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ABSTRAK

PENGARUH NARSISME DAN STRES KERJA TERHADAP KINERJA
PEGAWAI PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO

REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI) BANDAR LAMPUNG

Oleh

ALNIA PUASTRI SARAS

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Bandar
Lampung yang berpusat di jalan Gatot Subroto Nomor 26 Bandar Lampung sudah
menyebarluaskan dunia penyiaran selama 49 tahun di Provinsi Lampung. Stres
kerja yang dialami pegawai LPP RRI Bandar Lampung disebabkan oleh adanya
dua peran yang dijalankan beberapa pegawai pada bagian struktural dan
fungsional. Faktor narsisme yang positif pada pegawai LPP RRI Bandar Lampung
dapat ditunjukkan dalam pencapaian sasaran kerja dan karena adanya dukungan
oleh atasan dalam memotivasi pegawai.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh narsisme terhadap
kinerja pegawai LPP RRI Bandar Lampung, pengaruh stres kerja terhadap kinerja
pegawai LPP RRI Bandar Lampung, serta pengaruh narsisme dan stres kerja
secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai LPP RRI Bandar Lampung.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 63 pegawai Lembaga
Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Bandar Lampung yang
berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Metode pengumpulan data
menggunakan kuesioner dengan skala likert. Alat analisis yang digunakan adalah
analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis satu, yaitu narsisme
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja, tidak di dukung. Hipotesis
dua, yaitu stres kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja, tidak di
dukung. Hipotesis tiga, yaitu narsisme dan stres kerja secara bersama-sama
berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pegawai, di dukung. Saran bagi LPP
RRI Bandar Lampung adalah sebaiknya pegawai sebaiknya sadar akan wewenang
dari setiap jabatan yang telah ditetapkan agar pelaksanaan sistem kerja dapat
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berjalan lebih baik lagi, bersosialisasi dengan sesama rekan kerja, dalam
membangun hubungan personal ataupun kelompok kerja yang baik, lebih
memperhatikan pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan instansi, mulai dari
perencanaan sampai realisasi tugas.

Kata kunci: Narsisme, Stres Kerja dan Kinerja Pegawai.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap manusia memiliki jenis kepribadian dan keunikan yang berbeda-beda.

Kepribadian yang dimiliki akan membentuk perilaku individu tersebut, salah satu

faktor yang mendorong individu ataupun instansi untuk melakukan perubahan dan

penyesuaian secara terus-menerus adalah perkembangan teknologi serta interaksi

dengan individu ataupun lingkungan sekitar. Allport (1937) dalam Robbins dan

Judge (2008) mendefinisikan kepribadian sebagai organisasi dinamis dalam

sistem psikologis individu yang menentukan caranya untuk menyesuaikan diri

secara unik terhadap lingkungannya. Salah satu lingkungan yang dimaksud yaitu

pada lingkungan kerja yang terdapat banyak keberagaman, baik dari jenis

kelamin, suku, kebiasaan, dan banyak hal lainnya. Narsisme menurut Robbin dan

Judge (2008) adalah salah satu sifat kepribadian yang dapat berpengaruh pada

perilaku pegawai dalam lingkungan kerja.

Raskin dan Terry (1998) mendefinisikan narsisme sebagai kekaguman pada diri

sendiri yang ditandai dengan kecenderungan menilai diri secara berlebihan, suka

menjadi pusat perhatian, bersikap defensif dalam menanggapi kritik, hubungan

interpersonal yang ditandai dengan perasaan menuntut hak, bersikap eksploitatif,

dan kurangnya empati. Terdapat tujuh indikator narsisme menurut Raskin dan
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Terry (1988), yaitu authority, self-sufficiency, superiority, exhibitionism,

exploitativeness, vanity dan entitlement. Ames, et al. (2006) memperkecil item

pernyataan Raskin dan Terry (1988), sehingga yang digunakan hanya enam

indikator, yaitu authority, self-sufficiency, superiority, exhibitionism,

exploitativeness, dan entitlement. Deskripsi narsisme dalam psikologi adalah

seseorang yang mempunyai rasa kepentingan diri yang berlebihan, membutuhkan

pengakuan berlebihan, mengutamakan diri sendiri, dan arogan (Robbin dan Judge,

2008). Goodman dan Leff (2012) dalam Rahmanita, et al. (2014), menjelaskan

bahwa seseorang dengan narsistik, pria maupun wanita, sebenarnya memiliki

kebutuhan yang sama, seperti lapar akan pemujaan dan merasa hebat. Tetapi,

kebutuhan tersebut cenderung didapatkan dan diekspresikan dengan cara yang

berbeda. Wanita yang narsistik cenderung lebih mengarah kepada masalah body

image dalam menarik perhatian dan untuk mendapat kekaguman dari orang lain,

sedangkan pria yang narsistik biasanya lebih berfokus pada inteligensi, kekuatan,

agresi, uang dan status sosial untuk menutupi kekurangan mereka.

Narsisme memiliki peranan yang sehat dalam artian membiasakan individu

berhenti bergantung pada standar dan prestasi orang lain demi kebahagiaan

individu tersebut. Narsisme yang mulai berlebihan ditandai dengan perasaan

meningkatnya harga diri, berkurangnya empati, dan selalu berusaha

mengedepankan hak-haknya, jika perasaan tersebut tidak terpenuhi akan

mengakibatkan gangguan dan bisa memicu terjadinya stres ataupun perilaku

negatif yang akan berdampak pada pekerjaan pegawai. Penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Reinhard, et al. (2012) yang menganalisa bahwa pria yang
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memiliki angka narsis yang tinggi memiliki level kortisol (hormon stres) yang

lebih tinggi pula. Hormon kortisol adalah salah satu penyebab terjadinya tekanan

darah tinggi dan masalah jantung. Penelitian ini membuktikan bahwa tingkat

narsis tidak memengaruhi peningkatan hormon kortisol pada wanita, sedangkan

pada pria menunjukkan adanya pengaruh tingkat narsis dalam peningkatan level

kortisol. Hal tersebut terjadi karena pria memiliki Hypothalamic Pituitary Adrenal

(HPA) atau penggerak utama hormon stres yang sangat aktif dalam tubuh pria

dibandingkan wanita.

Masyarakat pada umumnya menilai stres sebagai suatu hal negatif yang juga

mengakibatkan depresi dan hanya berhubungan dengan kondisi psikologis serta

emosional seseorang. Hasibuan (2007) mendefinisikan stres kerja sebagai kondisi

ketegangan yang memengaruhi emosi, proses berfikir dan kondisi seseorang.

Finchan dan Rhodes (1988) dalam Munandar (2008), menjelaskan bahwa dari

gejala-gejala dan tanda-tanda faal, perilaku, psikologikal dan somatik, serta stres

merupakan hasil dari adanya ketidakcocokan dengan lingkungan maupun orang

lain khususnya ditempat kerja, yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk

menghadapi berbagai tuntutan terhadap dirinya secara efektif. Selye (1976) dalam

Munandar (2008), membedakan antara distress sebagai destruktif, dan eustress

sebagai kekuatan yang positif yang dapat mendorong individu lebih berprestasi.

Hal tersebut menunjukkan tidak hanya negatif yang ditimbulkan stres, namun

stres juga dapat menghasilkan sesuatu yang positif, misalnya peningkatan kinerja.
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Pegawai yang mengalami stres di tempat kerja umumnya akan menunjukkan

perubahan perilaku sebagai salah satu usaha pegawai tersebut mengatasi stresnya.

Gejala psikis dari stres pegawai tersebut, seperti bekerja melewati batas

kemampuan, keterlambatan masuk kerja, ketidakhadiran pegawai, kesulitan

membuat keputusan, kesalahan dalam bekerja, kelalaian menyelesaikan tugas,

lupa akan janji yang telah dibuat, kesulitan untuk membangun hubungan dengan

orang lain, serta kerisauan tentang kesalahan yang dibuat, sedangkan gejala fisik

yang dapat terjadi seperti gangguan pada alat pencernaan, tekanan darah tinggi,

radang kulit, dan radang pernapasan (Handoko, 2001). Stres kerja yang dialami

oleh pegawai, baik itu eustress maupun distress, akan berdampak pada kinerja

pegawai tersebut maupun perusahaan atau instansi tempatnya bekerja, sehingga

perlu adanya tindak lanjut untuk mengurangi stres yang berlebihan dalam

mencegah terjadinya penurunan kinerja.

Definisi kinerja menurut Hasibuan (2007) adalah suatu hasil kerja yang

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan

serta waktu. Koopmans, et al. (2014) menjelaskan bahwa kinerja individu

sebagai perilaku atau tindakan yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja

menurut Robbins (2006) merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerja

dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu

pekerjaan. Definisi-definisi tersebut pada dasarnya menjelaskan bahwa kinerja

merupakan cara kerja pegawai dalam suatu perusahaan atau instansi yang

diukur selama periode tertentu. Kinerja dan produktivitas suatu perusahaan
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atau instansi berhubungan erat dengan kinerja pegawainya, jika kinerja

pegawainya baik maka besar kemungkinan kinerja perusahaan atau instansi

tersebut akan baik, begitu juga jika kinerja pegawai kurang baik, maka besar

kemungkinan kinerja perusahaan atau intansi tersebut juga akan kurang baik.

