
ABSTRAKSI

Kecerdasan emosional merujuk kepada kemampuan menegenali perasaan diri sendiri dan
perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri dalam berhubungan dengan orang lain.
Hal ini diperkirakan terkait dengan kinerja seseorang dalam bekerja. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh aspek-aspek kecerdasan emosional secara bersama-sama dan secara
parsial terhadap kinerja perawat dan untuk mengetahui perbedaan aspek-aspek kecerdasan
emosional serta kinerja perawat pria dan perawat wanita melalui variabel-variabel Kesadaran Diri
(X1), Pengaturan Diri (X2), Motivasi Diri (X3), Kesadaran Sosial (X4), dan Ketrampilan Sosial
(X5) pada Irna Bedah RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengambilan sampel (sampling)
menggunakan cara sensus. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis statistik regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 11,5 for
windows. Dalam penelitian ini 68 orang perawat dijadikan sampel yamg terdiri atas perawat pria
25 orang dan perawat wanita 43 orang.

Berdasarkan hasil dari perhitungan regresi linier berganda, maka persamaan regresi linier
berganda dalam penelitian ini adalah

Y = -0,354 + 0,159X1 + 0,257X2+ 0,166X3 + 0,248X4 + 0,212X5 + e
Hasil perhitungan dan analisis menunjukan bahwa secara bersama-sama variabel bebas

yang terdiri dari Kesadaran diri, Pengaturan diri, Motivasi diri, Kesadaran sosial, dan Ketrampilan
sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja perawat. Dan memiliki nilai koefisien
determinasi (R2) sebesar 0,860. Berarti kelima aspek kecerdasan emosional mampu memberikan
pengaruh terhadap kinerja perawat sebesar 86%.

Secara parsial variabel kecerdasan emosional yang terdiri dari Kesadaran Diri, Pengaturan
Diri, Motivasi Diri, Kesadaran Sosial, dan Ketrampilan Sosial memiliki pengaruh signifikan
terhadap Kinerja perawat.

Hasil berikutnya menunjukan terdapat pengaruh variabel dummy (Jenis Kelamin X6)
terhadap Kinerja perawat pria dan perawat wanita. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien
regresi sebesar -0,134. Hal ini menunjukkan bahwa perawat wanita memiliki kinerja lebih tinggi
daripada perawat pria. Selanjutnya dilakukan analisis uji t independent sample test. Hasil uji t
menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan perawat pria dan perawat wanita pada
aspek kecerdasan emosional yaitu Kesadaran Diri, Pengaturan Diri, Kesadaran Sosial, dan
Kinerja. Sedangkan pada aspek kecerdasan emosional Motivasi Diri, dan Ketrampilan Sosial
terdapat perbedaan yang tidak signifikan.
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