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“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa penuh 

kepercayaan, 

Kamu akan menerimanya.” 

Matius 21:22 

 

“Stress makes you believe 

that everything has to happen right now. 

Faith reassures you that everything will happen in 

God’s Timing!” 

Spiritual inspiration 

 

“It only takes one person to change your live : you.” 

Untitled 
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KECERDASAN EMOSI PERAWAT RAWAT INAP RUMAH SAKIT DI 

CIREBON DITINJAU DARI KELOMPOK MASA KERJA 

 

Mery Kartini Sinaga 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kecerdasan emosi 

pada perawat rawat inap ditinjau dari kelompok masa kerja. Subjek penelitian 

merupakan perawat yang bekerja di instalasi rawat inap di rumah sakit yang 

terbagi dalam dua kelompok masa kerja: 1-6 tahun dan 7-12 tahun. Hipotesis 

dalam penelitian ini adalah perawat yang bekerja 1-6 tahun lebih tinggi 

kecerdasan emosinya dari pada perawat yang bekerja 7-12 tahun. Subjek dalam 

penelitian ini sebanyak 100 perawat dengan pembagian 50 subjek pada masing-

masing kelompok masa kerja. Penelitian ini menggunakan skala kecerdasan emosi 

sebagai metode pengumpulan data. Data penelitian dianalisis dengan 

menggunakan metode Independent sample t-test melalui program SPSS 16,0 for 

Windows. Hasil analisis uji-t menghasilkan nilai t = 0,547 (p>0,05). Hasil 

pengujian ini menunjukkan bahwa hipotesis tidak terbuktu, dimana tidak ada 

perbedaan kecerdasan emosi yang dimiliki oleh perawat yang bekerja 1-6 tahun 

dan perawat yang bekerja 7-12 tahun. 

 

Kata kunci: kecerdasan emosi, perawat, masa kerja 
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NURSE’S EMOTIONAL INTELLIGENCE IN GENERAL HOSPITAL 

CIREBON IN TERMS OF WORKING PERIOD GROUP 

 

MeryKartiniSinaga 

 

ABSTRACT 

This research aimed to determined the difference  of nurse’s emotional 

intelligence in term of working period group. The research subject are nurses who 

have been work in the general hospital divided into two working period group :1-

6 years and 7-12 years. The hypothesis was emotional intelligence between nurses 

who have been working in period 1-6 years was higher than nurses with work 

period 7-12 years. Subject in this research were 100 nurses with the division of 50 

subject in each working period group. Subject in this research is 100 nurses, 

which consists 50 nurses working in period 1-6 years and 50 nurses in 7-12 

working period. Emotional Intelligence has made of researcher is used as the 

data collection in this research.Data were analyzed by using Independent sample 

t-test and the result was t = 0,547 (p>0,05). Those value show that no difference of 

nurse’s emotional intelligence in term of working period group 1-6 years and 7-

12 years. 

 

Keywords: Emotional intelligence, nurse, working period 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Emotional Intelligence atau kecerdasan emosi merupakan salah 

satu unsur penting dalam pribadi seseorang. Seperti halnya kecerdasan 

kognitif atau Intelligence Qoutient (IQ), kecerdasan emosi memegang 

peranan dalam kesuksesan karir seseorang. Banyak penelitian yang 

menyatakan bahwa kecerdasan emosi memberi sumbangan lebih besar 

daripada kecerdasan kognitif yang dipandang lebih penting dalam 

menentukan kesuksesan karir seseorang. Hal ini didukung oleh Goleman 

(1999) yang menyatakan bahwa dalam mencapai kesuksesan kecerdasan 

emosi memiliki pengaruh 80 - 90% jika dibandingkan dengan kecerdasan 

intelektual. Meskipun demikian, keduanya tidak dapat menggantikan 

peran satu sama lain. 

Seseorang tidak hanya membutuhkan pengetahuan dan 

kemampuan, melainkan juga kecerdasan emosi. Goleman (1999) 

berpendapat bahwa kecerdasan kognitif saja tidak cukup untuk menjamin 

keberhasilan karir dan kinerja seseorang. Hal ini juga didukung oleh 

Lynn (2002) yang mengemukakan bahwa untuk mencapai keberhasilan 

karir sesorang harus menggunakan kecerdasan intelektual dan kecerdasan 

emosi mereka secara bersamaan dan seimbang. 
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Goleman (1996) menyatakan “Orang yang ber-IQ tinggi belum 

tentu sukses dalam karirnya dibandingkan dengan yang ber-IQ rendah.”. 

Menurut Goleman terdapat faktor-faktor dalam kecerdasan emosi seperti 

pengendalian diri, semangat dan ketekunan, serta kemampuan untuk 

memotivasi diri yang menjadi hal yang lebih penting dalam dunia kerja. 

Ketidakseimbangan emosi dapat menyebabkan munculnya 

dorongan-dorongan emosi yang tidak sehat. Dorongan emosi yang tidak 

sehat inilah yang dapat menghambat karir dan kinerja seseorang karena 

turunnya motivasi, semangat, dan ketekunan kerja (Bachrach, 2004). 

Sebaliknya, orang-orang yang mampu mengelola dan mengendalikan 

emosinya sehingga mampu membangun relasi yang harmonis dengan 

orang lain adalah orang yang cerdas secara emosi (Goleman, 1999). 

Pekerjaan yang bersifat pelayanan dan berhubungan dengan orang 

banyak sangat erat kaitannya dengan kebutuhan akan kecerdasan emosi, 

dan perawat adalah salah satunya. Profesi perawat membutuhkan 

kecerdasan emosional dikarenakan kegiatan mereka dalam pekerjaan 

yang menuntut untuk sering berhubungan dengan orang yang mengalami 

gangguan kesehatan (24 jam dalam 1 hari dan 7 hari dalam seminggu) 

(Huber, 2006). Pengendalian diri, semangat, ketekunan serta kemampuan 

untuk memotivasi diri sendiri diperlukan agar perawat dapat bekerja 

dengan optimal. Kemampuan untuk memberikan ketenangan dan 

menguatkan diri pasien dalam menghadapi penyakit juga kemampuan 

yang sangat dibutuhkan bagi perawat.  
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Pelayanan keperawatan memiliki kontribusi yang cukup besar 

dalam penentuan citra pelayanan rumah sakit. Huber (2006) juga 

berpendapat bahwa tenaga kerja keperawatan merupakan komponen 

utama dalam sistem pelayanan kesehatan karena mereka merupakan 

kelompok pekerja terbesar dalam sebuah rumah sakit. Partisipasi perawat 

dalam memberikan pelayanan kepada pasien mempengaruhi keberhasilan 

pelayanan kesehatan ( Potter & Perry, 2005). 

Bentuk pelayanan yang dilakukan oleh seorang perawat tidak 

hanya berupa pelayanan biologis, tetapi juga secara psikologis, dan 

spiritual (Depkes R.I, 1997). Kualitas pelayanan keperawatan kepada 

para pasien menunjukkan citra pelayanan Rumah Sakit itu sendiri. 

Perawat dituntut untuk senantiasa selalu meningkatkan pelayanan yang 

dapat menjadi ciri khas dari sebuah rumah sakit, dikarenakan baik 

buruknya pelayanan rumah sakit juga ditentukan oleh baik buruknya 

pelayanan keperawatan yang diberikan oleh perawat (Sabbati, 2000).  

Pelayanan keperawatan membutuhkan kecerdasan emosi untuk 

menunjang kesuksesan kinerja dari perawat itu sendiri dalam 

memberikan pelayanan kepada pasien. Kesuksesan kinerja pelayanan 

keperawatan sendiri dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal merupakan faktor-faktor dari dalam individu yang 

merupakan faktor bawaan yang muncul secara alami ataupun buatan. 

Faktor internal tersebut meliputi umur, jenis kelamin, status perkawinan, 

masa kerja, dan pendidikan. Sedangkan faktor ekternal merupakan faktor 
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yang berasal dari luar inidvidu yang dapat mempengaruhi kesuksesan 

kinerja seseorang yang meliputi lingkungan, perilaku manajemen, desain 

jabatan, penilaian kinerja, umpan balik dan pengupahan (Robbins, 2001). 

Salah satu faktor internal yaitu masa kerja yang terlalu lama juga 

dapat memberikan penurunan kinerja yang berpengaruh pada kualitas 

pelayanan. Hal ini mungkin dikarenakan munculnya rasa bosan karena 

melakukan pekerjaan yang sama terus menerus dalam jangka waktu  

yang lama, serta menurunnya inisiatif dalam bekerja (Wiranata, 2011). 

Dari berbagai survei pada beberapa surat pembaca di media cetak 

tentang kepuasan pasien, cukup banyak keluhan tentang petugas medis 

yang tidak profesional. Dimana mereka merasa bahwa perawat tidak 

ramah dan tidak acuh dalam menanggapi keluhan-keluhan pasiennya 

(http://www.pikiran-rakyat.com). Hal serupa juga dialami oleh dua 

kerabat peneliti yang mengalami perbedaan pelayanan yang dilakukan 

perawat senior dan perawat junior. Menurut mereka, perawat senior lebih 

menanggapi keluhan-keluhan dengan cuek dan ketus, dibandingkan 

perawat-perawat baru yang lebih lembut dan telaten dalam melayani 

pasien. 

Masyarakat dan pasien yang berperan sebagai klien perawat pada 

kenyataannya sering kali tidak mau tahu dengan kendala yang dihadapi 

oleh perawat. Disinilah diperlukan keterampilan dalam mengelola emosi 

bagi perawat agar kondisi atau kendala yang tidak menguntungkan 

tersebut tidak sampai menyebabkan munculnya emosi negatif dalam diri 
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perawat yang dapat berdampak pada kinerja yang akhirnya akan 

merugikan diri sendiri. 

Perawat yang kurang dapat mengelola emosinya akan mudah 

terpengaruh oleh situasi di luar dirinya (Landa, 2010). Sebagai contoh 

misalnya ketika dihadapkan pada pasein yang pemarah, perawat yang 

kurang dapat mengelola emosi dengan baik, akan dengan mudah 

terpancing emosinya. Hal ini dapat menyebabkan perawat menjadi 

kurang simpatik dalam memberikan pelayanannya kepada pasien dan 

pada akhirnya berpengaruh buruk pada pekerjaannya. 

Profesi di dunia medis seperti perawat sangat membutuhkan 

kecerdasan emosional karena profesi ini sering berhubungan dengan 

orang yang sedang mengalami gangguan kesehatan yang seringkali 

berpengaruh pada kondisi kejiwaan yang labil (Landa, 2010). 

Kemampuan pengendalian diri, ketekunan, semangat, serta memotivasi 

diri sendiri sangat diperlukan agar perawat dapat bekerja dengan optimal 

tanpa mudah terpengaruh secara emosional, sehingga dapat memberikan 

ketenangan dan menguatkan diri pasien dalam menghadapi penyakitnya 

(Prakoso, 2007). Kecerdasan emosional ini akan menunjang kinerja 

perawat sebagai bagian dari pelayanan keperawatan yang secara 

langsung dan terus menerus berhubungan dengan pasien. 

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa kecerdasan emosional 

merupakan suatu kemampuan yang penting dimiliki oleh seorang 

perawat dalam menjalankan tugas pelayanan keperawatan di rumah sakit. 
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Kecerdasan emosional ini akan menunjang kinerja perawat sebagai 

bagian dari pelayanan keperawatan dimana masa kerja menjadi salah satu 

faktor yang memiliki dampak terhadap kualitas pelayanan keperawatan 

yang diberikan secara langsung dan terus menerus dengan pasien. Oleh 

karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai 

perbedaan kecerdasan emosi perawat rawat inap rumah sakit ditinjau dari 

kelompok masa kerja dengan subjek penelitian adalah perawat yang 

bertugas di Rumah Sakit X Cirebon. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : apakah terdapat perbedaan 

kecerdasan emosi pada perawat rawat inap Rumah Sakit X di Cirebon 

ditinjau dari kelompok masa kerja? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kecerdasan 

emosi pada perawat rawat inap Rumah Sakit X di Cirebon ditinjau dari 

kelompok masa kerja. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoretis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu 

pengetahuan terutama dibidang Psikologi Sosial terkait dengan 

kecerdasan emosi perawat, khususnya pada perawat rawat inap rumah 

sakit yang ditinjau dari masa kerja. Peneliti berharap penelitian ini 

nantinya dapat memberikan data dan gambaran mengenai kecerdasan 

emosi pada perawat di rumah sakit dan digunakan menjadi bahan 

kajian dan perkembangan wawasan bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi bagi subjek penelitian dan pihak Rumah Sakit X Cirebon 

dalam mengembangkan kecerdasan emosi perawat sehingga dapat 

membantu peningkatan pelayanan keperawatan terhadap pasien. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perawat 

1. Definisi Perawat 

Perawat atau Nurse berasal dari bahasa latin yaitu dari kata 

Nutrix yang berarti merawat atau memelihara. UU RI NO 23 tahun 

1992 tentang Kesehatan, mendefinisikan Perawat adalah mereka yang 

memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakkan 

keperawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya, yang diperoleh 

melalui pendidikan keperawatan. Sedangkan Lemone (dalam Gaffar 

(1999) mendefinisikan perawat seseorang yang memiliki peran dalam 

merawat, membantu dan melindungi seseorang dari sakit, luka, dan 

proses penuaan. 

