

hari.  

 

  

                            