Kinerja pegawai juga dinilai berdasarkan pelayanan dan produktivitas yang

dilakukan, terutama pada pegawai penyiaran publik yang dituntut untuk selalu

memberikan pelayanan penyiaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Bandar

Lampung yang berpusat di Jalan Gatot Subroto Nomor 26 Bandar Lampung sudah

menyebarluaskan dunia penyiaran selama 49 tahun di Provinsi Lampung. RRI

yang ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP) pada tahun 2005 yang

ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan 12 tahun 2005 dan

merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang Undang Nomor 32/2002 telah

melakukan banyak perubahan dalam meningkatkan pengawasan kinerja, serta

melaksanakan visi dan misi LPP RRI. Selama 49 tahun tersebut, LPP RRI Bandar

Lampung telah memiliki 3 program pemancar, yaitu Programa 1 (Pro 1),

Programa 2 (Pro 2), serta programa 4 (Pro 4) yang tersebar di beberapa daerah di

Lampung.

Pegawai di LPP RRI Bandar Lampung terbagi menjadi 2 bagian kerja, yaitu

bagian struktural dan bagian fungsional. Pegawai bagian struktural yang bertugas

di dalam lingkungan LPP RRI Bandar Lampung bekerja setiap hari Senin sampai

Jumat, untuk hari Senin sampai Kamis dimulai pada pukul 08.00 sampai 15.30

WIB, dan hari jumat dimulai pada pukul 08.00 sampai 16.30 WIB, sedangkan
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untuk bagian fungsional yang bertugas di dalam dan di luar lingkungan LPP RRI

Bandar Lampung bekerja setiap hari. Berikut data pegawai pada bagian struktural

di LPP RRI Bandar Lampung pada tahun 2015.

Tabel 1. Jumlah Pegawai LPP RRI Bandar Lampung Tahun 2015

No. Jabatan /
Bagian

Jenis
Kelamin
(orang)

Pendidikan
(orang)

Jumlah
(orang)

W P SMA Diploma S1 S2
1. Kepala Stasiun 1 1 1
2. Tata Usaha 5 11 10 2 3 1 16
3. Prog. Siaran 11 4 6 2 6 1 15
4. Pemberitaan 3 6 2 6 1 9
5. Sumber Daya

Teknologi
16 11 5 16

6. Layanan dan
Usaha

2 4 1 5 6

Jumlah 21 42 30 4 26 3 63
Sumber: LPP RRI Bandar Lampung, 2015

Data pada Tabel 1 menunjukkan jumlah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri

Sipil (PNS) pada LPP RRI Bandar Lampung dengan jenis kelamin pria sebanyak

42 orang dan pegawai wanita sebanyak 21 orang. Tabel 1 juga menunjukkan

jumlah pegawai pada bagian struktural di LPP RRI Bandar Lampung dengan

tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Strata 1 (S1) yang

mendominasi dari tingkat pendidikan yang lain, yaitu 30 orang dan 26 orang.

Data Tabel 1 juga menunjukkan jumlah pegawai struktural LPP RRI Bandar

Lampung adalah 63 orang, dari jumlah tersebut terdapat 19 pegawai yang

mengalami tumpang tindih pekerjaan di bagian stuktural dan fungsional.

Pegawai LPP RRI Bandar Lampung yang memiliki tanggung jawab di bagian

struktural dan fungsional tersebut lebih banyak terdapat di bagian Teknisi Siaran
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dengan bagian Sumber Daya Teknologi sebagai bagian struktural yang menaungi

atau atasan bagian Teknisi Siaran, dengan jumlah pegawai 8 orang, yaitu 2 orang

pegawai wanita dan 6 orang pegawai pria. Data tersebut juga menunjukkan 30%

dari 63 pegawai bagian struktural LPP RRI Bandar Lampung yang mendapatkan

tambahan pekerjaan di bagian fungsional. Pertambahan pekerjaan tersebut

diakibatkan oleh kurangnya pegawai di LPP RRI Bandar Lampung, karena

banyaknya pegawai yang pensiun dan tidak adanya perekrutan pegawai. Hal

tersebut disebabkan oleh perubahan status RRI pada tahun 2000 dari Lembaga

Penyiaran Pemerintah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) yang merupakan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pada tahun 2005 RRI baru diresmikan

menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP).

Tindakan lain yang diambil LPP RRI dalam mengurangi masalah tersebut adalah

dengan melakukan perekrutan pegawai sendiri. Pegawai yang direkrut tersebut

berstatus pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (BPNS), namun peraturan yang

menaungi BPNS disamakan dengan pegawai yang berstatus PNS. Setiap tugas

yang dikerjakan oleh Pegawai BPNS di pantau dan di bimbing oleh pegawai PNS

yang merupakan pegawai senior. Hal tersebut menambah beban pekerjaan

pegawai PNS dan juga dapat menimbulkan masalah pada hubungan antar

personal, yang dapat memicu terjadinya stres pada pegawai LPP RRI Bandar

Lampung.

Penambahan tugas tersebut juga dapat memengaruhi produktivitas yang diberikan

pegawai kepada LPP RRI Bandar Lampung, dan pada akhirnya akan terlihat dari

pencapaian sasaran kerja dari masing-masing pegawai pada setiap bagian kerja
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yang dihitung pertahunnya. Hal tersebut akan berdampak negatif bagi pegawai

LPP RRI Bandar Lampung, karena adanya sanksi yang diberikan jika target yang

telah ditetapkan tidak tercapai dengan baik. Data tugas dan sasaran kerja pegawai

di LPP RRI Bandar Lampung menunjukkan hasil pencapaian yang telah dilakukan

pegawai selama setahun dan terlihat bahwa terdapat beberapa bagian yang masih

kurang dalam memenuhi target kerjanya. Berikut data tugas dan sasaran kerja

pegawai dapat di LPP RRI Bandar Lampung pada tahun 2015.

Tabel 2. Tugas dan Sasaran Kerja Pegawai LPP RRI Bandar Lampung
Tahun 2015

Bagian Tugas
Target Realisasi Tingkat

Pencapaian Kerja
D K D K D K

Tata Usaha Pelaksanaan
urusan sumber
daya manusia

1220 12 1220 12 100% 100%

Pelaksanaan
urusan keuangan

332 2025 332 2025 100% 100%

Pelaksanaan
urusan umum

71 83 70 83 98,6% 100%

Program
Siaran

Pelaksanaan
kegiatan
perencanaan dan
evaluasi program

642 413 642 411 100% 99,5%

Pelaksanaan
pengelolaan
programa I

3744 960 3678 930 98,2% 96,9%

Pelaksanaan
pengelolaan
programa II

3568 556 3599 598 100,9% 103,8%

Pelaksanaan
pengelolaan
programa IV

3208 494 3208 463 100% 93,7%

*D = Dokumen, K = Kegiatan
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(Lanjutan Tabel 2)

Bagian Tugas Target Realisasi Tingkat
Pencapaian Kerja

D K D K D K
Program
Pemberitaan

Pelaksaan
liputan, berita,
dan dokumentasi

1634 636 1634 636 100% 100%

Pelaksanaan
siaran olahraga

1884 5088 1700 4300 90,2% 84,5%

Pelaksanaan
pengembangan
berita

824 494 845 504 101,3% 101,4%

Sumber
Daya
Teknologi
(SDT)

Pelaksanaan di
bidang teknik
studio dan
multimedia

2804 2583 92,1%

Pelaksanaan di
bidang teknik
transmisi

2858 2828 98,9%

Pelaksanaan di
bidang sarana
dan prasarana
penyiaran

2970 2970 100%

Layanan
dan Usaha

Pelaksanaan
layanan publik

1293 1309 1293 1259 100% 96,2%

Pelaksanaan
pengembangan
usaha

933 1280 933 1280 100% 100%

Pelaksanaan
pencitraan

1221 1121 1114 1121 91,2% 100%

Fungsional Andalan Siaran 1908 3696 1908 3696 100% 100%

Andalan
Pemberitaan

1644 3516 1653 3569 100,5% 101,5%

Teknis siaran 3540 3239 91,5%
Jumlah Persentase Tingkat Pencapaian Kerja 1481,9% 1860%

Rata-rata Persentase Tingkat Pencapaian Kerja 98,7% 98,1%
Sumber: LPP RRI Bandar Lampung, 2015
*D = dokumen, K= kegiatan.