Perawat Profesional adalah perawat yang bertanggung jawab 

dan berwewenang memberikan pelayanan keperawatan secara 

mandiri dan atau berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain sesuai 

dengan kewenangannya (Depkes RI, 2002).  

Kelly (dalam Ismani 2001) melakukan wawancara kepada 

pasien dan bukan pasien mengenai gambaran ideal atau kriteria 

perawat : 

a. Berijazah dan ahli dalam bidangnya 

b. Mampu mengerti masalah-masalah yang dihadapi pasien 
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c. Sopan dan ramah 

d. Bertanggung jawab 

e. Mampu bekerjasama dengan orang lain 

f. Terlihat gembira namun tidak berlebihan 

g. Mampu memberi dukungan kepada pasien dan berada di 

samping pasien ketika diperlukan 

h. Menyediakan waktu untuk mendengarkan keluhan pasien 

i. Dapat mengekspresikan diri dengan baik 

j. Mampu mengantisipasi kebutuhan pasien sehingga pasien dapat 

merasa nyaman 

k. Mampu menjelaskan “mengapa” dan “bagaimana” tugasnya 

dijalankan 

l. Selalu bersih dan rapi 

m. Dapat merasa empati kepada pasien pada waktu tertentu 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa perawat adalah tenaga profesional yang memiliki kemampuan 

dan kewenangan dalam melakukan suatu tindakan dan pelayanan 

keperawatan secara mandiri maupun bersama tenaga kesehatan 

lainnya yang diperoleh melalui pendidikan keperawatan. 
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2. PelayananKeperawatan 

Menurut Anjaryani (2009) pelayanan keperawatan meliputi : 

a. Pelayanan keperawatan (Nursing service) yang merupakan 

fungsi, tugas kegiatan, dan tanggung jawab yang dilaksanakan 

oleh perawat dalam praktek profesinya. 

b. Asuhan keperawatan (nursing care) yang merupakan suatu 

pelayanan keperawatan langsung berupa bantuan, bimbingan, 

penyuluhan, pengawalan atau perlindungan yang diberikan oleh 

seorang perawat untuk memenuhi kebutuhan pasien. 

Secara spesifikDoenges (2000) menyebutkan proses 

pelayanan keperawatan adalah proses yang terdiri dari 5 tahap, yaitu: 

a. Pengkajian 

Pengumpulan data yang berhubungan dengan pasien secara 

sistematis, meliputi fisik, psikologi, sosiokultural, spiritual, 

kognitif, kemampuan fungsional, perkembangan ekonomi dan 

gaya hidup. Data tersebut dikumpulkan melalui wawancara, 

pengumpulan riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, labratorium 

dan diagnosa seta melihat kembali catatan sebelumnya. 

b. Identifikasi Masalah/Diagnosa Keperawatan 

Adalah analisa data yang telah dikumpulkan untuk 

mengidentifikasi, memfokuskan dan mengatasi kebutuhan 

spesifik pasien serta respon terhadap masalah aktual dan resiko 

tinggi 
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c. Perencanaan 

Adalah proses dua bagian yaitu pertama adalah identifikasi 

tujuan dan hasil yang diinginkan dari pasien untuk memperbaiki 

masalah kesehatan atau kebutuhan yang telah dikaji, hasil yang 

diharapkan harus spesifik, realistik, dapat diukur, menunjukkan 

kerangka waktu yang pasti, mempertimbangkan keinginan dan 

sumber pasien. Kedua adalah pemilihan intervensi keperawatan 

yang tepat untuk membantu pasien dalam mencapai hasil yang 

diharapkan. 

d. Implementasi 

melakukan tindakan dan mendokumentasikan proses 

keperawatan sesuai dengan rencana keperawatan. 

e. Evaluasi 

menentukan kemajuan pasien terhadap pencapaian hasil yang 

diharapkan dan respon pasien terhadap keefektifan intervensi 

keperawatan. Kemudian mengganti rencana keperawatan jika 

diperlukan. 

 

3. Peran Perawat 

Menurut Schulman (dalam Ali, 2001) , perawat dan pasien 

hampir sama hubungannya dengan ibu dan anak. Hubungan ini 

menjadikan perawat memiliki peran sebagai berikut : 
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a. Menjalani hubungan interpersonal disertai kelembutan hati dan 

rasa kasih sayang 

b. Melindungi pasien dari ancaman bahaya 

c. Memberi rasa aman dan nyaman pada pasien 

d. Memberi dorongan kepada pasien untuk mandiri 

Tidak jauh berbeda, Ali (2001) berpendapat bahwa perawat 

memiliki peran sebagai : 

a. Pemberi layanan keperawatan 

b. Pembela pasien 

c. Pendidik tenaga perawat dalam masyarakat 

d. Koordinator dalam pelayanan pasien 

e. Kolabolator dalam membina kerjasama dengan profesi lain dan 

sejawat 

f. Konsultan atau penasehat pada tenaga kerja dan klien 

Loka karya Nasional Keperawatan tahun 1983 (Priharjo dalam 

Sabbati, 2002) menegaskan peran perawat sebagai berikut : 

a. Care giver. Perawat memiliki peran dalam memberikan layanan 

keperawatan secara langsung maupun tidak langsung kepada 

pasien. Dalam hal ini perawat bertindak sebagai : 

1. Comforter. perawat memberi kenyamanan dan rasa aman 

pada pasien. 
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2. Protector. Perawat melindungi dan menjamin agar hak dan 

kewajuban pasien terlaksana secara seimbang dalam 

memperoleh pelayanan kesehatan. 

3. Comunicator. Perawat bertindak sebagai mediator antara 

pasien dengan rekan sejawat atau anggota tim kesehatan 

lainnya. Peran ini berkaitan dengan keberadaan perawat 

ketika mendampingi pasien sebagai pemberi pelayanan 

keperawatan selama 24 jam. 

4. Rehabilitator. Perawat membantu pasien dalam 

mengembalikan fungsi organ atau bagian tubuh agar sembuh 

dan dapat berfungsi normal. 

b. Health educator. Sebagai pendidik atau health educator perawat 

berperan mendidik individu, keluarga, kelompok, dan 

masyarakat serta tenaga keperawatan yang berada dibawah 

tanggung jawabnya. 

c. Pengelola pelayanan keperawatan. Perawat berperan dalam 

memantau dan menjamin kualitas pelayanan keperawatan serta 

mengorganisasi dan mengendalikan sistem pelayanan 

keperawatan. 

d. Peneliti dan pengembang keperawatan. Perawat diharapkan 

mampu mengambil peran dalam peningkatan mutu pelayanan 

dan pendidikan keperawatan dengan ikut serta mengidentifikasi 
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masalah penelitian, menerangkan prinsip dan metode penelitian, 

serta memanfaatkan hasil penelitian tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa 

perawat memiliki peran sebagai pemberi layanan keperawatan, 

tenaga pendidik bagi masyarakat dan perawat lain, pembina 

kerjasama antar perawat dan profesi lainnya, dan peningkat mutu 

pelayanan keperawatan dan kesehatan. 

 

4. Standar Pelayanan Keperawatan 

Di Indonesia, standar pelayanan keperawatan terdiri dari VI 

standar, yang dilansir dari surat keputusan Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia (1997) : 

a. Standar I – Pengkajian Keperawatan 

Pengkajian keperawatan berupa data anamnesa (identitas 

beserta permasalahan medis pasien), observasi yang lengkap 

serta dikumpulkan secara terus menerus tentang keadaan 

pasien. Hal ini dilakukan untuk menentukan asuhan 

keperawatan yang akan diberikan, sehingga data dalam 

pengkajian harus bermanfaat bagi semua anggota tim. Data 

pengkajian meliputi pengumpulan data, pengelompokan data 

dan perumusan masalah. 
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b. Standar II – Diagnosa Keperawatan 

Merupakan respon pasien yang dirumuskan berdasarkan data 

status kesehatan pasien, dianalisis dan dibandingkan dengan 

norma fungsi kehidupan pasien dan komponennya yang terdiri 

dari masalah, penyebab dan gejala/tanda. Diagnosa ini bersifat 

aktual dan potensial dan dapat ditanggulangi oleh perawat. 

Diagnosi keperawatan adalah diagnosi yang dibuat oleh tenaga 

profesional yang menggambarkan tanda dan gejala menunjuk 

kepada masalah kesehatan yang dirasakan pasien. 

c. Standar III – Perencanaan Keperawatan 

Standar ini disusun berdasarkan diagnosis keperawatan yang 

komponennya meliputi prioritas masalah, tujuan asuhan 

keperawatan dan rencana tindakan. 

d. Standar IV – Intervensi Keperawatan 

Berupa pelaksanaan tindakan yang ditentukan dengan maksud 

agar kebutuhan pasien terpenuhi secara maksimal yang 

mencakup aspek peningkatan, pencegahan, pemeliharaan serta 

pemulihan kesehatan dengan mengikutsertakan keluarga serta 

berorientasi pada 14 komponen keperawatan, antara lain : 

1. Memenuhi kebutuhan oksigen 

2. Memenuhi kebutuhan nutrisi, keseimbangan cairan dan 

elektrolik 

3. Memenuhi kebutuhan eliminasi 
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4. Memenuhi Kebutuhan keamanan 

5. Memenuhi kebutuhan kebersihan dan kenyamanan fisik 

6. Memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur 

7. Memenuhi kebutuhan gerak dan kegiatan jasmani 

8. Memenuhi kebutuhan spiritual 

9. Memenuhi kebutuhan emosional 

10. Memenuhi kebutuhan komunikasi 

11. Mencegah dan mengatasi reaksi fisiologis 

12. Memenuhi kebutuhan pengobatan dan membantu proses 

penyembuhan, 

13. Memenuhi kebutuhan penyuluhan 

14. Memenuhi kebutuhan rehabilitasi 

e. Standar V – Evaluasi Keperawatan 

Evaluasi dilakukan secara periodik sistematis dan berencana 

untuk menilai perkembangan pasien. Hal ini dilakukan untuk 

menentukan keberhasilan tindakan keperawatan dan kebutuhan 

akan perubahan rencana perawatan meliputi : pengumpulan 

data pengkajian, membandingkan perilaku pasien yang 

diharapkan dengan kenyataan, melakukan evaluasi bersama 

pasien, keluarga dan bersama tim kesehatan lainnya, 

mengidentifikasi perubahan yang dibutuhkan dalam 

menentukan tujuan dan rencana keperawatan. 
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f. Standar VI – Catatan Asuhan Keperawatan 

Dilakukan secara individual oleh perawat selama pasien 

dirawat inap maupun rawat jalan, digunakan sebagai informasi, 

komunikasi dan laporan, dan dilakukan segera setelah tindakan 

dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan proses perawatan, 

setiap mencatat harus mencantumkan inisial/paraf nama 

perawat, menggunakan formulir yang baku, disimpan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

 

5. Masa Kerja Perawat 

Pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari 

pelayanan kesehatan merupakan bentuk dari kinerja perawat. 

Merawat bagi orang yang sakit sudah ada sejak zaman purba yang 

didasari oleh insting dan pengalaman (Nursalam, 2007). Kinerja 

adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan 

selama periode tertentu didalam melaksanakan pekerjaan, seperti 

standar hasil kerja, target atau sasaran (Rivai dan Basri, 2005) 

Kinerja memiliki faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhinya. Faktor internal meliputi umur, jenis kelamin, 

status perkawinan, masa kerja dan pendidikan. Sedangkan faktor 

eksternal meliputi lingkungan, perilaku managemen, desain jabatan, 

penilaian kinerja, umpan balik dan pengupahan (Robbins, 2001).  

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



18 
 

 

Lama masa kerja dapat dilihat dari banyaknya tahun sejak 

pertama kali diangkat menjadi karyawan atau staf pada suatu 

lapangan pekerjaan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ismani 

(2001) yang mendefinisikan masa kerja sebagai lama kerja seorang 

perawat yang bekerja di rumah sakit dari mulai awal bekerja sampai 

dengan perawat itu berhenti bekerja.  

Masa kerja cukup berpengaruh terhadap kecerdasan emosi 

yang dimiliki perawat. Penelitian Henrietta (2002) menemukan 

bahwa perawat yang berada pada masa kerja 1-6 tahun memiliki 

kecerdasan emosional yang baik. 

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan dapat disimpulkan 

bahwa masa kerja perawat adalah lama kerja perawat yang diukur 

dari banyaknya tahun sejak individu diterima bekerja menjadi 

perawat tetap pada suatu instansi rumah sakit hingga individu 

tersebut berhenti bekerja. 

 

B. Kecerdasan Emosi Perawat 

1. Kecerdasan Emosi 

Ada beberapa pengertian kecerdasan emosi menurut para 

ahli.Menurut Mayer dan Salovey (dalam Christie, 2007) 

mengungkapkan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk 

memahami perasaan dan emosi diri sendiri dan orang lain, 

membedakannya, dan menggunakannya sebagai panduan dalam 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



19 
 

 

berpikir dan bertindak. Sedangkan menurut Gardner (Dalam 

Goleman, 1996) istilah kecerdasan emosi merupakan perkembangan 

dari kecerdasan pribadi. Ia mengungkapkan bahwa kecerdasan 

pribadi terbagi menjadi dua bagian, yaitu: (a) kecerdasan antar 

pribadi yang merupakan kemampuan untuk memahami orang lain, 

dan (b) kecerdasan intra pribadi yang merupakan kemampuan 

membentuk suatu model diri sendiri yang teliti dan mengacu pada 

diri serta kemampuan untuk menggunakan model tersebut sebagai 

alat untuk menempuh kehidupan secara efektif. Kemampuan inilah 

yang membantu individu untuk mengelola emosi diri sendiri dengan 

baik dan saat berhubungan dengan orang lain (Goleman, 1999). 

Kecerdasan emosi merupakan kesatuan kemampuan non 

kognitif, kompetensi dan keterampilan yang dapat berpengaruh pada 

kemampuan untuk kesuksesan dalam menghadapi tuntutan serta 

tekanan yang terdapat pada lingkungan sekitar (Bachrach, 2004). 

Sedangkan definisi sederhana kecerdasan emosi dalam dunia kerja 

merupakan kemampuan menggunakan emosi secara efektif untuk 

mencapai tujuan, membangun hubungan produktif dan meraih 

keberhasilan kerja (Patton dalam Sabbati, 2002). 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa kecerdasan emosi merupakan kemampuan seseorang dalam 

mengelola, meregulasi atau mengatur, dan menggunakan emosi 

tersebut secara tepat dan adaptif ketika berhubungan dengan orang 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



20 
 

 

lain maupun diri sendiri. Ciri seseorang yang memiliki kemampuan 

kecerdasan emosi yang baik akan mampu memahami dan mengenali 

apa yang sedang dirasakan, sehingga dapat membantu dalam menjaga 

hubungan dengan pribadi lainnya. 

 

2. Aspek-aspek Kecerdasan Emosi 

Kecerdasan emosi memiliki beberapa aspek yang membentuk 

seseorang untuk memiliki keterampilan kecerdasan emosi dalam 

dirinya. Goleman (1999) memiliki beberapa aspek dalam kecerdasan 

emosi, yaitu : 

a. Kesadaran diri 

Kesadaran diri merupakan kemampuan untuk mengetahui 

yang dirasakan dan menggunakannya sebagai panduan dalam 

pengambilan keputusan. Selain itu, individu juga dapat mengenali 

kelebihan maupun kekurangan yang ada dalam dirinya yang dapat 

digunakan sebagai tolak ukur yang realistis terhadap diri sendiri. 

Individu yang memiliki kesadaran diri juga memiliki kepercayaan 

diri yang besar. Kesadaran diri juga membutuhkan penguasaan 

dalam mengelola emosi. 

Selain itu kesadaran diri merupakan komponen yang 

membutuhkan penguasaan dalam mengelola emosi. Kesadaran 

diri menuntut seseorang untuk dapat memahami dan memprediksi 

reaksi emosi yang muncul dari situasi tertentu (Lynn, 2002). 
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b. Pengaturan diri 

Kemampuan ini membantu individu dalam menangani 

emosi sehingga berdampak positif pada diri sendiri maupun orang 

lain dalam pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati, dan 

sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran.  

Menurut Lynn (2002) pengaturan diri juga memungkinkan 

seseorang untuk berfikir sebelum melakukan tindakan dan peka 

terhadap situasi yang ada. Hal ini dilakukan untuk mencegah 

terjadinya suatu masalah, sehingga emosi positif maupun negatif 

akan disalurkan melalui cara yang lebih produktif. 

c. Motivasi diri 

Kemampuan ini bertujuan untuk membantu mendorong diri 

dalam pencapaian suatu tujuan yang diinginkan. Kemampuan ini 

memiliki manfaat untuk mengambil inisiatif dalam bertindak 

sehingga lebih efektif. Kemampuan ini juga membuat seseorang 

dapat mengatasi kegagalan dalam dirinya. 

d. Empati  

Empati merupakan kemampuan individu dalam merasakan 

dan peka terhadap apa yang dirasakan orang lain. Apa yang orang 

lain rasakan mencakup kebutuhan dan keinginan mereka, 

memahami reaksi dan arti dari ekspresi seseorang, serta 

memahami perspektif orang lain yang bermacam-macam. 

Kemampuan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya 
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ketika berhubungan dengan orang lain. Pada kemampuan ini tidak 

hanya melibatkan emosi, tetapi juga pemikiran kognitif dan 

logika. Hal ini juga serupa dengan yang dikatakan Lynn (2002) 

bahwa empati juga membutuhkan suatu logika dan pemikiran 

tertentu ketika seseorang melihat suatu peristiwa dari sudut 

pandang orang lain. 

e. Ketrampilan sosial 

Kemampuan ini merupakan kemampuan menangani atau 

mengendalikan emosi dengan baik saat berhubungan dengan 

orang lain. Ketrampilan ini dapat membuat individu mampu 

berinteraksi dengan baik dan bersikap bijaksana dan tepat ketika 

melakukan hubungan interpersonal dengan lingkungan. Dalam 

dunia kerja, kemampuan ini dapat membantu dalam memimpin, 

bermusyawarah dan menyelesaikan perselisihan, serta untuk 

bekerja sama dengan tim. 

Dengan demikian sangat jelas dapat disimpulkan bahwa 

kecerdasan emosi memiliki lima aspek dasar, yaitu : kesadaran diri, 

pengaturan diri, motivasi diri, empati, dan ketrampilan sosial. 
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3. Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosi 

Selain aspek, kecerdasan emosi juga memiliki 2 faktor dasar 

yang mempengaruhi kecerdasan emosi seseorang, yaitu : 

a. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam 

diri individu itu sendiri untuk menanggapi lingkungan sekitar. 

Faktor internal ini dipengaruhi oleh otak emosional. Goleman 

(1999) mengatakan bahwa Otak emosional memainkan peran 

penting dalam persyarafan. Informasi yang diterima oleh indera 

dan dikirimkan ke talamus untuk kemudian diterjemahkan dalam 

bahasa otak. Sinyal-sinyal tersebut akan dikirimkan ke korteks 

yang sesuai dengan sinyal tersebut. Misalnya, sinyal auditif akan 

dikirimkan ke korteks auditif. Ketika sinyal tersebut bersifat 

emosional, maka sinyal tersebut akan dilanjutkan ke amigdala, 

tetapi sebagian kecil pesan asli akan langsung dikirimkan ke 

amigdala sehingga dapat langsung memunculkan respon yang 

lebih cepat.  

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri 

individu tersebut yang akhirnya mempengaruhi atau mengubah 

sikap individu tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini 

dapat berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial diantaranya 

pola asuh orang tua, pendidikan, pengalaman,  lingkungan sekitar 
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individu tersebut berada dan lain sebagainya. Goleman (1999) 

berpendapat bahwa manusia mulai mengalami pembelajaran 

emosi sejak awal kehidupan dan terus berlangsung sepanjang 

masa kanak-kanak. Kemampuan emosional seperti empati dan 

pengaturan diri mulai terbentuk sejak bayi.  

Masa taman kanak-kanak menandai puncak matangnya 

emosi sosial. Ketika anak memasuki dunia pergaulan yang lebih 

luas yaitu sekolah, ia akan memasuki pola dunia perbandingan 

sosial. Pada masa ini keterampilan kognitif juga mulai muncul 

seperti membandingkan diri sendiri dengan orang lain mengenai 

sifat tertentu seperti popularitas, daya tarik, maupun bakat.Pada 

usia remaja, individu mulai memasuki masalah yang berkaitan 

dengan harga diri sosial, kepercayaan diri, kemampuan dalam 

menjalin dan mempertahankan persahabatan. Walaupun setiap 

individu dilahirkan dengan kecenderungan emosi tertentu, akan 

tetapi seiring berkembangnya usia dan banyaknya pengalaman 

menjadikan individu mempelajari keterampilan emosional dan 

sosial baru yang akan menciptakan jalur-jalur syaraf baru serta 

pola-pola biokimia yang lebih adaptif.  

 

4. Kecerdasan Emosi Perawat 

Perawat yang memiliki peranan sebagai salah satu pemberi 

layanan keperawatan dituntut untuk tidak hanya memiliki 
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kemampuan secara intelektual. Perawat yang memiliki kecerdasan 

emosi akan mampu menggunakan pikiran dan perasaannya secara 

seimbang. Perawat yang memiliki kemampuan kecerdasan emosi 

yang baik akan mampu memahami dan mengenali apa yang sedang 

dirinya dan orang lain rasakan, serta lebih mampu mengatasi stress 

yang dimiliki (Landa, 2010). 

Masyarakat tentunya mengharapkan agar perawat juga dapat 

mengerti kondisi emosional pasien. Pasien yang dirawat akan 

semakin rentan kesembuhannya ketika ia diabaikan secara emosional 

oleh petugas medis yang merawatnya (Goleman, 1997). Secara lebih 

terperinci, Prakoso (2007) menguraikan bahwa perawat yang 

memiliki kecerdasan emosi adalah perawat yang memiliki 

kemampuan sebagai berikut : 

a. Kesadaran diri. Perawat yang mampu mengidentifikasi dan 

menguasai perasaan dan emosi dalam dirinya pada suatu situasi, 

akan mampu mengambil suatu keputusan dengan matang, namun 

tidak dikuasai oleh perasaan itu sendiri. Perawat juga akan 

menyadari dengan baik segala kelebihan dan kekurangan yang 

ada dalam dirinya sehingga perawat dapat realistis terhadap diri 

sendiri dan memiliki kepercayaan diri yang baik. 

b. Pengaturan diri. Perawat yang mampu mengatur dan menangani 

emosinya dengan tepat akan berdampak positif terhadap diri 

sendiri dan orang lain. Perawat juga mampu untuk menghadapi 
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kecemasan sehingga dapat menanggapi dan melakukan tindakan 

dengan tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi dan akhirnya 

mampu memberikan ketenangan pada pasien. 

c. Motivasi diri. Perawat yang mampu memotivasi dirinya akan 

mampu juga untuk berdedikasi pada tugas yang ia jalankan dalam 

memberikan pelayanan keperawatan pada pasien. Perawat juga 

memiliki inisiatif dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat 

tercapai kepuasan yang muncul dari diri sendiri maupun orang 

lain. Bertanggung jawab dan dapat memusatkan perhatiannya 

pada tugas yang dikerjakan serta mampu menguasai diri juga 

merupakan kemampuan yang diperlukan oleh perawat berkaitan 

dengan kemampuan dalam memotivasi diri. 

d. Empati pada orang lain. Perawat mampu menerima sudut 

pandang orang lain, berempati, memahami perasaan dan mampu 

mendengarkan orang lain. Apa yang orang lain rasakan mencakup 

kebutuhan dan keinginan dari mereka. Dengan ini perawat tidak 

hanya memiliki kemampuan empati dengan pasien, tetapi juga 

dengan tim kesehatan dan rekan sejawat lainnya. Akan tetapi, 

tidak hanya melibatkan emosi, perawat juga pemikiran kognitif 

dan logika. 

e. Keterampilan sosial. Perawat mampu menjadi individu yang 

komunikatif, mampu bergaul dengan orang lain, mampu 

menyelesaikan masalah atau persoalan yang tibul ketika 
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berhubungan dengan orang lain, mampu berinteraksi dengan 

orang lain, mampu memberi perhatian, mampu bersikap bijaksana 

dan tepat ketika melakukan hubungan interpersonal dengan 

lingkungan. Selain itu, perawat juga mampu bekerja sama dengan 

orang lain baik secara tim maupun perseorangan. Perawat yang 

mampu membina hubungan akan mudah diterima oleh pasien dan 

akan mudah bekerjasama dengan anggota tim kesehatan lainnya. 