Data Tabel 2 menunjukkan pencapaian kinerja pegawai LPP RRI Bandar

Lampung periode 2015, untuk bagian dokumen mencapai 98,7%, sedangkan di

bagian kegiatan mencapai 98,1%. Tugas-tugas dalam setiap bagian yang belum
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memenuhi targetnya, yaitu tugas Pelaksanaan Urusan Umum, tugas Pelaksanaan

Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Program, tugas Pelaksanaan Pengelolaan

Programa I, tugas Pengelolaan Program IV, tugas Pelaksanan Siaran Olahraga,

seluruh tugas di bagian Sumber Daya Teknologi (SDT), tugas Layanan Teknik,

tugas Pelaksanaan Pencitraan, dan tugas Teknis Siaran. Target yang belum

tercapai pada bagian-bagian tersebut menunjukkan adanya beban kerja yang

dialami pegawai dalam mencapai sasaran kerja yang ditetapkan, khususnya

bagian-bagian yang terdapat pegawai dengan pekerjaan di bidang struktural dan

fungsional, yaitu bagian Program Siaran, Program Pemberitaan, dan SDT. Stres

pada pegawai dalam mencapai target juga dapat disebabkan oleh tekanan dari

atasan untuk mendapatkan hasil kinerja yang baik dalam hal kuantitas maupun

kualitas kerjanya.

Bagian dengan pencapaian yang melebihi sasaran kerja terdapat pada bagian yang

berkaitan dengan penyiaran, yaitu dalam tugas Pelaksanaan Pengelolaan

Programa II, Pelaksanaan Pengembangan Berita, serta pada tugas Andalan

Pemberitaan. Dampak positif dari narsisme juga ditunjukkan pada hasil

wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa pegawai LPP RRI Bandar

Lampung. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pegawai termotivasi

untuk mencapai target yang ditetapkan LPP RRI Bandar Lampung ketika adanya

timbal balik yang diberikan atasannya, yaitu berupa pujian, serta bonus seperti

tambahan upah ataupun sekedar acara makan-makan bersama. Hal tersebut dapat

membawa hal positif untuk para pegawai, sehingga pegawai merasa dihargai dan

termotivasi untuk mencapai target dengan hasil yang baik.
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Hasil observasi yang dilakukan peneliti pada pegawai LPP RRI Bandar Lampung

menunjukkan adanya beberapa perilaku dari tanda-tanda narsisme yang tercermin

pada perilaku pegawai ketika bekerja maupun diluar jam kerja diantaranya adalah

memuji diri sendiri atas pekerjaannya disela obroloan dengan rekan kerjanya,

menyelesaikan sebagian besar tugasnya tanpa bantuan pegawai lain, adanya

cermin kecil dan foto keluarga pegawai pada beberapa meja kerja, serta terdapat

foto pegawai dalam suatu kegiatan di ruang kerja. Perilaku-perilaku tersebut

termasuk dalam kriteria dari narsisme, yaitu kekaguman terhadap diri sendiri

(self-sufficiency), dan rasa percaya diri yang besar (superiority). Self-sufficiency

dan superiority yang dimiliki pegawai tersebut dapat berdampak positif seperti

yang ditunjukkan dalam sasaran kerja diatas, namun jika dilakukan secara

berlebihan akan menimbulkan dampak negatif, yang menyebabkan terganggunya

hubungan pegawai dengan rekan kerja ataupun instansi tempatnya bekerja.

Berikut data penilaian perilaku kerja pegawai LPP RRI Bandar Lampung:

Tabel 3. Penilaian Perilaku Kerja Pegawai LPP RRI Bandar Lampung
Tahun 2015

No
Unsur Perilaku Kerja yang dinilai

Rata-rata Presentase
Nilai Kategori

1. Orientasi Pelayanan 84,5 B
2. Integritas 86,4 B
3. Komitmen 84,6 B
4. Disiplin 84,5 B
5. Kerjasama 84,5 B
6. Kepemimpinan* 84,2 B

Total Rata-rata Penilaian 84,8 B

Sumber: LPP RRI Bandar Lampung, 2015
*Unsur nilai kepemimpinan hanya untuk pegawai dengan jabatan kepala stasiun,
kepala bidang, dan kepala seksi setiap bidang, dengan jumlah 24 pegawai.
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Keterangan

A==== 91 – 100

B==== 81 – 90

C==== 71 – 80

D====    < 70

Tabel 3 menunjukkan penilaian perilaku kerja pegawai LPP RRI Bandar

Lampung pada tahun 2015. Rata-rata nilai perilaku pegawai LPP RRI Bandar

Lampung adalah 84,8 yang termasuk dalam kategori baik. Unsur-unsur yang

dinilai tersebut juga dapat mencerminkan tindakan narsisme pada pegawai,

khususnya pada penilaian kerjasama karena terdapat penelitian yang dilakukan

oleh Judge, et al. (Robbins dan Jugde, 2008) yang menyatakan bahwa individu

yang narsis dinilai oleh atasan mereka sebagai individu yang kurang efektif,

terutama ketika harus membantu individu lain. Hasil penilaian diatas, terlihat

bahwa nilai perilaku kerjasama pegawai LPP RRI Bandar Lampung masih dalam

kategori baik, dengan skor 84,5. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa sikap

narsisme pegawai masih dalam tingkat yang positif, baik untuk pegawai maupun

LPP RRI Bandar Lampung.

Dampak dari narsisme lainnya yang dapat di indikasikan terjadi pada pegawai

LPP RRI Bandar Lampung yaitu jumlah pegawai pria yang lebih mendominasi

daripada wanita (Tabel 1). Jumlah tersebut dapat berpotensi untuk membuktikan

hasil penelitian yang dilakukan oleh Reinhard, et al. (2012) tentang pria dengan

tingkat narsisme yang tinggi atau mengarah ke narsisme yang negatif akan lebih

berpeluang terkena stres, namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga

terjadi pada wanita. Hal ini dapat terjadi jika pegawai tidak dapat mengendalikan

sikap narsismenya tersebut ataupun tidak dapat menyesuaikan diri dengan
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lingkungan kerjanya. Dampak narsisme yang memicu stres tersebut juga akan

mengganggu kinerja pegawai, serta akan mendorong pegawai untuk melakukan

tindakan-tindakan yang mengacu pada indikasi perilaku negatif, seperti

keterlambatan masuk kerja, ataupun ketidakhadiran pegawai. Hal tersebut dapat

tercermin dalam absensi pegawai LPP RRI Bandar Lampung. Berikut data absensi

pegawai LPP RRI Bandar Lampung pada tahun 2015.

Tabel 4. Jumlah Absensi Pegawai LPP RRI Bandar Lampung Tahun 2015

Bulan
Jumlah
Pegawai
(orang)

Jumlah
Hari Kerja

(hari)

Total Hari
Kerja

Jumlah
Absensi*

(hari)

Tingkat
Absensi

(%)
Januari 63 20 1.260 5 0,39
Februari 63 19 1.197 5 0,42
Maret 63 22 1.386 - -
April 63 21 1.323 - -
Mei 63 19 1.197 7 0,58
Juni 63 21 1.323 8 0,60
Juli 63 21 1.323 14 1,06
Agustus 63 20 1.260 2 0,16
September 63 19 1.197 13 1,09
Oktober 63 21 1.323 16 1,21
November 63 21 1.323 7 0,53
Desember 63 21 1.323 - -
Jumlah 6,04
Rata-rata 0,50

Sumber: LPP RRI Bandar Lampung, 2015
*Jumlah Absensi: sakit, izin, dan alpa.

Cara perhitungan tingkat absensi pada Tabel 4 menggunakan perhitungan

menurut Hasibuan (2007) dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah Absensi
Tingkat Absensi = x 100%

Total Hari Kerja

Data Tabel 4 menunjukkan persentase absensi pegawai selama satu tahun dengan

persentase absensi tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 1,21% dan
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persentase terendah terjadi pada bulan Maret, April dan Desember yaitu sebesar

0%. Tingkat absensi selama setahun sebesar 6,04% dan rata-rata tingkat

persentase absensi satu tahun terakhir adalah 0,50% perbulan. Tingkat absensi ini

sangat tinggi karena jauh diatas standar yang telah ditetapkan oleh LPP RRI yaitu

sebesar 2% selama satu tahun. LPP RRI yang berpedoman pada peraturan

pemerintah menetapkan batas absensi maksimal 8 hari. Hasil observasi peneliti

dari data absensi pegawai LPP RRI Bandar Lampung tersebut, masih terdapat

pegawai yang melakukan absensi lebih dari 8 hari. Hal itu dapat berpengaruh

terhadap kinerja pegawai tersebut, apabila tingkat absensi tinggi maka kinerja

pegawai tidak maksimal dan sebaliknya. Absensi yang juga merupakan bukti

kehadiran pegawai mencerminkan ketepatan waktu pegawai dalam melaksanakan

peraturan instansi maupun ketepatan dalam menyelesaikan tugas. Komitmen

pegawai diuji dalam tanggung jawabnya menyelesaikan tugas tersebut dan pada

akhirnya dinilai berdasarkan kuantitas serta kualitas dari hasil pencapaian tugas

setiap pegawai.