 

C. Kecerdasan Emosi Perawat Rawat Inap Ditinjau dari Kelompok 

Masa Kerja 

Kondisi perawat yang menghadapi pasien secara langsung 

menjadikan perawat harus menggunakan kecerdasan intelektual dan 

kecerdasan emosi secara seimbang.Kecerdasan emosi merupakan 

dimensi yang bertanggung jawab atas kemampuan manusia dalam 

mengatur diri dan berhubungan dengan orang lain (Lynn, 

2002).Sehingga, kesuksesan perawat sebagai pemberi layanan jasa 

kesehatan dipengaruhi oleh kecerdasan emosi (Potter & Perry, 2005). 

Kecerdasan emosi pada dasarnya membantu individu untuk 

mengetahui apa yang sedang dialami dan dirasakan pada situasi tertentu 

(Goleman, 1999). Perawat yang memiliki kemampuan kecerdasan emosi 

dapat membantu dalam menjaga hubungan dengan pribadi lainnya (Lynn, 

2002). Ketika pasien yang dirawat diabaikan secara emosional oleh 
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petugas medis yang merawatnya, maka pasien tersebut akan semakin 

rentan kesembuhannya (Goleman, 1996). 

Dalam bekerja, perawat tidak jarang menghadapi banyak 

masalah. Masalah yang muncul dari dalam maupun luar lingkungan 

pekerjaan memberikan dampak yang negatif yang mempengaruhi dan 

menghambat kinerja. Ketika perawat tidak dapat mengatur keseimbangan 

emosi, maka akan muncul dorongan-dorongan emosi yang tidak sehat 

mengakibatkan turunnya motivasi semangat dan ketekunan kerja. 

Kecerdasan emosi sangat dibutuhkan oleh perawat untuk 

menunjang kualitas pelayanan yang diberikan sehingga menghasilkan 

kinerja yang baik. Masa kerja yang merupakan salah satu faktor yang 

menentukan kesuksesan kinerja perawat dalam memberikan pelayanan 

keperawatan (Robbins, 2001). Wiranata (2011) mengemukakan bahwa 

semakin lama perawat bekerja, maka kualitas pelayanannya juga semakin 

menurun. 

Tuntutan dan harapan masyarahat terhadap perawat yang ramah 

dan sopan masih berbanding terbalik dengan realita yang terjadi di 

lapangan. Dari beberapa survey terhadap kepuasan pasien terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh perawat, kebanyakan mengeluhkan bahwa 

perawat tidak ramah dalam melayani pasien.Beberapa kerabat peneliti 

yang juga mengeluhkan akan perbedaan pelayanan yang diberikan oleh 

perawat senior yang cenderung tidak acuh  dibandingkan perawat junior 

dalam menanggapi keluhan pasien. Hal ini cukup sesuai dengan hasil 
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penelitian Sabbati (2002) yang menemukan bahwa perawat yang bekerja 

selama 1-6 tahun memiliki kecerdasan emosi yang baik, sehingga lebih 

baik dalam memberikan pelayanan kepada pasien. 

Hal-hal tersebut diatas sangat relevan dengan kecerdasan emosi. 

Perawat yang memiliki kecerdasan emosi akan mampu melakukan tugas 

dan perannya sebagai pemberi layanan keperawatan kepada pasien 

dengan baik dan optimal. Sebaliknya, perawat yang kurang memiliki 

kecerdasan emosi dapat menghambat perawat tersebut dalam 

melaksanakan peranannya dikarenakan situasi lingkungan yang 

kompleks sehingga dapat memicu emosi negatif yang dapat 

mengacaukan kinerja perawat tersebut dalam memberikan pelayanan 

keperawatan. 

 

D. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERAWAT 

Membutuhkan Kecerdasan Emosional 

Memberikan pelayanan keperawatan 

Faktor Internal : 

Masa Kerja 

 

7-12 tahun 
 

1-6 tahun 
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E. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat 

perbedaan kecerdasan emosi yang dimiliki oleh perawat yang bekerja di 

rawat inap dengan masa kerja 1-6 tahun dan perawat dengan masa kerja 

7-12 tahun. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan 

menggunakan desain komparatif dimana peneliti akan membandingkan 

dua atau lebih kelompok atau variabel (Isaac & Michael, 1984). Peneliti 

akan membandingkan kecerdasan emosi pada perawat rumah sakit rawat 

inap ditinjau dari kelompok masa kerja; 1-6 tahun dan 7-12 tahun. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Variabel bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel tergantung. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah masa kerja. 

2. Variabel tergantung (Dependent Variable) 

Variabel tergantung atau variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel tergantung adalah 

kecerdasan emosi perawat. 
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C. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi yang digunakan untuk 

menjelaskan suatu variabel secara spesifik, akurat dan dalam bentuk yang 

dapat diukur (Mustafa, 2009).Definisi operasional variabel-variabel 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Masa kerja 

Masa kerja perawat adalah lama kerja perawat yang diukur dari 

banyaknya tahun sejak individu diterima bekerja menjadi perawat 

tetap pada suatu instansi rumah sakit hingga individu tersebut 

berhenti bekerja. Dalam penelitian ini kriteria perawat yang menjadi 

subjek penelitian adalah perawat yang bekerja dengan rentang masa 

kerja 1-12 tahun. 

2. Kecerdasan emosi perawat 

Adalah kemampuan perawat rawat inapdalam mengelola, 

meregulasi, dan menggunakan emosi tersebut secara tepat dan adaptif 

ketika berhubungan dengan orang lain maupun diri sendiri. Perawat 

yang memiliki kemampuan kecerdasan emosi yang baik akan mampu 

memahami dan mengenali apa yang sedang dirasakan, sehingga dapat 

membantu dalam menjaga hubungan dengan pribadi lainnya. 

Kecerdasan emosi perawat diukur dengan menggunakan 

pernyataan-pernyataan dalam skala kecerdasan emosi. Skala 

kecerdasan emosi ini dibuat berdasarkan aspek-aspek dari kecerdasan 

emosi Goleman (1999). Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek, 
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semakin tinggi juga tingkat kecerdasan emosi yang dimiliki perawat, 

sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh subjek, menunjukkan 

semakin rendah pula tingkat kecerdasan emosi yang dimiliki perawat. 

Aspek-aspek kecerdasan emosi menurut Goleman, yaitu : 

a. Kesadaran diri 

b. Pengaturan diri 

c. Motivasi diri 

d. Empati 

e. Keterampilan sosial 

 

D. SubjekPenelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih subjek berdasarkan kriteria 

sebagai berikut : 

1. Sebjek penelitian merupakan perawat yang bekerja pada salah satu 

rumah sakit yang ada di Cirebon. Perawat yang dipilih adalah 

perawat yang menangani pasien rawat inap di rumah sakit. Hal ini 

dikarenakan faktor pelayanan yang diberikan oleh perawat rawat 

inap membutuhkan waktu yang lebih lama dan merupakan proses 

berkelanjutan dalam merawat seorang pasien. 

2. Subjek penelitian dibagi menjadi 2 kelompok dengan rentang masa 

kerja 1-6 tahun dan 7-12 tahun. Hal ini dilakukan berdasarkan acuan 

dari penelitian yang dilakukan Sabbati (2002) dimana perawat yang 

bekerja dibawah 6 tahun memiliki kecerdasan emosi yang baik dan 
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perawat yang bekerja lebih dari 6 tahun akan mengalami penurunan 

kualitas pelayanan. Selain itu, rumah sakit yang diteliti juga 

merupakan rumah sakit yang baru berdiri 14 tahun, sehingga peneliti 

hanya membagi kelompok masa kerja dengan rentang enam tahun 

masa kerja. 

3. Peneliti menetapkan 50 subjek dalam setiap rentang masa kerja. Hal 

ini dilakukan agar perbandingan antar kelompok masa kerja lebih 

seimbang sehingga hasil yang diperoleh bisa lebih maksimal. Selain 

itu, agar memudahkan peneliti dalam menentukan persentase dari 

tiap kelompok. 

4. Sudah bekerja di rumah sakit minimal selama 1 tahun. Perawat yang 

memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun agar perawat yang 

bekerja sudah dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaannya. 

 

E. Metode Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan teknik  non random sampling dimana 

setiap individu atau unit yang diambil dari populasi dipilih dengan 

sengaja menurut pertimbangan tertentu, sehingga tidak semua populasi 

memiliki kesempatan sama untuk menjadi calon responden (Purwanto, 

2011). Peneliti memilih subjek dengan menggunakan metode purposive 

sample yaitu pemilihan sekelompok subjek berdasarkan ciri-ciri atau 

sifat-sifat tertentu (Hadi, 2000). 
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F. Metodedan Alat Pengumpulan Data 

1. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan skala. Peneliti memilih skala Likert yang 

mengukur opini atau persepsi responden berdasarkan tingkat 

persetujuan atau ketidaksetujuan (Purwanto, 2011). Skala Likert 

merupakan alat untuk mengukur sikap pada suatu penelitian. Sikap 

yang dimaksud adalah pengaruh atau penolakan, penilaian, suka atau 

tidak suka, kepositifan dan kenegatifan terhadap suatu obyek 

psikologis (Sarwono, 2006).  

Skala yang digunakan peneliti terdiri dari empat alternatif 

jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), 

Sangat Tidak Setuju (STS). Hal ini dilakukan peneliti agar dapat 

mengurangi jawaban netral dari subjek yang dapat mengurangi 

makna pernyataan yang ada sebagai bagian dari perilaku subjek 

(Friedenberg dalam Widyaningrum, 2013). 

2. Alat pengumpulan data 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah skala 

kecerdasan emosi. Skala ini berisi pernyataan-pernyataan favorable 

dan unfavorable. Pernyataan favorable adalah pernyataan positif 

yang mendukung aspek-aspek dari kecerdasan emosi, sedangkan 

pernyataan unfavorable merupakan pernyataan negatif yang tidak 

mendukung aspek dari kecerdasan emosi tersebut. Aspek-aspek 
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kecerdasan emosi tersebut antara lain kesadaran diri, pengaturan diri, 

motivasi diri, empati, dan ketrampilan sosial. Jumlah item dalam 

skala ini adalah 90 item yang terdiri dari 45 pernyataan favorable dan 

45 pernyataan unfavorable. 

Table 1. 

Blue Print Skala Kecerdasan Emosi 

Aspek 
Nomor Item 

Total % 
Favorable Unfavorable 

Kesadaran Diri 1, 12, 14, 29, 40, 

48, 50, 55, 68 

13, 28, 31, 38, 42, 

63, 70, 76, 77 

18 20 

Pengaturan Diri 2, 15, 26, 30, 39, 

41, 49, 51, 56 

3, 16, 27, 34, 47, 

65, 69, 79, 82  

18 20 

Motivasi Diri 4, 18, 32, 52, 57, 

62, 71, 75, 78  

5, 17, 24, 25, 33, 

46, 66, 83, 88 

18 20 

Empati 6, 35, 45, 53, 58, 

64, 67, 80, 84  

7, 19, 23, 37, 43, 

61, 74, 87, 89 

18 20 

Ketrampilan Sosial 8, 9, 20, 22, 36, 

54, 60, 72, 85  

10, 11, 21, 44, 59, 

73, 81, 86, 90 

18 20 

Total 45 45 90 100 

 

Tabel 2. 

Pemberian Skor Skala Kecerdasan Emosi 

Alternatif Jawaban Favorable Unfavorable 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

Setuju (S) 3 2 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 
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G. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Sebuah alat ukur dapat dikatakan valid jika alat ukur 

tersebut dapat memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud 

pengukuran tersebut (Hadi, 1991). Penelitian ini akan menguji 

validitas alat ukur dengan menggunakan validitas isi. Azwar 

(1999) mengungkapkan bahwa validitas isi dimaksudkan untuk 

mengetahui sejauh mana item-item yang ada mencakup seluruh isi 

objek ang diukur. Peneliti menguji validitas isi dengan 

menggunakan professional judgement(Azwar, 1997), dimana 

penilaian item-item dalam skala penelitian dilakukan oleh dosen 

pembimbing skripsi. 

a. Validitas Muka 

Validitas muka dapat dilihat dari penampilan yang 

baik seperti pengemasan soal tes yang diketik dengan rapi 

dan penulisan prosedur pengetesan yang jelas. Jika 

penampilan alat tes yang dibuat dapat menyakinkan dan 

mengungkap apa yang akan diukur, maka dapat dikatakan 

bahwa validitas muka dalam penelitian tersebut terpenuhi 

(Azwar, 1997). 
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b. Validitas Logik 

Validitas logik merupakan tipe validitas isi yang 

diukur berdasarkan item-item skala yang mempresentasikan 

komponen-komponen variabel yang hendak diukur (Azwar, 

2012). Validitas logik dalam penelitian ini dapat terpenuhi 

dengan menggunakan blue print yang memuat cakupan isi 

item dan kompetensi yang hendak diungkap untuk masing-

masing skala. 

 

2. Seleksi Item 

Seleksi item menggunakan korelasi item total yang diolah 

dengan menggunakan SPSS 16.0 for Windows. Item yang nantinya 

akan digunakan merupakan item yang memiliki kualitas yang 

baik, yaitu ≥ 0,30. Seleksi item dilakukan berdasarkan daya 

diskriminasi item yang memiliki hasil koefisien korelasi item total 

(rix). Item yang memiliki kualitas yang tidak baik, tidak dapat 

digunakan dalam skala dan akan digugurkan (Azwar, 2012). 

Berdasarkan hasil uji coba item skala kecerdasan emosi 

yang diperoleh dari 45 responden, terdapat 67 item yang lolos 

seleksi dari 90 item awal. Semua item yang lolos seleksi tersebut 

memiliki koefisien korelasi item total (rix) ≥ 0,30. 

Distribusi item yang lolos pada skala kecerdasan emosi 

dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3 

Distribusi Item Skala Kecerdasan Emosi 

Aspek 
Nomor Item 

Total 
Favorable Unfavorable 

Kesadaran Diri 1, 12, 29, 40, 50, 

55 

13, 28, 31, 42, 63, 

70, 76 

13 

Pengaturan Diri 30, 41, 49, 51, 

56 

16, 27, 47, 69, 79, 

82  

11 

Motivasi Diri 4, 18, 32, 52, 57, 

71, 75, 78  

17, 24, 25, 33, 46, 

83, 88 

15 

Empati 6, 35, 45, 53, 67, 

80, 84  

7, 19, 23, 43, 61, 

74, 87 

14 

Ketrampilan Sosial 8, 20, 22, 36, 54, 

60, 72, 85  

10, 11, 21, 44, 73, 

90 

14 

Total 34 33 67 

 

Pada skala kecerdasan emosi terdapat 23 item yang tidak 

lolos seleksi dari 90 item total awal. Item-item tersebut memiliki 

koefisien korelasi ≤ 0,30, dimana berarti pernyataan pada item 

tersebut memiliki daya beda yang rendah. Item yang tidak lolos 

tersebut adalah item dengan nomor 2, 3, 5, 9, 14, 15, 26, 34, 37, 

38, 39, 48, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 68, 77, 81, 86, dan 89. Item 

tersebut diatas dinyatakan gugur dan tidak dapat digunakan dalam 

penelitian untuk pengambilan data. 

 

3. Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan 

apakah sebuah alat ukur atau instrumen dapat mengukur apa yang 

seharusnya diukur secara konsisten dari waktu ke waktu 

(Nurgiyantoro, 2004). Batas koefisien reliabilitas berada pada 
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rentang angka 0 – 1,00, sehingga jika koefisien reliabilitas tersebut 

semakin mendekati 1,00, maka dapat dikatakan bahwa alat ukur 

tersebut reliabel (Azwar,2012). Reliabilitas alat ukur dalam 

penelitian ini menggunakan Alpha Cronbach dari hasil pengolahan 

data melalui SPSS 16.0 for Windows. 

Koefisien skala kecerdasan emosi sebelum dipilih item yang 

baik adalah α = 0,942. Setelah dipilih 67 item yang baik maka 

menghasilkan α= 0,956. Azwar (2012) memaparkan bahwa 

pengukuran yang memuaskan bila memperoleh koefisien reliabilitas 

minimal 0,900, maka dari itu pengukuran skala kecerdasan emosi 

dapat dikatakan reliabel karena konsistensi nilai skala mendekati 

1,00. 

 

H. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

perbedaan. Uji perbedaan adalah metode untuk membandingkan dua 

kelompok atau lebih dan mengetahui apakah ada perbedaan antara 

satu kelompok dengan kelompok lainnya (Prasetyo, 2005). Peneliti 

menggunakan metode uji-t untuk melihat perbedaan antar kelompok 

dan membandingkannya. 
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1. Uji Asumsi 

a. Uji normalitas 

Uji  normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah 

sebaran data dari variabel bebas dan variabel tergantung 

bersifat normal atau tidak. Jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) atau 

p>0,05, berarti sebaran data yang dimiliki normal. Jika nilai 

p<0,05 berarti sebaran data yang dimiliki tidak normal 

(Santoso, 2010). Uji normalitas pada penelitian ini 

menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov Test yang 

dilakukan dengan program SPSS 16.0 for Windows. 

b. Uji homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah 

dua kelompok data sampel penelitian berasal dari populasi 

yang memiliki variansi yang sama atau tidak. Jika nilai 

signifikasi (p)>0,05 berarti sampel penelitian mempunyai 

variansi yang sama. Sebaliknya, jika nilai signifikasi (p)<0,05 

maka sampel penelitian mempunyai varian yang berbeda. 

 

2. Uji Hipotesis 

Penelitian ini melakukan uji hipotesis dengan metode uji-t 

(t-test independent sample). Uji hipotesis peneliti ini dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS 16.0 for Windows. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kecerdasan emosi perawat 

ditinjau dari lama masa kerja. Pengambilan data dilakukan dengan 

metode survey menggunakan skala kecerdasan emosi. Sebelum 

melakukan pengambilan data, peneliti membuat item kecerdasan emosi 

berdasarkan aspek-aspek dari kecerdasan emosi. Selanjutnya peneliti 

melakukan uji coba atau try out skala penelitian. 

Uji coba skala penelitian dilakukan untuk menentukan apakah 

skala penelitian layak untuk digunakan dalam penelitian. Uji coba 

dilakukan terhadap subjek yang memiliki karakteristik yang sama dengan 

subjek penelitian yang sesungguhnya. Subjek untuk uji coba merupakan 

perawat yang masih bekerja di beberapa rumah sakit di Yogyakarta 

secara acak tanpa menentukan lama masa kerja perawat tersebut. Proses 

penelitian dalam uji coba skala dilakukan oleh peneliti sendiri dan 

memperoleh subjek berjumlah 45 orang. Pelaksanaan uji coba ini dimulai 

pada tanggal 14 Juli 2014 hingga 18 Juli 2014.  

Setelah data uji coba terkumpul, peneliti mulai mengolah data 

tersebut dengan menggunakan bantuan SPSS 16.0 for Window. Dari hasil 

uji coba diperoleh 67 dari 90 item kecerdasan emosi yang baik dan lolos 

seleksi, serta memiliki nilai reliabilitas sebesar 0.956. setelah 
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menemukan item-item yang memiliki kualitas yang baik, maka peneliti 

menyusun kembali item-item tersebut untuk proses pengambilan data. 

Proses pengambilan data dilakukan pada tanggal 22 Juli 2014 

hingga 18 Agustus 2014. Pengambilan data ini dilakukan di salah satu 

Rumah Sakit swasta di Cirebon dengan subjek sasaran penelitian adalah 

perawat yang bekerja pada instalasi rawat inap. Pada proses pengambilan 

data peneliti membagi perawat sesuai dengan kriteria yang telah peneliti 

tetapkan, yakni 50 orang perawat yang bekerja selama 1-6 tahun dan 50 

orang perawat yang bekerja 7-12 tahun. Jumlah total skala yang 

disebarkan sebanyak 120 skala dan skala yang kembali sebanyak 114. 

Dari 114 skala tersebut tidak semuanya dapat digunakan untuk proses 

pengolahan data. Hal ini dikarenakan terdapat 14 skala yang tidak terisi 

dengan lengkap, sehingga subjek penelitian berjumlah 100 orang 

perawat. 

 

B. Deskripsi Subjek 

Penelitian ini memperoleh jumlah data sebanyak 100 data. 

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini  adalah perawat yang bekerja 

di salah satu rumah sakit swasta di kota Cirebon. Subjek dibagi menjadi 

2 kelompok berdasarkan masa kerja, yaitu : 1-6 tahun (50 subjek) dan 7-

12 tahun (50 subjek). Data subjek dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4 

Deskripsi Subjek Penelitian 

No. 
Masa 

Kerja 

Jumlah 

Subjek 

Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

1. 1-6 tahun 50 Perawat 9 perawat 41 perawat 

2. 7-12 tahun 50 perawat 15 perawat 35 perawat 

 

 

C. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Pada uji normalitas, dilakukan dengan menggunakan 

teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test (K-ST). 

Tabel 5 

Hasil Uji Normalitas 

Masa 

Kerja 
N 

Nilai K-

ST 

Nilai Asymp. 

Sig. (2-tailed) 
Keterangan 

1-6 tahun 50 .762 .607 Normal 

7-12 tahun 50 .750 .628 Normal 

 

Asumsi pada uji normalitas adalah jika nilai Asymp. Sig. 

(2-tailed) atau p > 0,05 berarti sebaran data yang dimiliki normal. 

Akan tetapi, jika p < 0,05 maka sebaran data tidak normal. 

Berdasarkan hasil yang telah ditemukan sebaran data pada kedua 

kelompok masa kerja bersifat normal. Hal ini dikarenakan nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) yang diperoleh pada masa kerja 1-6 tahun 

sebesar 0,762, dan pada masa kerja 7-12 tahun sebesar 0,750. 
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b. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas menggunakan Leneve Test yang 

asumsinya adalah jika sig. > 0,05 maka sampel penelitian 

memiliki varians yang sama atau homogen dan jika sig. < 0,05 

maka sampel penelitian  memiliki varians yang berbeda atau tidak 

homogen. 

Tabel 6 

Hasil Uji Homogenitas 

Eequal Variances 

Assumed 

Leneve’s Test for Equality of 

Variance 

F 

.333 

Sig. 

.565 

 

Pada hasil uji homogenitas di atas menunjukkan bahwa 

nilai sig. Sebesar 0,565 (p > 0,05). Dari hasil tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa sampel penelitian memiliki varians yang 

sama atau homogen. 

 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji-t yang 

dilakukan dengan Independent Sample t-test dengan bantuan SPSS 

16.0 for Windows. Hipotesis dalam penelitia ini adalah kecerdasan 

emosi perawat yang bekerja 1-6 tahun lebih tinggi dibandingkan 

perawat yang bekerja 7-12 tahun. Berdasarkan pengujian hipotesis 

diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 7 

Hasil Uji-t 

Kelompok 

Masa kerja 

N Mean Mean 

Difference 

T P 

(Sig.) 

Keterangan 

1-6 tahun 50 207,24 

2,020 .547 .585 
P < 0,05 

signifikan 
7-12 tahun 50 209,26 

 

Nilai t yang diperoleh setelah melakukan pengujian hipotesis 

adalah t = 0,547 dengan nilai probabilitas sebesar 0,585. Karena 

penelitian ini menggunakan hipotesis satu arah maka : 

H0 : Tidak ada perbedaan kecerdasan emosi yang dimiliki perawat 

dengan masa kerja 1-6 tahun dan 7-12 tahun. 

H1 : Ada perbedaan kecerdasan emosi perawat yang bekerja 1-6 

tahun dan 7-12 tahun. 

Jika sig < 0,05 (5%) maka H0 ditolak, dan jika sig > 0,05 (5%) 

maka H0 diterima. Dalam penelitian ini, sig memiliki nilai 0,585, 

sehingga sig lebih besar dari 5% (0,585 > 0,05). Hal ini berarti H0 

diterima, dengan kata lain tidak ada perbedaan kecerdasan emosi 

pada perawat dengan masa kerja 1-6 tahun dan perawat dengan masa 

kerja 7-12 tahun. Pada kedua kelompok tidak memiliki perbedaan 

kecerdasan emosi secara signifikan atau dengan kata lain kedua 

kelompok memiliki rata-rata kecerdasan emosi yang sama. 
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3. Hasil Analisis Tambahan 

a. Kategorisasi 

Untuk melihat tingkat kecerdasan emosi yang dimiliki 

oleh kedua kelompok perawat, maka peneliti melakukan metode 

kategorisasi. Peneliti mengkategorikan subjek kedalam tiga 

kategori yaitu : tinggi, sedang dan rendah. Tingkatan kecerdasan 

emosi tersebut dilihat dengan cara mencari luas interval dari 

setiap ketegori kelompok masa kerja yang digunakan. Sebelum 

mencari luas interval dari setiap kategori, peneliti terlebih dahulu 

mencari mean empirik dan mean teoritik agar dapat menghasilkan 

norma kategorisasi. 