Berdasarkan permasalahan uraian di atas, maka peneliti mencoba untuk

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Narsisme dan Stres Kerja

Terhadap Kinerja Pegawai pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik

Indonesia (LPP RRI) Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Stres kerja yang dialami pegawai LPP RRI Bandar Lampung disebabkan oleh

adanya dua peran yang dijalankan beberapa pegawai pada bagian struktural dan

fungsional. Beban kerja yang dialami oleh pegawai LPP RRI Bandar Lampung,
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selain dua peran tersebut juga diakibatkan oleh penambahan tanggung jawab

untuk mengawasi dan membimbing pegawai BPNS. Tekanan kerja serta beban

kerja yang dipikul pegawai akan memicu terjadinya stres yang berdampak pada

hasil kerja dan akan mengganggu hubungan antarpersonal dalam bekerja,

akibatnya masih terdapat bagian-bagian yang tidak dapat mencapai sasaran

kerjanya yang ditunjukkan pada Tabel 2. Hasil sasaran kerja pada Tabel 2, selain

menunjukkan adanya bagian yang belum mencapai sasaran, terdapat juga bagian

yang dapat melebihi target. Hal tersebut dapat menunjukkan adanya faktor

narsisme yang positif pada pegawai LPP RRI Bandar Lampung dalam mencapai

sasaran kerja dan didukung dengan timbal balik yang dilakukan oleh atasan

dalam memotivasi pegawai. Dampak negatif dari narsisme dapat ditunjukkan dari

hasil penelitian yang dilakukan oleh Reinhard, et al. (2012) yang menyatakan

bahwa stres akan lebih cepat timbul pada kasus narsisme pada pria dan pada

Tabel 1 menunjukkan bahwa pegawai pria di LPP RRI Bandar Lampung lebih

mendominasi daripada pegawai wanita yaitu berjumlah 42 orang pegawai.

Permasalahan tentang narsisme dan stres kerja yang dialami oleh pegawai LPP

RRI Bandar Lampung tersebut diduga dapat berdampak pada kinerja yang

dihasilkan pegawai dan juga berdampak pada kinerja LPP RRI Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah

dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah narsisme berpengaruh pada kinerja pegawai?

2. Apakah stres kerja berpengaruh pada kinerja pegawai?

3. Apakah narsisme dan stres kerja secara bersama-sama berpengaruh pada

kinerja pegawai?
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1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh narsisme terhadap kinerja pegawai Lembaga

Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Bandar Lampung.

2. Mengetahui pengaruh stres kerja pegawai terhadap kinerja pegawai

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Bandar

Lampung.

3. Mengetahui pengaruh narsisme dan stres kerja secara bersama-sama

terhadap kinerja pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik

Indonesia (LPP RRI) Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Lembaga Penyiaran Publik Radio

Republik Indonesia (LPP RRI) Bandar Lampung mengenai narsisme dan

stres kerja terhadap kinerja pegawai.

2. Sebagai bahan referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian

selanjutnya tentang pengaruh narsisme dan stres kerja terhadap kinerja

pegawai.



II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

2.1 Narsisme

2.1.1 Pengertian Narsisme

Istilah narsis berasal dari mitos Narcissus dari Yunani, kisah pria yang

begitu sombong dan bangga sehingga jatuh cinta terhadap dirinya sendiri.

Narsisme (narcissism) dalam psikologis mendeskripsikan seseorang yang

mempunyai rasa kepentingan diri yang berlebihan, membutuhkan

pengakuan berlebihan, mengutamakan diri sendiri, dan arogan. Individu

narsis cenderung egois dan eksploitif, dan mereka sering kali memanfaatkan

sikap yang dimiliki individu lain untuk keuntungan mereka.

Narsisme menurut Raskin dan Terry (1998) merupakan kekaguman pada

diri sendiri yang ditandai dengan kecenderungan ke arah ide-ide yang

mengagumkan, kebiasaan berfantasi, eksibisionisme, bersikap defensif

dalam menanggapi kritik, hubungan interpersonal yang ditandai dengan

perasaan menuntut hak, bersikap eksploitatif, dan kurangnya empati.

Penelitian menunjukan bahwa individu narsis dinilai oleh atasan mereka

sebagai individu yang kurang efektif, terutama ketika harus membantu

individu lain (Robbins, 2008). Pernyataan itu diambilkan karena



18

kepribadian narsis yang cenderung terfokus pada kepentingan dirinya

sendiri.

Mengenai kepribadian narsistik, Nevid, et al. (2005) dalam bukunya

menyatakan bahwa:

“Orang dengan kepribadian narsistik cenderung terpaku pada fantasi
akan keberhasilan dan kekuasaan, cinta yang ideal, atau pengakuan akan
kecerdasan serta kecantikan. Mereka seperti orang dengan kepribadian
histrionik yang mengejar karier untuk mendapatkan pujian, seperti
modeling, seni peran, atau politik. Meski mereka cenderung membesar-
besarkan prestasi dan kemampuan mereka, banyak orang dengan
kepribadian narsistik yang cukup berhasil dalam pekerjaan mereka.
Ambisi yang serakah membuat mereka mendedikasikan diri untuk
bekerja tanpa lelah dan terdorong untuk berhasil, bukan untuk
mendapatkan uang melainkan untuk mendapatkan pujian serta
kesuksesan”.

Dikutip dari Holmes (2001) dalam Apsari (2012), Freud membedakan

narsisme menjadi dua jenis yaitu:

1. Narsisme primer yang merupakan sebuah tahap perkembangan moral

pada masa bayi awal yang subjeknya belum bisa membedakan dunia

objek eksternal dan dirinya menuju keadaan keterikatan objek. Narsisme

primer merupakan wujud naluri pelengkap egoisme intingitif sesama

manusia atau makhluk hidup untuk bertahan hidup.

2. Narsisme sekunder adalah sebuah tahap yang muncul seiring dengan

perkembangan ego, anak-anak mulai mengembangkan ketertarikan

kepada orang lain. Naluri narsistik ditransformasikan kepada naluri

objek, namun selama pubertas, para remaja justru mengarahkan naluri

mereka kembali kepada ego dan menjadi terfokus dengan penampilan

dan ketertarikan kepada diri sendiri.
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Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa narsis dapat berdampak negatif

dan positif. Individu dengan gejala ringan cenderung hanya mengalami stres

ringan, keraguan diri, dan penyesalan. Penelitian tentang gangguan narsistik

dalam Nevid, et al. (2005) yaitu:

“Gangguan narsistik ditemukan kurang dari 1% dalam populasi umum,
lebih dari setengah orang didiagnosis dengan gangguan ini adalah pria,
namun bukan berarti bahwa ada perbedaan gender yang mendasar pada
tingkat prevalensi dalam populasi umum. Golmen (1988) berpendapat,
derajat tertentu dari narsisme dapat menggambarkan penyesuaian diri
yang sehat akan rasa tidak aman, sebuah tameng terhadap kritik dari
kegagalan, atau motif  untuk berprestasi dan kualitas narsistik yang
berlebihan dapat menjadi tidak sehat,  terutama apabila kecanduan akan
pujian”.

2.1.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Narsisme

Raskin dan Terry (1988) dalam Ames, et al. (2006), ketika melakukan

penelitian tentang narsisme menggunakan aspek-aspek di bawah ini:

1. Authority, yaitu anggapan  sebagai pemimpin atau sebagai orang yang

berkuasa.

2. Self-sufficiency, yaitu penyerahan diri atau kekaguman pada diri sendiri.

3. Superiority, yaitu rasa superior atau keangkuhan. Suatu rasa percaya diri

yang besar, penting dan khusus.

4. Exhibitionism, yaitu sifat yang mengacu pada kebutuhan seseorang untuk

menjadi pusat perhatian, dan kemauan untuk memastikan mereka

menjadi pusat perhatian.

5. Exploitativeness, yaitu memanfaatkan orang lain untuk menunjukkan

diri.

6. Entitlement, yaitu sifat yang mengacu pada harapan dan jumlah hak

seseorang dalam hidup mereka.
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Narsisme menurut Lubis (1993) dalam Apsari (2012) merupakan varietas

yang amat luas, bukan hanya mengenal gejalanya saja melainkan

penyebabnya. Penyebab narsisme dari faktor biologis, psikoanalisa, dan

sosiokultural seperti yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Psikologis

Narsisme terjadi karena tingkat aspirasi yang tidak realistis atau

berkurangnya penerimaan terhadap diri sendiri.

2. Faktor Biologis

Secara biologis gangguan narsisme lebih banyak dialami oleh individu

yang orang tuanya penderita neurotik. Selain itu jenis kelamin, usia,

fungsi hormonal dan struktur-struktur fisik yang lain ternyata

berhubungan dengan narsisme.

3. Faktor  Sosiologis

Narsisme dialami oleh semua orang dengan berbagai lapisan dan

golongan terhadap perbedaan yang nyata antara kelompok budaya

tertentu dan reaksi narsisme yang dialaminya.

Ketika seseorang masuk dalam golongan gangguan narsistik, maka kriteria

gangguan kepribadiannya berdasarkan DSM-IV-TR adalah sebagai berikut:

(Durand dan Barlow, 2007):

1. Pola pervasif dari kelebihan atau grandiositas dan kebutuhan untuk dipuji

dan empati yang bermula pada masa dewasa awal.

2. Perasaan berlebihan bahwa dirinya orang penting.
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3. Terpreokupasi (fokus pada satu objek) dengan fantasi-fantasi tentang

kesuksesan, kekuasaan, kecantikan atau cinta ideal yang tanpa batas.

4. Keyakinan bahwa dirinya “istimewa” dan hanya dapat dipahami atau

seharusnya hanya berhubungan dengan orang-orang istimewa ataupun

orang-orang berstatus tinggi.

5. Berharap mendapatkan pujian secara terus menerus.

6. Mengeksploitasi orang lain untuk mencapai tujuannya.

7. Kurang memiliki empati.

8. Sering iri terhadap orang lain atau percaya bahwa orang lain iri

kepadanya.

9. Bersikap arogan.

2.2 Stres Kerja

2.2.1 Pengertian Stres Kerja

Menurut Hasibuan (2007) stres kerja adalah kondisi ketegangan yang

memengaruhi emosi, proses berfikir dan kondisi seseorang. Stres secara

umum dianggap sebagai sesuatu hal yang buruk, dan terjadi karena

disebabakan oleh faktor negatif. Selye (1976) dalam Munandar (2008),

mengelompokkan stres menjadi dua, yaitu:

a. Eustress

Merupakan stres yang bersifat positif, sehat, dan konstruktif atau

bersifat membangun. Contohnya, yaitu fleksibelitas, kemampuan

adaptasi, dan tingkat performance yang tinggi.
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b. Distress

Merupakan stres yang bersifat negatif, tidak sehat, dan destruktif atau

merusak. Contohnya, yaitu penurunan kinerja, tidak fokus, dan sulitnya

beradaptasi dengan lingkungan baru.

2.2.2 Faktor-faktor Penyebab Stres Kerja

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya stres kerja menurut

Hasibuan (2007) adalah:

1. Beban kerja.

Beban kerja yang berlebihan merupakan sejumlah kegiatan atau tugas

yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang

jabatan dalam jangka waktu tertentu.

2. Tekanan dari atasan.

Tekanan dan sikap pimpinan yang tidak adil dapat menjadi beban

ketika seseorang bekerja, apabila dibiarkan secara terus menerus dapat

berpengaruh pada tidak produktifnya hasil pekerjaan.

3. Waktu dan peralatan kerja.

Peralatan kerja yang tidak memadai dapat menghambat kinerja

pegawai sehingga waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan

pekerjaan lebih lama.

4. Hubungan Personal.

Semakin baik komunikasi antar pribadi, semakin baik pula hubungan

antar pribadi yang terbina. Semakin buruk komunikasi antar pribadi,

semakin buruk pula hubungan yang dapat menimbulkan konflik.
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Menurut Robbins (2006) terdapat tiga sumber utama yang dapat

menyebabkan terjadinya stres, yaitu:

1. Faktor organisasi, yang meliputi:

a) Job demands/Tuntutan tugas

Merupakan faktor yang terkait dengan pekerjaan seseorang.

Faktor ini mencakup desain pekerjaan individu tersebut (otonomi,

keragaman tugas, tingkat otonomisasi), kondisi kerja, dan tata

letak kerja secara fisik.

b) Role demands/Tuntutan peran

Merupakan tekanan yang diberikan pada seseorang sebagai fungsi

dari peran tertentu yang dimainkan dalam organisasi itu.

c) Interpersonal demands/Tuntutan antar pribadi

Merupakan tekanan yang diciptakan oleh pegawai lain.

Kurangnya dukungan sosial dari rekan-rekan dan hubungan

antarpribadi yang buruk dapat menimbulkan stres yang cukup

tinggi, khususnya diantara para pegawai yang memiliki kebutuhan

sosial yang tinggi.

d) Organization structure/Struktur organisasi

Struktur organisasi menentukan tingkat perbedaan dalam

organisasi, tingkat aturan dan peraturan, serta keputusan yang di

ambil. Aturan yang berlebihan dan kurangnya partisipasi dalam

pengambilan keputusan akan berdampak pada pegawai adalah

variabel struktural yang dapat merupakan potensi sumber daya.
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e) Organization leadership/Kepemimpinan organisasi

Menggambarkan gaya manajerial eksekutif senior organisasi yang

menciptakan budaya bercirikan ketegangan, rasa takut, dan

kecemasan. Hal-hal tersebut memberikan tekanan yang tidak

realistis untuk berkinerja dalam jangka pendek, memaksakan

pengawasan yang sangat ketat, dan secara rutin memecat pegawai

yang tidak dapat mengikuti.

f) Tahap perkembangan organisasi

Terjadi pada saat organisasi tersebut ada didalam siklus didirikan,

tumbuh menjadi dewasa, dan akhirnya merosot. Tahap pendirian

dan kemerosotan sangat menimbulkan terjadinya stres. Ciri-ciri

pertama yaitu besarnya kegairahan dan ketidakpastian, dan yang

kedua lazimnya menuntut pengurangan, pemberhentian, dan

serangkaian ketidakpastian yang berbeda.

2. Faktor individu, yang meliputi:

a) Family problem/Masalah keluarga

Masalah keluarga seperti kesulitan pernikahan, pecahnya

hubungan, dan kesulitan mendisiplinkan anak merupakan contoh

masalah hubungan yang menciptakan stres bagi para pegawai dan

terbawa ke tempat kerja.

b) Economic problem/Masalah ekonomi

Masalah ekonomi yang diciptakan oleh individu yang terlalu

merentangkan sumber daya keuangan mereka merupakan
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perangkat kesulitan pribadi lain yang dapat menciptakan stres

pegawai dan mengalihkan perhatian mereka dari pekerjaan.

c) Personality/Kepribadian

Karakteristik pribadi dari keturunan bagi tiap individu yang tepat

menimbulkan stres terletak pada watak dasar alami yang dimiliki

oleh orang tersebut. Sehingga untuk itu, gejala stres yang timbul

pada tiap-tiap pekerjaan harus diatur dengan benar dalam

kepribadian seseorang.

3. Faktor lingkungan, yang meliputi:

a) Economic untertainties/Ketidakpastian ekonomi

Merupakan keadaan yang menggambarkan ketidakpastian

ekonomi yang diakibatkan oleh perubahan siklus bisnis.

b) Political untertainties/Ketidakpastian politik

Ketidakpastian politik bagi kalangan pegawai tertentu mungkin

tidak berpengaruh secara langsung, akan tetapi apabila keadaan

politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus dapat

mengakibatkan kecemasan yang dapat menimbulkan stres.

c) Technological untertainties/Ketidakpastian teknologi

Ketidakpastian teknologi dapat menimbulkan stres karena

inovasi-inovasi baru dapat membuat keterampilan dan

pengalaman seseorang menjadi ketinggalan dalam periode waktu

yang sangat singkat. Komputer, robot/mesin, otomisasi, dan

pembaharuan inovasi teknologi lainnya yang dapat menjadi

ancaman bagi pegawai.
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2.2.3 Dampak Stres Kerja

a. Dampak Stres Kerja pada Organisasi

Schuller (1980) dalam Putra (2012), mendefinisikan beberapa

perilaku negatif pegawai yang berpengaruh terhadap organisasi.

Menurut penelitian tersebut, stres yang dihadapi oleh pegawai

berkorelasi dengan penurunan kinerja, peningkatan ketidakhadiran

kerja serta tendensi mengalami kecelakaan. Dampak negatif yang

ditimbulkan oleh stres kerja dapat berupa:

1. Terjadinya kekacauan dan hambatan, baik dalam manajemen

maupun operasional kerja.

2. Mengganggu kenormalan aktivitas kerja.

3. Menurunkan tingkat produktivitas.

4. Menurunkan pemasukan dan keuntungan perusahaan

Kerugian finansial yang dialami perusahaan karena tidak

imbangnya antara produktivitas dengan biaya yang dikeluarkan

untuk membayar gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya.

b. Dampak Stres Kerja pada Pegawai

Robbins (2006) menyatakan bahwa konsekuensi stres kerja pada

umumnya dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. Gejala Fisiologis

Kebanyakan perhatian dini atas stres diarahkan pada gejala

fisiologis, terutama karena topik tersebut diteliti oleh spesialis

dalam ilmu kesehatan dan medis. Riset ini memandu kepada

kesimpulan bahwa stres dapat menciptakan perubahan dalam

metabolisme, meningkatkan laju detak jantung dan pernafasan,
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meningkatkan tekanan darah, menimbulkan sakit kepala, serta

menyebabkan serangan jantung.

2. Gejala Psikologis

Stres dapat menyebabkan ketidakpuasan. Stres yang berkaitan

dengan pekerjaan akan menimbulkan rasa ketidakpuasan

terhadap pekerjaan. Stres juga muncul dalam keadaan

psikologis lain, misalnya ketegangan, kecemasan, mudah

marah, kebosanan, dan suka menunda pekerjaan.

3. Gejala Perilaku

Gejala stres yang berkaitan dengan perilaku mencakup

perubahan dalam kebiasaan makan, meningkatnya kebiasaan

merokok dan konsumsi alkohol, bicara cepat, gelisah serta

gangguan tidur.