Tabel 8 

Perbandingan Mean Empirik dan Mean Teoritik 

 N Xmin Xmax Mean SD 

Skor Empirik 100 169 266 208,25 18,388 

Skor Teoritik 100 67 268 167,5 33,5 

 

Dalam penelitian ini, mean teoritis sebesar 167,5. Jika 

mean empiris lebih kecil dari mean teoritis, maka perawat pada 

kedua kelompok secara keseluruhan memiliki kecerdasan emosi 

yang rendah. berdasarkan nilai mean yang ada, diperoleh nilai 

mean empirik lebih tinggi daripada mean teoritik. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan subjek penelitian 

memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. 
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 Berdasarkan penghitungan skor empirik, telah diketahui 

bahwa mean (μ) = 208,25 dan standar deviasi (σ) = 18,388. Maka 

dari itu, diperoleh kategori sebagai berikut : 

(208,25 + 1 . 18,39) ≥ x  : kategori tinggi 

(208,25 - 1 . 18,39) ≥ x ˂ (208,25 + 1 . 18,39) : kategori sedang 

(208,25 - 1 . 18,39) ˂ x   : kategori rendah 

 

Tabel 9 

Kategorisasi Kecerdasan Emosi Pada Perawat dengan Masa 

Kerja 1-6 Tahun  

Kategori Skor Jumlah Perawat Persentase 

Tinggi ≥ 227 8 perawat 16 % 

Cukup ≥ 190 - < 227 36 perawat 72 % 

Rendah < 190 6 perawat 12 % 

Total  50 perawat 100% 

 

 

Tabel 10 

Kategorisasi Kecerdasan Emosi Pada Perawat dengan Masa 

Kerja 7-12 Tahun 

Kategori Skor Jumlah Perawat Persentase 

Tinggi ≥ 227 8 perawat 16 % 

Cukup ≥ 190 - < 227 33 perawat 66 % 

Rendah < 190 9 perawat 18 % 

Total  50 perawat 100% 
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Berdasarkan penghitungan kategorisasi yang telah dilakukan 

maka dapat diketahui bahwa subjek yang bekerja dalam kurun waktu 1-6 

tahun yang memiliki kategori kecerdasan emosi tinggi sebesar 16%, 66% 

cukup, dan 12% rendah. Pada subjek yang bekerja 7-12 tahun terdapat 

16%  masuk dalam kategori tinggi, 66% cukup, dan 18% tergolong 

kategori rendah. 

 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada perbedaan kecerdasan emosi yang dimiliki oleh perawat yang 

bekerja 1-6 tahun dan perawat yang bekerja 7-12 tahun. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil uji t menggunakan independent Sample t-test 

yang menghasilkan nilai t = 0,547, (p > 0,05). Selain itu, nilai rata-rata 

(mean) kecerdasan emosi perawat yang bekerja 1-6 tahun sebesar 207,24 

dan perawat yang bekerja 7-12 tahun 209,26. Hasil ini semakin 

memperjelas bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

kecerdasan emosi perawat yang bekerja 1-6 tahun dengan perawat yang 

bekerja 7-12 tahun. Dengan demikian adanya dugaan perbedaan 

kecerdasan emosi perawat jika dilihat dari kelompok masa kerja yang 

bekerja 1-6 tahun dan 7-12 tahun ternyata tidak terbukti. 

Berdasarkan hasil yang telah ditemukan bahwa baik perawat yang 

bekerja 1-6 tahun maupun yang telah bekerja 7-12 tahun di rumah sakit 

X Cirebon tidak memiliki perbedaan kecerdasan emosi yang signifikan. 
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Hal ini mungkin saja terjadi karena pada dasarnya seorang perawat 

memiliki tanggung jawab yang jelas untuk merawat pasien. Untuk 

menjalankan tanggung jawab tersebut, seorang perawat pasti telah 

dididik dan dilatih untuk melayani orang yang sakit, sehingga ia telah 

dipersiapkan sejak duduk di bangku sekolah tentang bagaimana merawat 

pasien secara fisik maupun psikis. Melalui pendidikan tersebut, secara 

langsung perawat mulai melatih kemampuannya untuk mengelola emosi, 

berempati dan berelasi dengan pasien. Hal ini sesuai dengan yang 

dikatakan Goleman (1997) bahwa kecerdasan emosional adalah salah 

satu kemampuan yang dapat dipelajari.  

Selain itu, evaluasi menyeluruh yang dilakukan pihak rumah sakit 

yang bersangkutan terhadap perawat dalam perannya sebagai pemberi 

layanan keperawatan setiap bulannya (Ermas, wawancara 14 Juli 2014) 

juga memiliki pengaruh terhadap kecerdasan emosi yang dimiliki 

perawat pada rumah sakit tersebut. Sehingga, perawat yang merasa hasil 

evaluasinya rendah akan berusaha meningkatkan dan memperhatikan 

perannya dalam memberikan pelayanan. Hasil penelitian Henrietta 

(2002) menemukan bahwa adanya hubungan positif antara kecerdasan 

emosional perawat dengan kualitas pelayanan keperawatan, sehingga 

perawat yang mampu memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada 

pasien juga memiliki kecerdasan emosi yang baik. 

Seseorang yang telah memutuskan untuk memilih menjadi 

seorang perawat tentu telah mengetahui tugas dan bentuk pelayanan yang 
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nantinya akan dijalani. Profesi perawat juga tidak hanya membutuhkan 

keahlian secara teknik, tetapi juga membutuhkan orientasi perawatan 

secara psikis, pengetahuan diri tentang bagaimana metode perawatan 

sangat penting untuk memajukan perkembangan dan pertumbuhan dari 

profesi perawat itu sendiri (Landa, 2010). Karena persiapan yang telah 

dilakukan selama menempuh pendidikan ditambah dengan banyaknya 

pengalaman yang telah dilakukan dalam menangani pasien, maka 

kecerdasan emosi juga secara tidak sadar mulai terasah. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perawat yang 

bekerja pada rumah sakit tersebut yang bekerja 1-6 tahun maupun 7-12 

tahun rata-rata memiliki kecerdasan emosi yang cukup baik. Perawat 

yang kecerdasan emosi baik dapat memotivasi diri ketika menghadapi 

situasi yang emosional. Goleman (dalam Luca dan Tarricone, 2001) 

mengemukakan bahwa motivasi adalah elemen dasar dari kecerdasan 

emosi yang mendorong kita untuk terus maju melewati berbagai aspek 

baik positif maupun negatif dalam pekerjaan dengan menunjukkan 

inisiatif, ketekunan dan dedikasi, fokus dan proaktif untuk mencapai 

tujuan. Oleh karena itu, perawat yang mampu memotivasi dirinya akan 

berusaha untuk tetap tekun dan profesional dalam memberikan pelayanan 

tanpa harus terganggu dengan hal negatif yang dapat mengganggu 

kinerjanya. 

Selain itu, empati yang juga dibutuhkan perawat dalam 

menjalankan tugasnya dan juga merupakan aspek dari kecerdasan emosi. 
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Perawat yang memiliki kemampuan berempati dapat memahami apa 

yang dibutuhkan oleh pasien sehingga lebih peka dan mampu 

mendengarkan orang lain. Hasil penelitian  Salovey (dalam Cherniss, 

2000) yaitu bahwa orang yang secara akurat dapat menerima emosi orang 

lain akan lebih baik dalam mengendalikan perubahan dan membangun 

relasi sosial yang baik. 

Terdapat beberapa faktor lainnya yang juga berpengaruh terhadap 

kecerdasan emosi seperti usia dan jenis kelamin. Seseorang yang sudah 

memasuki masa dewasa sudah mampu mempertanggungjawabkan 

pekerjaan yang telah dipilih (Santrock, 2002). Jenis kelamin yang juga 

mempengaruhi kecerdasan emosi perawat. Perempuan lebih sering 

berinteraksi dengan orang lain dengan cara membantu perkembangan 

emosional, intelektual, dan sosial orang lain (Santrock, 2002). Carol 

Giligan (dalam Santrock, 2002) juga mengemukakan bahwa perempuan 

lebih mampu menghargai orang lain, lebih peka terhadap perasaan orang 

lain, dan lebih mampu membangun hubungan lebih dekat dengan orang 

lain.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kesimpulan 

yang dapat diambil adalah bahwa tidak terdapat perbedaan kecerdasan 

emosi perawat rawat inap yang bekerja 1-6 tahun dan 7-12 tahun pada 

rumah sakit X di Cirebon. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat saran yang dapat diberikan oleh 

peneliti yaitu : 

1. Bagi Subjek Perawat 

Perawat diharapkan selalu meningkatkan kecerdasan emosi 

yang dimiliki sehingga dapat lebih bertanggung jawab dan lebih 

maksimal dalam melakukan tugas pelayanan kepada pasien dan 

masyarakat. Selain itu dibutuhkan juga peran rumah sakit sebagai 

tempat para perawat bekerja untuk dapat menyelenggarakan 

training yang dapat meningkatkat kecerdasan emosi perawat 

secara rutin. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi para peneliti yang berminat dan ingin meneliti 

mengenai kecerdasan emosi perawat, disarankan agar 

menyertakan atau melihat faktor-faktor lain yang mungkin 

berpengaruh. Faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi 

seperti jenis kelamin, usia, golongan kerja, dan faktor kebudayaan. 

Selain itu peneliti juga menyarankan bagi penelitian selanjutnya 

untuk melakukan penelitian dengan subjek yang berbeda 

pekerjaan. 
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DATA IDENTITAS 

Inisial  :  

Usia : 

Jenis Kelamin : 

Lama Masa Kerja : 

  1 – 6 Tahun 

  7 – 12 Tahun  

 13 – 18 Tahun  

 19 – 24 Tahun 
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PETUNJUK PENGERJAAN 

 

 Berikut ini terdapat 90 pernyataan, bacalah dan pahami pernyataan yang 

ada dengan seksama. Berilah tanda centang atau check list ( √  ) di dalam pilihan 

kotak yang tersedia, yaitu : 

SS : Bila pernyataan tersebut “SANGAT SESUAI” dengan diri anda 

S : Bila pernyataan tersebut “SESUAI” dengan diri anda 

TS : Bila pernyataan tersebut “TIDAK SESUAI” dengan diri anda 

STS : Bila pernyataan tersebut “SANGAT TIDAK SESUAI” dengan diri 

anda 

 Anda bebas untuk menentukan pilihan atas jawaban anda sendiri. Dalam 

hal ini tidak ada jawaban benar atau salah, karena jawaban Anda yang 

mencerminkan diri Anda masing-masing. 

Contoh cara pengisian : 

Pernyataan SS S TS STS 

Saya sering berolahraga √    

 

 Ketika Anda keliru memilih jawaban dan memberi tanda centang (√ ) 

pada jawaban yang keliru, maka Anda dapat mengganti pilihan anda dengan 

memberi tanda centang (√ ) pada pilihan jawaban yang lebih sesuai. 

Contoh koreksi : 

Pernyataan SS S TS STS 

Saya sering berolahraga √  √  
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Pastikan tidak ada pernyataan yang terlewatkan. Selamat Mengerjakan ! 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya mampu mengenali perasaan saya ketika 

saya sedang sedih 

    

2 Saya memikirkan terlebih dahulu sebab akibat 

sebelum bertindak 

    

3 Saya tidak dapat menjalankan pekerjaan saya 

ketika berhadapan dengan orang yang tidak saya 

sukai 

    

4 Walaupun banyak rintangan, saya selalu 

berusaha tekun dalam menyelesaikan tugas 

    

5 Saya tidak mau mencoba cara baru ketika sudah 

memiliki cara yang efektif dalam mencapai 

tujuan saya 

    

6 Saya mendengarkan dan menanggapi dengan 

baik ketika pasien menceritakan perasaan dan 

penyakitnya 

    

7 Saya merasa tidak perlu memahami perasaan 

orang lain ketika berbicara dengan mereka 

    

8 Saya merasa mudah mendapatkan kepercayaa 

dari orang lain 

    

9 Banyak rekan saya yang senang berdiskusi 

tentang masalahnya kepada saya 

    

10 Saya kesulitan untuk mengembangkan 

pembicaraan dengan orang lain 

    

11 Saya menjadi gugup ketika ada orang yang 

menanyakan sesuatu yang tidak saya kuasai 

    

12 Saya dapat mengendalikan emosi saya ketika 

menghadapi masalah 
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13 Saya merasa kebingungan harus melakukan apa 

ketika menghadapi masalah 

    

14 Saya tidak pernah mencemaskan kekurangan 

saya 

    

15 Saya akan bersantai ketika tugas/pekerjaan saya 

untuk hari ini terselesaikan 

    

16 Saya sulit menahan keinginan yang muncul 

secara tiba-tiba 

    

17 Saya lebih senang menggunakan cara-cara lama 

dalam pencapaian tujuan saya agar tidak 

membuang-buang waktu 

    

18 Saya tidak menyerah ketika usaha saya 

mengalami kegagalan 

    

19 Saya bingung memahami perasaan orang lain 

yang memiliki masalah 

    

20 Ketika menghadapi masalah dengan tim kerja, 

saya selalu berdiskusi dan memecahkan masalah 

yang dapat menguntungkan semua pihak 

    

21 Saya malu ketika berkenalan dengan orang baru 

 

    

22 Ketika bertemu dengan orang baru, saya mampu 

memulai pembicaraan terlebih dahulu 

    