2.2.4 Pengendalian Stres Kerja

Menurut Handoko (2001) konseling adalah pembahasan suatu masalah

dengan seorang pegawai, dengan maksud untuk membantu pegawai

tersebut dapat menangani masalah secara lebih baik. Fungsi-fungsi dari

konseling, yaitu:

1) Pemberi nasihat

Proses konseling sering berupa pemberian nasihat kepada pegawai

dengan maksud untuk mengarahkan mereka dalam pelaksanaan

serangkaian kegiatan yang diinginkan.
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2) Penentraman hati

Pengalaman konseling bisa menentramkan hati pegawai, karena mereka

diyakinkan kemampuannya untuk mengerjakan serangkaian kegiatan

dan mereka didorong untuk mencobanya.

3) Komunikasi

Konseling merupakan proses komunikasi yang menciptakan

komunikasi ke manajemen dan juga memberikan kesempatan kepada

pembimbing untuk menginterpretasikan masalah-masalah manajemen

serta menjelaskan berbagai pandangan kepada pegawai.

4) Pengenduran ketegangan emosional

Orang cenderung mengendur ketegangan emosionalnya bila mereka

mempunyai kesempatan untuk membahas masalah-masalah mereka

dengan orang lain.

5) Penjernihan pemikiran

Pembahasan masalah secara serius dengan orang lain akan membantu

seseorang untuk berpikir jernih tentang berbagai masalah mereka.

6) Reorientasi

Reorientasi mencakup pengubahan berbagai tujuan dan nilai pegawai.

Konseling yang mendalam oleh para psikolog atau psikiatrik, dalam

praktek, sering sangat membantu para pegawai mengubah nilai-nilai

mereka.
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Robbins (2006) mengemukakan dua pendekatan untuk menangani stres,

yaitu:

1. Pendekatan Individual

Seseorang pegawai dapat memikul tanggung jawab pribadi untuk

mengurangi tingkat stresnya. Strategi individu yang telah terbukti

efektif mencakup:

a) Teknik manajemen waktu

1) Membuat daftar harian dari kegiatan yang akan di selesaikan.

2) Memprioritaskan kegiatan menurut kepentingan dan

kebutuhannya.

3) Menjadwalkan kegiatan menurut peringkat prioritas.

4) Mengetahui siklus harian dan menangani bagian yang paling

menuntut dari pekerjaan.

b) Meningkatkan latihan fisik nonkompetitif seperti aerobik, berjalan,

joging, berenang, dan bersepeda.

c) Pelatihan pengenduran ketegangan dengan cara meditasi, yoga,

hipnotis, dan biofeedback.

d) Memperluas jaringan dengan memperbanyak sahabat dan kenalan.

Riset menunjukkan bahwa dukungan sosial melunakkan hubungan

antara stres dengan semangat ataupun kinerja kerja.

2. Pendekatan Organisasi

Beberapa faktor yang menyebabkan stres (terutama tuntutan tugas dan

peran, serta struktur organisasi) dikendalikan oleh manajemen, sehingga

faktor-faktor tersebut dapat diubah atau dimodifikasi. Strategi yang
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mungkin diinginkan oleh manajemen untuk dipertimbangkan antara

lain:

a) Perbaikan seleksi personil dan penempatan

b) Penggunaan penetapan tujuan yang realistis

c) Perancangan ulang pekerjaan

d) Peningkatan keterlibatan pegawai

e) Perbaikan komunikasi organisasi

f) Penegakan program kesejahteraan korporasi

Peran manajer sebagai konseling para pegawainya, sangat penting dalam

mengatasi stres yang terjadi dalam lingkungan kerja. Pendekatan yang

sesuai dengan kebutuhan untuk mengatasi masalah stres juga perlu

diperhatikan manajer dalam melakukan pendekatan dengan pegawai yang

dianggap sudah dalam keadaan stres yang merugikan.

2.3 Kinerja

2.3.1 Pengertian Kinerja

Kinerja menurut Robbins (2006) merupakan suatu hasil yang dicapai oleh

pekerja dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk

suatu pekerjaan. Menurut Gibson (1996) dalam Putra (2012), kinerja

merupakan sejauh mana seseorang telah memainkan bagian dalam

melaksanakan strategi organisasi, baik dalam merencanakan sasaran yang

berhubungan dengan peranan perseorangan maupun dalam

memperlihatkan kompensasi yang relevan bagi suatu organisasi dalam
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suatu peranan tertentu. Kinerja individu menurut Koopmans, et al. (2014)

adalah perilaku atau tindakan yang relevan dengan tujuan organisasi.

2.3.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja

Menurut  Robbins (2006) kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh

pekerja dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk

suatu pekerjaan. Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pegawai yaitu:

1. Kualitas diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan

yang dihasilkan.

2. Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah

seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

3. Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal

waktu yang dinyatakan.

4. Efektivitas merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi

(tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan tujuan

untuk meningkatkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber

daya.

5. Kemandirian merupakan tingkat pegawai yang nantinya akan dapat

menjalankan fungsi kerjanya.

6. Komitmen kerja adalah suatu tingkat ketika pegawai mempunyai

ikatan kerja dengan instansi dan tanggung jawab pegawai terhadap

instansi.
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Koopmans, et al. (2014) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor

yang memengaruhi kinerja, yaitu:

1. Kinerja tugas, dimensi ini mengukur kecakapan atau kompetensi

individu terkait tugas utama mereka. Contohnya kuantitas, kualitas

dan pengetahuan tentang pekerjaan.

2. Kinerja kontekstual, yaitu perilaku yang mendukung lingkungan

organisasi, lingkungan sosial, dan lingkungan psikologis tempat

mereka bekerja. Contohnya mengerjakan tugas tambahan, kemampuan

berkomunikasi dan melatih pegawai baru.

3. Perilaku kerja tidak produktif, yaitu perilaku yang mengganggu dan

dapat membahayakan perusahaan atau instansi. Contohnya absen,

mencuri di tempat kerja, penyalahgunaan jabatan, dan tidak

mengerjakan tugas.

Hasil penelitian dari Clelland (1987) dalam Darmawan (2013) tentang

pencapaian kinerja, disimpulkan bahwa pegawai yang memiliki kemauan

untuk mencapai kinerja adalah:

1. Pegawai yang senang bekerja dan suka tantangan.

2. Pegawai yang memperoleh sedikit kepuasan jika pekerjaannya sangat

mudah dan jika terlalu sulit cenderung kecewa.

3. Pegawai yang senang mendapatkan umpan balik yang kongkret

mengenai keberhasilan pekerjaannya.

4. Pegawai yang cenderung tidak suka jika hasil kerjanya tidak mencapai

target yang ditetapkan.
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5. Pegawai yang lebih suka bertanggung jawab secara personal terhadap

tugas yang dikerjakan.

6. Pegawai yang puas dengan hasil kerjanya bila pekerjaan dilakukan

sendiri.

7. Pegawai yang kurang istirahat, cenderung inovatif dan banyak

bepergian.

8. Pegawai yang berusaha untuk menemukan ssesuatu yang baru.

2.4 Penelitian Terdahulu

1. Raskin dan Terry (1988)

Jurnal Raskin dan Terry yang berjudul “A Principle-Components Analysis

of the Narcissistic Pesonality Inventory and Firther Evidence of Its

Construct Validity”, meneliti tentang validitas internal dan eksternal dari

Narcissistic Personality Inventory (NPI). Menggunakan 3 macam

penelitian yaitu:

 Meneliti tentang stuktur internal dari jawaban NPI dengan 1.018

responden yaitu mahasiswa di Universitas California yang terletak di

Berkeley dan Santa Cruz, yang terdiri dari 479 pria dan 529 wanita

mulai dari usia 17 sampai 49 tahun.

 Meneliti fakta tentang gagasan NPI dengan sebuah variasi dari index

yang didapatkan melalui penelitian dan data laporan pegawai dengan

sampel 57 orang.

 Meneliti fakta tentang dengan 128 sampel kepribadian dan deskripsi

kepribadian yang baik, serta kesusaiannya, dalam Leary Interpersonal

Check List.
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Hasil dari penelitian ini adalah, pada studi 1 membuktikan 7 komponen

yang menyebabkan narsisme, yaitu authority, exhibitionism, superiotity,

vanity, exploitativeness, entitlement, dan self-sufficiency. Hasil dari studi 2

dan 3 cenderung mendukung validitas konstruk dari NPI skala penuh dan

skala tersebut menunjukkan narsisme.

2. Ames, et al. (2006)

Jurnal Ames, et al. yang berjudul “The NPI-16 as a short measure of

narcissism”, meneliti tentang penyederhanaan NPI-40 dari Raskin dan

Terry (1988) agar mempersingkat waktu dalam pengisian kuesioner.

Peneliti dalam jurnal ini melakukan 5 studi, yaitu:

 Studi 1 peneliti memilih dan membandingkan item-item yang

dianggap penting dalam NPI-40, serta menghubungkan item-item

tersebut dengan ciri-ciri kepribadian Big Five.

 Studi 2 peneliti memusatkan validitas dari item yang dipilih.

 Studi 3 peneliti memeriksa ulang data dari studi 1 dan 2.

 Studi 4 dan 5 peneliti melakukan uji validitas prediktif.

Hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa NPI-16 dapat disejajarkan

dengan NPI-40. NPI-16 bersifat notable face, internal, discriminant, dan

predictive validity, serta berfungsi sebagai ukuran alternatif dari narsisme

untuk penelitian yang lebih menghemat waktu. Penelitian ini akhirnya

menggunakan 6 komponen dari 7 komponen Raskin dan Terry (1988),

yaitu authority, self-sufficiency, superiority, exhibitionism,

exploitativeness, dan entitlement.
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3. Reinhard, et al. (2012)

Jurnal Reinhard, et al. yang berjudul “Expensive Egos: Narcissistic Males

Have Higher Cortisol” meneliti tentang peran narsisme dan jenis kelamin

yang di uji coba melalui tingkat kortisol (hormon stres) pada 106

mahasiswa, yaitu 79 wanita dan 27 pria dengan rata-rata 20,1 tahun. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa pada narsisme tidak berpengaruh pada

kortisol wanita (β =0.27, p =0.06), tetapi narsisme sangat berpengaruh

pada kortisol pada pria (β = 0.72, p = 0.01).

4. Koopmans, et al. (2014)

Jurnal Koopmans, et al. yang berjudul “Construct Validity of the

Individual Work Performance Quistionnaire”, membahas tentang validitas

Individual Work Performance Quistionnaire (IWPQ) pada 1.424 pegawai

dari berbagai sektor pekerjaan di Belanda. Secara keseluruhan, IWPQ

mengindikasikan gagasan validitas yang dapat diterima. Para peneliti

diberikan sebuah instrumen pengukuran kinerja yang valid dan reliabel,

serta dapat digunakan untuk pegawai dengan sektor pekerjaan yang

berbeda.

5. Putra (2012)

Putra melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Stres Kerja

Terhadap Kinerja Pegwai pada Kantor Unit Pelaksanaan Teknis

Dinas (UPTD) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Lampung”. Metode penelitian yang digunakan adalah

korelasi product moment, alpha cronbach, analisis regresi sederhana,
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dan uji t dengan responden berjumlah 30 orang. Hasil penelitian yang

diperoleh yaitu variabel X memengaruhi variabel Y sebesar 0,717

yang berarti setiap kenaikan variabel stres kerja sebesar 0,717 satuan

maka akan memengaruhi kinerja pegawai sebesar 0,181 satuan.

Hipotesis menggunakan uji t dengan hasil menunjukkan bahwat (3,969) > t (2,042), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal

ini berarti secara parsial ada pengaruh secara signifikan stres kerja

terhadap kinerja pegawai.

2.5 Kerangka Pikir

Berdasarkan penjelasan teori tentang narsisme, stres kerja dan kinerja pegawai

diatas, berikut kerangka pikir penelitian ini:

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir

Pengaruh narsisme dan stres kerja terhadap kinerja pegawai

Narsisme (X1)

 Authority
 Self-sufficiency
 Superiority
 Exhibitionism
 Exploitativeness
 Entitlement

Raskin dan Terry (1988,
dalam Ames, et al., 2006)

Kinerja (Y)

 Kinerja tugas
 Kinerja kontekstual
 Perilaku kerja tidak

produktif

Koopmans, et al. (2014)

Stres Kerja (X2)

 Beban kerja
 Tekanan dari atasan
 Waktu dan peralatan
 Hubungan personal

Hasibuan (2007)
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2.6 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Narsisme berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai Lembaga Penyiaran

Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Bandar Lampung.

2. Stres kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai Lembaga Penyiaran

Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Bandar Lampung.

3. Narsisme dan stres kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja

pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)

Bandar Lampung.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini akan mengambil populasi pada pegawai berstatus Pegawai Negeri

Sipil (PNS) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP

RRI) Bandar Lampung yang berlokasi di jalan Gatot Subroto Nomor 26 Pahoman,

dengan jumlah responden 63 orang.

3.2 Jenis Penelitian

Menurut Oei (2010), ada tiga jenis riset atau penelitian yang penggunaannya

disesuaikan dengan informasi yang dicari dalam riset SDM, yaitu:

1. Penelitian eksploratori

Penelitian eksploratori merupakan desain penelitian yang tujuan utamanya

memperoleh pandangan mendalam dan menyeluruh tentang masalah

manajemen SDM yang sebenarnya, atau peneliti hanya sekedar untuk

mengetahui permasalahan awal.

2. Penelitian deskriptif

Penelitian deskriptif merupakan desain penelitian yang tujuan utamanya

menggambarkan sesuatu. Jenis penelitian ini biasanya lanjutan dari penelitian

eksploratori.
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3. Penelitian kausal

Penelitian kausal merupakan desain penelitian yang tujuan utamanya

memberikan hubungan sebab-akibat atau hubungan memengaruhi dan

dipengaruhi variabel-variabel yang diteliti. Variabel yang memengaruhi

disebut variabel indpenden, sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut

variabel dependen.

Berdasarkan penelitian di atas, penelitian ini termasuk kedalam penelitian kausal

yang membuktikan hubungan sebab-akibat atau hubungan memengaruhi dan

dipengaruhi.

3.3 Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua, dalam penelitian ini sumber data yang

digunakan adalah:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung melalui

observasi, pembagian angket atau kuesioner kepada pegawai. Data primer

berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a) Data kualitatif

Bersifat tidak terstruktur sehingga variasi data dari sumbernya mungkin

sangat beragam. Data ini diperoleh langsung dari Lembaga Penyiaran

Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Bandra Lampung seperti

gambaran umum perusahaan, hasil kuesioner, dan informasi-informasi

lainnya yang menunjang penelitian ini.
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b) Data kuantitatif

Bersifat terstruktur sehingga mudah dibaca peneliti. Data kuantitatif yaitu

data yang dapat dihitung berupa angka-angka yang diperoleh langsung

dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)

Bandar Lampung seperti jumlah pegawai, absensi pegawai, dan data-data

lainnya yang menunjang penelitian ini.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah

ada atau data yang secara tidak langsung berhubungan dengan responden

yang diteliti dan merupakan pendukung bagian dari penelitian yang

dilakukan, yaitu data yang diperoleh dari instansi tempat dilakukannya

penelitian. Data sekunder dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data internal, yaitu data yang sifatnya internal atau dari dalam

perusahaan yang bersangkutan.

b. Data eksternal, yaitu data yang sifatnya eksternal atau data yang telah

disediakan oleh pihak tertentu diluar perusahaan.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah sebagian untuk

diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh

populasi. Menurut Arikunto (2006) apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Ketentuan



41

tersebut menyatakan bahwa populasi adalah seluruh pegawai yang berstatus

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik

Indonesia (LPP RRI) Bandar Lampung yang berjumlah 63 orang, maka penelitian

ini menggunakan populasi sebanyak 63 responden.

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2012), variabel penelitian pada dasarnya adalah segala

sesuatu yang berbentuk apa saja dan ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian

ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian yang digunakan adalah:

1. Variabel bebas (Independent variable)

Variabel bebas adalah suatu variabel yang dapat memengaruhi

variabel lain (variabel terikat). Variabel bebas penelitian ini adalah

narsisme dan stres kerja.

2. Variabel terikat (Dependent variable)

Variabel terikat yaitu suatu variabel yang dapat dipengaruhi oleh

variabel lain (variabel bebas). Variabel terikat penelitian ini adalah

kinerja pegawai.

3.5.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan dari masing-masing

variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator

yang membentuknya. Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada

tabel berikut ini:
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Tabel 5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Variabel Indikator Variabel Skala
Narsisme
(X1)

Narsisme merupakan suatu
kekaguman pada diri sendiri
yang ditandai dengan
kecenderungan ke arah ide-
ide yang mengagumkan,
kebiasaan berfantasi,
eksibisionisme, bersikap
defensif dalam menanggapi
kritik, hubungan interpersonal
yang ditandai dengan
perasaan menuntut hak,
bersikap eksploitatif, dan
kurangnya empati.
(Raskin dan Terry 1988,
dalam Ames, et al., 2006)

1. Authority
2. Self-Sufficiency
3. Superiority
4. Exhibitionism
5. Exploitativeness
6. Entitlement
(Raskin dan Terry
1988, dalam Ames, et
al., 2006)

5=Sangat Setuju
4= Setuju
3= Netral
2= Tidak Setuju
1= Sangat Tidak
Setuju
(Sekaran, 2006)

Stres
Kerja
(X2)

Stres kerja adalah kondisi
ketegangan yang
memengaruhi emosi, proses
berfikir dan kondisi
seseorang.
(Hasibuan, 2007)

1. Beban kerja
2. Tekanan dari

atasan
3. Waktu dan

peralatan
4. Hubungan personal
(Hasibuan, 2007)

5=Sangat Setuju
4= Setuju
3= Netral
2= Tidak Setuju
1= Sangat Tidak
Setuju
(Sekaran, 2006)

Kinerja
Pegawai

(Y)

Kinerja individu merupakan
perilaku atau tindakan yang
relevan dengan tujuan
organisasi.
(Koopmans, et al., 2014)

1. Kinerja tugas
2. Kinerja

kontekstual
3. Perilaku kerja

tidak produktif
(Koopmans, et al.,
2014)

5=Sangat Setuju
4= Setuju
3= Netral
2= Tidak Setuju
1= Sangat Tidak
Setuju
(Sekaran, 2006)