23 Saya tidak terlalu memperdulikan perasaan 

pasien, yang penting saya telah menyelesaikan 

tugas saya 

    

24 Saya merasa putus asa ketika saya mengalami 

kegagalan dalam melayani pasien 

    

25 Saya lebih banyak dipegaruhi perasaan takut 

gagal dari pada pengharapan untuk sukses 

    

26 Saya mencoba mengatur nafas ketika amarah     
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mulai menghampiri saya 

27 Pasien yang bertingkah aneh membuat saya 

malas untuk mendekatinya 

    

28 Saya kuatir tidak dapat menyelesaikan tugas-

tugas dalam pekerjaan saya dengan baik 

    

29 Saya memiliki kemampuan yang dapat saya 

banggakan 

    

30 Saya dapat memusatkan perhatian pada 

pekerjaan saya tanpa terpengaruhi masalah 

pribadi saya 

    

31 Saya tidak memiliki segala sesuatu yang dapat 

dibanggakan 

    

32 Keinginan saya untuk membantu pasien 

membuat saya bersemangat dalam bekerja 

    

33 Saya mengakhiri usaha saya ketika telah gagal 

 

    

34 Saya melakukan semua tindakan dengan spontan 

 

    

35 Saya dapat memposisikan diri ketika orang lain 

menceritakan permasalahannya 

    

36 Saya senang ketika dapat berinteraksi dengan 

banyak orang baru 

    

37 Saya menanggapi keluhan/cerita orang lain 

dengan pendapat yang menurut saya benar 

    

38 Saya membenci kekurangan dalam diri saya 

 

    

39 Saya tidak suka menunda pekerjaan saya hanya 

untuk bersenang-senang 

    

40 Saya menyadari kapan harus menyelesaikan 

tugas dan kapan waktunya bersantai 
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41 Saya mampu mengendalikan diri agar tidak 

marah ketika berdebat dengan orang lain 

    

42 Ketika menghadapi persoalan dengan orang lain, 

saya sulit mengendalikan emosi dalam diri saya. 

    

43 Saya malas mendengarkan dan menanggapi 

cerita pasien 

    

44 Saya lebih senang bekerja secara individu 

 

    

45 Saya turut bahagia ketika melihat pasien yang 

sudah sehat dan keluar dari rumah sakit 

    

46 Menurut saya membuat cara-cara baru hanya 

membuang-buang waktu, sehingga saya malas 

melakukannya 

    

47 Ketika menghadapi masalah, saya 

melampiaskan rasa marah pada orang disekitar 

saya 

    

48 Ketika melakukan kesalahan, saya tidak segan 

untuk meminta maaf 

    

49 Saya menyiapkan diri dan keperluan pekerjaan 

sehari sebelumnya 

    

50 Saya mampu menangani pekerjaan yang 

diberikan kepada saya dalam melayani pasien 

    

51 Saya selalu berpikir dengan matang sebelum 

melakukan suatu tindakan 

    

52 Saya yakin bahwa saya mampu menggapai 

tujuan saya jika saya bekerja keras 

    

53 Saya dapat memahami ketakutan pasien ketika 

akan menjalani operasi 

    

54 Saya mampu bekerja sama dalam tim tanpa 

mementingkan diri saya sendiri 
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55 Saya menyadari setiap manusia memiliki 

kekurangan, begitu juga dengan saya 

    

56 Ketika merasakan emosi negatif, saya mampu 

mengalihkannya dengan cara positif 

    

57 Meskipun pasien banyak mengeluh, saya tetap 

berusaha melayani dengan baik 

    

58 Saya mampu memahami perasaan seseorang 

dari nada dan cara bicaranya. 

    

59 Saya hanya diam ketika rekan saya membahas 

topik yang tidak menarik bagi saya 

    

60 Saya selalu menyapa setiap pasien saya 

 

    

61 Saya merasa sulit memahami orang yang 

memiliki pandangan yang berbeda dengan saya 

    

62 Saya selalu ingin belajar untuk meningkatkan 

kompetensi saya 

    

63 Saya merasa kesulitan saat mengambil 

keputusan diantara banyak pilihan 

    

64 Saya dapat merasakan kesedihan seseorang 

karena penyakitnya 

    

65 Saya sering menunda pekerjaan yang harus saya 

selesaikan pada hari ini 

    

66 Saya lebih memilih tugas/pekerjaan yang mudah 

dari pada pekerjaan yang menantang 

    

67 Saya selalu memberi semangat kepada pasien 

yang berada di rumah sakit 

    

68 Saya merasa panik juka menghadapi pasien 

yang histeris 

    

69 Ketika berdebat dengan orang lain, emosi saya 

selalu terpancing 
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70 Saya sering merasa tidak bahagia tanpa tahu 

penyebab dan alasannya 

    

71 Saya selalu bersemangat dalam menghadapi 

tantangan dalam pekerjaan saya 

    

72 Saya tidak canggung ketika bertemu dengan 

banyak orang baru 

    

73 Saya canggung untuk memulai pembicaraan 

dengan orang yang baru saya kenal 

    

74 Saya sulit memposisikan diri ketika orang lain 

menceritakan kesedihannya 

    

75 Saya suka mencoba hal-hal baru untuk 

menghindari kebosanan 

    

76 Rasanya saya tidak mengetahui tujuan hidup 

saya 

    

77 Saya sulit mengenali perasaan-perasaan yang 

saya rasakan 

    

78 Saya akan berusaha lebih keras ketika saya 

mengalami kegagalan 

    

79 Saya sering melanggar peraturan yang saya 

tetapkan sendiri 

    

80 Saya mengerti dan memahami rasa sakit yang 

dialami pasien 

    

81 Saya tidak banyak bicara ketika berada pada 

lingkungan yang baru 

    

82 Saya kurang mampu mengontrol emosi saat 

marah 

    

83 Ketika menghadapi tugas yang sulit, saya mudah 

frustasi 

    

84 Saya melihat permasalahan dari beberapa sudut 

pandang 

    

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



69 
 

85 Saya cepat beradaptasi dengan lingkungan 

pekerjaan yang baru 

    

86 Saya sulit mengungkapkan perasaan yang saya 

rasakan kepada orang lain agar tidak 

menyinggung perasaannya 

    

87 Ketika pasien bercerita, saya ogah-ogahan 

dalam menanggapinya 

    

88 Saya malas mengerjakan tugas-tugas yang sulit     

89 Saya melihat suatu peristiwa dari sudut pandang 

pribadi saya 

    

90 Saya merasa sungkan ketika bertemu dengan 

orang baru 

    

 

Mohon periksa kembali jawaban anda.  

Pastikan tidak ada yang terlewat. 

 

Terima Kasih Atas Partisipasi dan bantuan anda.  
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LAMPIRAN 2 

 

SKALA PENELITIAN 

 

SKALA PENELITIAN 

Digunakan Untuk Penyelesaian Tugas Akhir 

 

 

 

Disusun Oleh : 

Mery Kartini Sinaga 

(099114019) 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS SANATA DHARMA 

YOGYAKARTA 

2014 
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Yogyakarta, Juli 2014 

 

Kepada : 

Yth. Saudara yang berpartisipasi 

 

Dengan hormat, saya : 

Nama : Mery Kartini Sinaga 

Fakultas : Psikologi 

Universitas : Sanata Dharma 

 

Dalam rangka penyusunan tugas akhir, untuk menyelesaikan tanggung 

jawab saya sebagai mahasiswa. Maka, saya mohon bantuan dan kesediaan saudara 

untuk memberikan tanggapan terhadap pernyataan yang telah saya susun dalam 

skala ini. Tanggapan yang Saudara berikan akan terjaga kerahasiaannya. Oleh 

karena itu, Saudara dimohon untuk menjawab dengan keadaan yang sebenar-

benarnya.  

Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan saudara untuk 

berpartisipasi dalam penelitian saya ini. 

 

Hormat saya, 

Mery Kartini S. 
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DATA IDENTITAS 

Nama / Inisial  :  

Jenis Kelamin : 

Usia :          tahun 

Lama Masa Kerja : 

  1 – 6 Tahun  

 7 – 12 Tahun  
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PETUNJUK PENGERJAAN 

 

 Berikut ini terdapat 67 pernyataan, bacalah dan pahami pernyataan yang 

ada dengan seksama. Berilah tanda centang atau check list ( √  ) di dalam pilihan 

kotak yang tersedia, yaitu : 

SS : Bila pernyataan tersebut “SANGAT SESUAI” dengan diri anda 

S : Bila pernyataan tersebut“SESUAI” dengan diri anda 

TS : Bila pernyataan tersebut “TIDAK SESUAI” dengan diri anda 

STS : Bila pernyataan tersebut “SANGAT TIDAK SESUAI” dengan diri 

anda 

 Anda bebas untuk menentukan pilihan atas jawaban anda sendiri. Dalam 

hal ini tidak ada jawaban benar atau salah, karena jawaban Anda yang 

mencerminkan diri Anda masing-masing. 

Contoh cara pengisian : 

Pernyataan SS S TS STS 

Saya sering berolahraga √    

 

 Ketika Anda keliru memilih jawaban dan memberi tanda centang (√ ) 

pada jawaban yang keliru, maka Anda dapat mengganti pilihan anda dengan 

memberi tanda centang (√ ) pada pilihan jawaban yang lebih sesuai. 

Contoh koreksi : 

Pernyataan SS S TS STS 

Saya sering berolahraga √  √  
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Pastikan tidak ada pernyataan yang terlewatkan. Selamat Mengerjakan ! 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya mampu mengenali perasaan saya ketika 

saya sedang sedih 

    

2 Walaupun banyak rintangan, saya selalu 

berusaha tekun dalam menyelesaikan tugas 

    

3 Saya mendengarkan dan menanggapi dengan 

baik ketika pasien menceritakan perasaan dan 

penyakitnya 

    

4 Saya merasa tidak perlu memahami perasaan 

orang lain ketika berbicara dengan mereka 

    

5 Saya merasa mudah mendapatkan kepercayaa 

dari orang lain 

    

6 Saya kesulitan untuk mengembangkan 

pembicaraan dengan orang lain 

    

7 Saya menjadi gugup ketika ada orang yang 

menanyakan sesuatu yang tidak saya kuasai 

    

8 Saya dapat mengendalikan emosi saya ketika 

menghadapi masalah 

    

9 Saya merasa kebingungan harus melakukan apa 

ketika menghadapi masalah 

    

10 Saya sulit menahan keinginan yang muncul 

secara tiba-tiba 

    

11 Saya lebih senang menggunakan cara-cara lama 

dalam pencapaian tujuan saya agar tidak 

membuang-buang waktu 

    

12 Saya tidak menyerah ketika usaha saya 

mengalami kegagalan 
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No. Pernyataan SS S TS STS 

13 Saya bingung memahami perasaan orang lain 

yang memiliki masalah 

    

14 Ketika menghadapi masalah dengan tim kerja, 

saya selalu berdiskusi dan memecahkan 

masalah yang dapat menguntungkan semua 

pihak 

    

15 Saya malu ketika berkenalan dengan orang baru     

16 Ketika bertemu dengan orang baru, saya 

mampu memulai pembicaraan terlebih dahulu 

    

17 Saya tidak terlalu memperdulikan perasaan 

pasien, yang penting saya telah menyelesaikan 

tugas saya 

    

18 Saya merasa putus asa ketika saya mengalami 

kegagalan dalam melayani pasien 

    

19 Saya lebih banyak dipegaruhi perasaan takut 

gagal dari pada pengharapan untuk sukses 

    

20 Pasien yang bertingkah aneh membuat saya 

malas untuk mendekatinya 

    

21 Saya kuatir tidak dapat menyelesaikan tugas-

tugas dalam pekerjaan saya dengan baik 

    

22 Saya memiliki kemampuan yang dapat saya 

banggakan 

    

23 Saya dapat memusatkan perhatian pada 

pekerjaan saya tanpa terpengaruhi masalah 

pribadi saya 

    

24 Saya tidak memiliki segala sesuatu yang dapat 

dibanggakan 
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No. Pernyataan SS S TS STS 

25 Keinginan saya untuk membantu pasien 

membuat saya bersemangat dalam bekerja 

    

26 Saya mengakhiri usaha saya ketika telah gagal 

 

    

27 Saya dapat memposisikan diri ketika orang lain 

menceritakan permasalahannya 

    

28 Saya senang ketika dapat berinteraksi dengan 

banyak orang baru 

    

29 Saya menyadari kapan harus menyelesaikan 

tugas dan kapan waktunya bersantai 

    

30 Saya mampu mengendalikan diri agar tidak 

marah ketika berdebat dengan orang lain 

    

31 Ketika menghadapi persoalan dengan orang 

lain, saya sulit mengendalikan emosi dalam diri 

saya. 

    

32 Saya malas mendengarkan dan menanggapi 

cerita pasien 

    

33 Saya lebih senang bekerja secara individu     

34 Saya turut bahagia ketika melihat pasien yang 

sudah sehat dan keluar dari rumah sakit 

    

35 Menurut saya membuat cara-cara baru hanya 

membuang-buang waktu, sehingga saya malas 

melakukannya 

    

36 Ketika menghadapi masalah, saya 

melampiaskan rasa marah pada orang disekitar 

saya 

    

37 Saya menyiapkan diri dan keperluan pekerjaan 

sehari sebelumnya 
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No. Pernyataan SS S TS STS 

38 Saya mampu menangani pekerjaan yang 

diberikan kepada saya dalam melayani pasien 

    

39 Saya selalu berpikir dengan matang sebelum 

melakukan suatu tindakan 

    

40 Saya yakin bahwa saya mampu menggapai 

tujuan saya jika saya bekerja keras 

    

41 Saya dapat memahami ketakutan pasien ketika 

akan menjalani operasi 

    

42 Saya mampu bekerja sama dalam tim tanpa 

mementingkan diri saya sendiri 

    

43 Saya menyadari setiap manusia memiliki 

kekurangan, begitu juga dengan saya 

    

44 Ketika merasakan emosi negatif, saya mampu 

mengalihkannya dengan cara positif 

    

45 Meskipun pasien banyak mengeluh, saya tetap 

berusaha melayani dengan baik 

    

46 Saya selalu menyapa setiap pasien saya 

 

    

47 Saya merasa sulit memahami orang yang 

memiliki pandangan yang berbeda dengan saya 

    

48 Saya merasa kesulitan saat mengambil 

keputusan diantara banyak pilihan 

    

49 Saya selalu memberi semangat kepada pasien 

yang berada di rumah sakit 

    

50 Ketika berdebat dengan orang lain, emosi saya 

selalu terpancing 

    

51 Saya sering merasa tidak bahagia tanpa tahu 

penyebab dan alasannya 
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No. Pernyataan SS S TS STS 

52 Saya selalu bersemangat dalam menghadapi 

tantangan dalam pekerjaan saya 

    

53 Saya tidak canggung ketika bertemu dengan 

banyak orang baru 

    

54 Saya canggung untuk memulai pembicaraan 

dengan orang yang baru saya kenal 

    

55 Saya sulit memposisikan diri ketika orang lain 

menceritakan kesedihannya 

 

    

56 Saya suka mencoba hal-hal baru untuk 

menghindari kebosanan 

    

57 Rasanya saya tidak mengetahui tujuan hidup 

saya 

    

58 Saya akan berusaha lebih keras ketika saya 

mengalami kegagalan 

    

59 Saya sering melanggar peraturan yang saya 

tetapkan sendiri 

    

60 Saya mengerti dan memahami rasa sakit yang 

dialami pasien 

    

61 Saya kurang mampu mengontrol emosi saat 

marah 

    

62 Ketika menghadapi tugas yang sulit, saya 

mudah frustasi 

 

    

63 Saya melihat permasalahan dari beberapa sudut 

pandang 

    

64 Saya cepat beradaptasi dengan lingkungan 

pekerjaan yang baru 

 

    

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



79 
 

No. Pernyataan SS S TS STS 

65 Ketika pasien bercerita, saya ogah-ogahan 

dalam menanggapinya 

    

66 Saya malas mengerjakan tugas-tugas yang saya 

rasa sulit 

    

67 Saya merasa sungkan ketika bertemu dengan 

orang baru 

    

 

Terima Kasih Atas Partisipasi dan bantuan anda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



80 
 

LAMPIRAN 3 

 

HASIL PENELITIAN 

 

RELIABILITAS SKALA TRY OUT KECERDASAN EMOSI 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 45 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 45 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.942 90 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x1 275.22 447.495 .415 .942 

x2 275.22 450.404 .277 .942 

x3 275.84 450.089 .192 .943 

x4 275.40 445.836 .433 .942 

x5 276.11 447.556 .283 .942 

x6 275.36 445.780 .505 .941 

x7 275.38 441.559 .535 .941 
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x8 276.02 449.795 .312 .942 

x9 275.82 452.240 .219 .942 

x10 275.78 449.131 .341 .942 

x11 275.87 441.982 .470 .941 

x12 275.56 445.207 .480 .941 

x13 275.96 442.998 .536 .941 

x14 276.44 462.525 -.222 .944 

x15 275.96 462.907 -.237 .944 

x16 275.87 445.664 .409 .942 

x17 276.18 443.831 .422 .942 

x18 275.42 446.113 .397 .942 

x19 275.89 446.101 .441 .942 

x20 275.29 444.574 .553 .941 

x21 275.69 438.037 .663 .941 

x22 275.67 443.364 .513 .941 

x23 275.27 443.791 .444 .941 

x24 275.80 444.436 .358 .942 

x25 275.51 440.574 .546 .941 

x26 275.47 450.391 .277 .942 

x27 275.78 440.904 .587 .941 

x28 276.27 439.518 .480 .941 

x29 275.71 445.846 .525 .941 

x30 275.49 448.846 .358 .942 

x31 275.60 441.245 .593 .941 

x32 275.36 448.371 .380 .942 

x33 275.53 449.709 .333 .942 

x34 276.07 451.064 .153 .943 

x35 275.60 450.245 .400 .942 

x36 275.47 449.527 .318 .942 

x37 276.60 457.836 -.059 .944 

x38 275.91 449.401 .224 .942 

x39 275.64 447.416 .251 .943 

x40 275.49 445.483 .520 .941 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



82 
 

x41 275.62 445.059 .530 .941 

x42 275.69 441.219 .727 .941 

x43 275.40 444.927 .560 .941 

x44 275.53 446.482 .450 .942 

x45 275.11 445.919 .401 .942 

x46 275.49 446.892 .413 .942 

x47 275.38 442.649 .607 .941 

x48 275.36 448.462 .228 .943 

x49 275.73 449.564 .407 .942 

x50 275.53 445.618 .541 .941 

x51 275.51 442.346 .688 .941 

x52 275.20 448.073 .389 .942 

x53 275.47 445.573 .559 .941 

x54 275.33 441.955 .583 .941 

x55 275.20 444.027 .533 .941 

x56 275.62 442.240 .665 .941 

x57 275.31 445.356 .518 .941 

x58 275.53 450.891 .274 .942 

x59 276.20 448.118 .247 .942 

x60 275.33 446.273 .437 .942 

x61 275.91 444.265 .550 .941 

x62 275.24 449.462 .294 .942 

x63 276.22 439.359 .576 .941 

x64 275.62 452.922 .178 .942 

x65 275.53 447.755 .280 .942 

x66 275.80 452.800 .201 .942 

x67 275.31 443.537 .605 .941 

x68 276.40 472.609 -.494 .946 

x69 275.91 437.810 .651 .941 

x70 275.80 441.982 .501 .941 

x71 275.42 447.068 .419 .942 

x72 275.62 447.013 .348 .942 

x73 275.84 444.362 .379 .942 
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x74 275.78 448.768 .455 .942 

x75 275.60 447.245 .413 .942 

x76 275.22 445.040 .487 .941 

x77 275.67 449.045 .307 .942 

x78 275.33 448.136 .355 .942 

x79 275.60 445.200 .435 .942 

x80 275.56 448.025 .491 .942 

x81 276.42 452.886 .101 .943 

x82 275.76 443.734 .528 .941 

x83 275.69 442.583 .524 .941 

x84 275.56 445.116 .484 .941 

x85 275.64 447.916 .373 .942 

x86 276.24 448.143 .286 .942 

x87 275.29 441.574 .640 .941 

x88 275.58 443.295 .535 .941 

x89 276.07 450.973 .163 .943 

x90 275.56 443.662 .548 .941 
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RELIABILITAS SKALA PENELITIAN 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  
N % 

Cases Valid 45 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 45 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.956 67 

 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

x1 209.02 357.249 .385 .956 

x4 209.20 354.982 .444 .955 

x6 209.16 354.998 .514 .955 

x7 209.18 351.149 .545 .955 

x8 209.82 358.422 .329 .956 

x10 209.58 357.068 .399 .956 

x11 209.67 351.773 .469 .955 

x12 209.36 354.280 .498 .955 

x13 209.76 352.416 .547 .955 

x16 209.67 355.818 .375 .956 

x17 209.98 353.340 .425 .956 
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x18 209.22 355.404 .399 .956 

x19 209.69 355.810 .423 .956 

x20 209.09 353.810 .568 .955 

x21 209.49 347.983 .674 .955 

x22 209.47 352.664 .528 .955 

x23 209.07 352.700 .471 .955 

x24 209.60 354.200 .348 .956 

x25 209.31 349.537 .584 .955 

x27 209.58 350.159 .615 .955 

x28 210.07 349.700 .475 .956 

x29 209.51 354.937 .541 .955 

x30 209.29 357.574 .375 .956 

x31 209.40 350.655 .614 .955 

x32 209.16 357.134 .399 .956 

x33 209.33 358.136 .363 .956 

x35 209.40 359.745 .357 .956 

x36 209.27 358.382 .324 .956 

x40 209.29 355.346 .495 .955 

x41 209.42 354.522 .530 .955 

x42 209.49 351.074 .728 .955 

x43 209.20 354.209 .571 .955 

x44 209.33 356.227 .427 .956 

x45 208.91 356.083 .365 .956 

x46 209.29 355.756 .432 .956 

x47 209.18 352.331 .609 .955 

x49 209.53 359.255 .360 .956 

x50 209.33 354.773 .555 .955 

x51 209.31 352.083 .690 .955 

x52 209.00 356.909 .405 .956 

x53 209.27 354.973 .559 .955 

x54 209.13 351.982 .572 .955 

x55 209.00 354.000 .513 .955 

x56 209.42 352.386 .644 .955 
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x57 209.11 354.374 .540 .955 

x60 209.13 355.664 .434 .956 

x61 209.71 354.392 .520 .955 

x63 210.02 349.568 .570 .955 

x67 209.11 353.328 .596 .955 

x69 209.71 347.983 .654 .955 

x70 209.60 351.109 .527 .955 

x71 209.22 356.949 .386 .956 

x72 209.42 355.340 .387 .956 

x73 209.64 352.643 .424 .956 

x74 209.58 358.386 .418 .956 

x75 209.40 356.427 .415 .956 

x76 209.02 354.340 .495 .955 

x78 209.13 357.027 .366 .956 

x79 209.40 354.018 .462 .955 

x80 209.36 357.871 .445 .956 

x82 209.56 353.162 .536 .955 

x83 209.49 352.074 .534 .955 

x84 209.36 354.053 .509 .955 

x85 209.44 357.025 .375 .956 

x87 209.09 351.856 .617 .955 

x88 209.38 353.604 .504 .955 

x90 209.36 352.962 .563 .955 
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UJI NORMALITAS 

Data Masa Kerja 7-12 tahun : 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Total_skor1 

N 50 

Normal Parameters
a
 Mean 209.2600 

Std. Deviation 19.09676 

Most Extreme Differences Absolute .106 

Positive .106 

Negative -.082 

Kolmogorov-Smirnov Z .750 

Asymp. Sig. (2-tailed) .626 

a. Test distribution is Normal.  

   

 

 

Data Masa Kerja 1-6 tahun : 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  total_skor2 

N 50 

Normal Parameters
a
 Mean 207.2400 

Std. Deviation 17.78621 

Most Extreme Differences Absolute .108 

Positive .108 

Negative -.073 

Kolmogorov-Smirnov Z .762 

Asymp. Sig. (2-tailed) .607 

a. Test distribution is Normal.  
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UJI HOMOGENITAS dan t-test: 

 

Test of Homogeneity of Variances 

skor_total    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.333 1 98 .565 

 

 

Group Statistics 

 kelomp

ok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

skor_total 1 50 2.09262 19.09676 2.70069 

2 50 2.07242 17.78621 2.51535 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

skor_total Equal variances 

assumed 
.333 .565 .547 98 .585 2.02000 3.69062 -5.30392 9.34392 

Equal variances 

not assumed 

  
.547 97.509 .585 2.02000 3.69062 -5.30439 9.34439 
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MEAN EMPIRIK KECERDASAN EMOSI 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance 

total_KE 100 169 266 20825 208.25 18.388 338.109 

Valid N (listwise) 100       

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation Variance 

ksdrn_diri 100 31.00 52.00 3986.00 39.8600 4.00005 16.000 

Pngturan_diri 100 24.00 44.00 3356.00 33.5600 3.46212 11.986 

Motivasi_diri 100 39.00 60.00 4747.00 47.4700 4.16444 17.343 

empati 100 35.00 56.00 4468.00 44.6800 4.39899 19.351 

ktrmpilan_sos 100 34.00 55.00 4268.00 42.6800 4.29912 18.482 

Valid N (listwise) 100       
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