3.6 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara terperinci dan baik, peneliti menggunakan

berbagai metode, yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (Library research)

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dari buku bacaan

yang berhubungan dengan penulisan skripsi.
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2. Penelitian lapangan (Field research)

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung pada

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Bandar

Lampung dengan metode:

a. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur (unstructured interview) adalah wawancara

yang diadakan dengan sejumlah pertanyaan yang tidak berurutan atau

dengan pertanyaan yang tidak terencana untuk ditanyakan pada responden.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang pegawai, tingkat

absensi, tugas pegawai, serta hal-hal yang berkaitan dengan penulisan

skripsi.

c. Kuesioner

Menurut Sekaran (2006), kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang

dirumuskan sebelumnya yang akan dijawab oleh responden. Kuesioner yang

disebarkan kepada responden terbagi dalam tiga bagian. Bagian pertama

berisi pernyataan tentang narsisme yang mengadopsi dari “The NPI-16 as a

short measure of narcissism” (Ames, et al. 2006), yang merupakan

penyederhanaan dari NPI-40 oleh Raskin dan Terry (1988). Bagian kedua

berisi pernyataan tentang stres kerja yang dikutip dari Hasibuan (2007)

dalam Ligia (2016) dengan judul “Pengaruh Konflik Peran (Work–Family

Conflict) dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Wanita (Studi Pada

RSUD Ahmad Yani Kota Metro)”. Bagian ketiga berisi pernyataan tentang
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kinerja pegawai yang mengadopsi dan mengembangkan dari Individual

Work Performance Questionaire/IWPQ (Koopmans, et al. 2014).

Penyebaran kuesioner merupakan mekanisme pengumpulan data yang

efisien, karena kuesioner dapat dibagikan langsung, disuratkan atau

disebarkan melalui email kepada responden. Pengukuran kuesioner pada

penelitian ini menggunakan skala likert, skor yang diberikan pada setiap

jawaban responden adalah:

 Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 5

 Jawaban Setuju (S) diberi skor 4

 Jawaban Netral (N) diberi skor 3

 Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 2

 Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1

d. Observasi

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk melengkapi data yang

diperoleh melalui kuesioner, wawancara dan dokumentasi dengan melihat

serta mengamati secara langsung keadaan dan perilaku pegawai.

3.7 Uji Instrumen Penelitian

3.7.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2009), uji validitas digunakan untuk mengukur valid

tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan validitas jika pertanyaan

pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh

kuesioner tersebut. Teknik uji validitas yang digunakan dalam penelitian

ini adalah teknik analisis faktor dengan bantuan software SPSS versi 16.
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Pengukuran tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat atau tidaknya

dilakukan analisis faktor menggunakan Kaiser-Meyer-Olkin Measure of

Sampling Adequacy (KMO MSA). Bila nilai KMO MSA lebih besar dari

0,5 maka proses analisis dapat dilanjutkan. Validitas suatu butir

kuesioner dapat diketahui jika nilai KMO > 0,5. Nilai MSA yang

dianggap layak untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya adalah 0,5.

Bila terdapat nilai MSA < 0,5 maka variabel dengan nilai MSA terkecil

harus dikeluarkan dan begitu seterusnya sampai tidak ada lagi nilai MSA

< 0,5.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas terhadap semua item atau pernyataan yang

dipergunakan pada penelitian ini akan menggunakan formula Cronbach

Alpha dengan bantuan SPSS versi 16, yang secara umum dianggap reliabel

apabila nilai Cronbach Alpha > 0,6.

R = 1 − ∑ ²²
Keterangan:R = reliabilitas instrumen

k = banyaknya jumlah pertanyaan∑ ² = jumlah varian butir² = varian total
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Uji reliabilitas diukur dengan kriteria berikut:

a. Apabila r > rtabel, maka instrumen dapat dikatakan reliabel.

b. Apabila r > rtabel, maka instrumen dapat dikatakan tidak reliabel.

3.7.3 Uji Normalitas

Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa statistik parametris mensyaratkan

bahwa setiap variabel yang akan dianalisis harus berdistribusi normal,

untuk itu sebelum pengujian hipotesis dilakukan maka kenormalan data

harus diuji terlebih dahulu. Uji normalitas dilakukan pada kedua variabel

yang akan diteliti dan distribusi normal jika Sig > 0,05.

3.8 Analisis Data

3.8.1 Deskripsi Hasil Survei

Deskripsi hasil survei merupakan analisis yang dilakukan berdasarkan

hasil survei yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan data

yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku

secara umum.

3.8.2 Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi

diantara variabel narsisme, stres, dan kinerja pegawai pada LPP RRI

Bandar Lampung dengan terlebih dahulu menyebar kuesioner. Data yang

diperoleh dari penyebaran kuesioner tersebut, kemudian dihitung dengan

menggunakan rumus analis linier berganda/multiple regresion, yaitu:
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Y = a₀ + b₁X₁ + e

Y = a₀ + b₂X₂ + e

Y= a₀ + b₁X₁ + b₂X₂ + e

Keterangan:

Y = Kinerja pegawai

a₀ = Konstanta atau intersep

X₁ = Narsisme

X₂ = Stres kerja

b₁ = Koefisien regresi untuk X₁

b₂ = Koefisien regresi untuk X₂

e = Standar eror

3.9 Uji Hipotesis

3.9.1 Uji t (parsial)

Rumus uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen

secara parsial atau masing-masing terhadap variabel dependen, dikatakan

berpengaruh signifikan apabila sig < α (Ghozali, 2009). Pengujian ini

dilakukan dengan tingkat keyakinan 95%, dengan menggunakan rumus

sebagai berikut:

t =

Keterangan:

t = besarnya t hitung

b = koefisien regresi variabel independen

n = standar deviasi koefisien regresi variabel independen
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Kriteria pengujiannya sebagai berikut:

a. Jika t hitung > t tabel (0,05), maka H₀ tidak didukung, Ha didukung.

b. Jika t hitung > t tabel (0,05), maka H₀ didukung, Ha tidak didukung.

3.9.2 Uji F (simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikan antara variabel

independen dan variabel dependen secara bersama-sama, dikatakan

berpengaruh signifikan bila nilai sig < σ,dengan rumus sebagai berikut:

F = ( ) ( )⁄
Keterangan:

R² = Koefisien determinan

n = Jumlah data

k = Jumlah variabel independen

Hasil uji F dapat dilihat pada output ANOVA dari hasil regresi linier

berganda menggunakan SPSS versi 16. Kriteria pengujian dilakukan

dengan membandingkan F dan F :

a. Jika Fhitung>Ftabel (0,05), maka Ha didukung, dan Ho tidak didukung

b. Jika Fhitung< Ftabel (0,05), maka Ha tidak didukung dan Ho didukung



V. SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

5.1 Simpulan

Simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan yaitu:

1. Hipotesis satu yang menjelaskan bahwa narsisme berpengaruh secara negatif

dan signifikan terhadap kinerja pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio

Republik Indonesia (LPP RRI) Bandar Lampung, tidak didukung. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa narsisme berpengaruh secara positif dan

signifikan terhadap kinerja pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio

Republik Indonesia (LPP RRI) Bandar Lampung. Indikator narsisme yang

paling berpengaruh adalah indikator authority.

2. Hipotesis dua yang menjelaskan bahwa stres kerja berpengaruh secara negatif

dan signifikan terhadap kinerja pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio

Republik Indonesia (LPP RRI) Bandar Lampung, tidak didukung. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa stres kerja berpengaruh secara positif dan

signifikan terhadap kinerja pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio

Republik Indonesia (LPP RRI) Bandar Lampung. Indikator stres kerja yang

paling berpengaruh adalah indikator tekanan dari atasan.
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3. Hipotesis tiga yang menjelaskan bahwa narsisme dan stres kerja secara

bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pegawai Lembaga

Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Bandar Lampung,

didukung.

5.2 Saran

Beberapa hal yang dapat menjadi masukan pada penelitian ini berdasarkan hasil

dan pembahasan yang telah dipaparkan adalah:

1. Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)

Bandar Lampung sebaiknya dapat menjaga hubungan sosial dan saling percaya

dengan rekan kerja sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja.

2. Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)

Bandar Lampung sebaiknya dapat bersosialisasi dengan rekan kerja dalam

membangun hubungan personal ataupun kelompok kerja yang baik.

3. Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)

Bandar Lampung sebaiknya lebih memperhatikan pelaksanaan tugas yang telah

ditetapkan instansi, mulai dari perencanaan hingga realisasi tugas.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terdapat keterbatasan yang perlu disampaikan sebagai bahan

pertimbangan bagi penelitian berikutnya:

1. Lingkup penelitian ini terbatas pada satu tempat saja yaitu Lembaga Penyiaran

Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Bandar Lampung dan responden

yang digunakan hanya pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS),

sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan.
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2. Pengukuran variabel dalam penelitian ini hanya menggunakan kuesioner,

sehingga kemungkinan jawaban dari responden tidak mencerminkan keadaan

yang sebenarnya dikarenakan kondisi-kondisi tertentu para responden.
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