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Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan subjective well-being yang ditinjau dari 

gaya humor pada perawat. Gaya humor dibedakan 

menjadi dua bagian besar yaitu gaya humor positif 

dan gaya humor negatif. Subjek dalam penelitian ini 

adalah 82 perawat yang bekerja di Rumah Sakit 

Jiwa Menur Surabaya (RSJ Menur). Subjective well-

being dan gaya humor subjek penelitian ditentukan 

dengan kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti. 

Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan 

independent samples t test. Berdasarkan hasil uji t 

diketahui bahwa terdapat perbedaan SWB yang 

signifikan antara kelompok gaya humor positif 

dengan kelompok gaya humor negatif (t = 7,218, 

p=0,00, p < 0,05). Hasil penelitian ini dapat 

memberikan informasi kepada perawat untuk lebih 

menggunakan gaya humor yang positif sehingga 

dapat meningkatkan subjective well-being. 

Kata kunci – subjective well-being, gaya humor, 

perawat. 

I. PENDAHULUAN 

Legger (2011) mengemukakan bahwa profesi 
perawat merupakan salah satu pekerjaan yang 
memiliki risiko terhadap stres yang lebih besar 
dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Fenomena 
yang terjadi di Indonesia yang menunjukkan 
bahwa banyak perawat di Indonesia yang 
mengalami stres. Survei yang dilakukan oleh 
Persatuan Perawat Nasional Indonesia pada tahun 
2009 menunjukkan bahwa 51% perawat 
mengalami stres kerja (dalam Khotimah, 2010).  

Khotimah (2010) menyebutkan bahwa tingkat 
kesejahteraan perawat di Indonesia berada di 
bawah rata-rata jika dibandingkan dengan negara 
lainnya. Hal ini terlihat dari tingginya beban dan 
tuntutan waktu kerja yang tidak disertai dengan 
tingkat pendapatan dan insentif yang memadai. 
Profesi perawat dianggap memiliki risiko terhadap 
stres yang tinggi karena setiap harinya perawat 

harus berhadapan dan merawat orang-orang sakit 
yang sering kali tidak dapat menunjukkan 
penghargaan terhadap apa yang telah dilakukan 
para perawat terhadap mereka (Legger, 2010). 

 Perawat berperan penting dalam suatu rumah 
sakit karena pelayanan para perawatlah yang 
menentukan kualitas pelayanan kesehatan pada 
suatu rumah sakit (Amelia, 2009). Perawat 
merupakan ”the caring proffesion” yang 
memberikan pelayanan keperawatan yang 
berkesinambungan kepada pasien dan berhadapan 
langsung dengan setiap masalah yang dialami oleh 
pasien yang ada di rumah sakit. Profesi ini 
merupakan salah satu profesi layanan sosial yang 
menuntut adanya tanggung jawab secara langsung 
pada kesejahteraan orang lain.  

Fenomena perawat yang mengalami stress 
dapat diamati secara lebih khusus pada perawat 
yang bekerja di Rumah Sakit Jiwa Menur (RSJ 
Menur) Surabaya. Data periode Januari 2011 
hingga Juni 2011 menunjukkan bahwa jumlah 
perawat yang bekerja di RSJ Menur Surabaya 
adalah sebanyak 106 orang. Jumlah ini jauh 
berbeda dengan banyaknya pasien yang harus 
ditangani yaitu sebanyak 16.982 pasien. Hal ini 
didukung oleh penelitian dilakukan Ratnasari 
(2009) yang melaporkan bahwa 82% perawat yang 
bekerja di instalasi rawat inap RSJ Menur 
mengalami stres pada kategori sedang.  

Stres yang dialami oleh individu berkaitan 
dengan kesejahteraan yang dirasakan oleh individu 
tersebut. Moore (2007) mengungkapkan bahwa 
kesejahteraan yang dirasakan oleh individu 
memiliki korelasi negatif dengan tingkat distres 
individu tersebut. Salah satu cara yang efektif 
untuk mengatasi stres yang dialami oleh individu 
adalah dengan meningkatkan perasaan sejahtera 
yang dirasakan oleh individu tersebut (Compton, 
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2005). Ketika individu merasa memiliki kehidupan 
yang sejahtera maka ia akan lebih optimis dalam 
menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. 
Bentuk kesejahteraan yang dirasakan oleh individu 
itu sendiri dapat didefinisikan dengan istilah 
subjective well-being (SWB).  

SWB adalah penilaian tentang bagaimana 
individu memandang kehidupannya (Diener, 
Emmons, Larsen, & Griffin, 1985; Diener, Sapyta, 
& Suh, 1998; Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999; 
Diener, Oishi, & Lucas, 2003). Diener (1993) 
mengungkapkan bahwa SWB merupakan istilah 
yang digunakan untuk menggambarkan 
kesejahteraan individu berdasarkan penilaian 
subjektif individu terhadap kehidupannya sendiri. 
Penilaian ini dilakukan berdasarkan aspek kognitif 
dan afektif (Pethtel & Chen, 2010; Cotter & Foud, 
2011). Cotter dan Fouad (2011) menjelaskan 
bahwa individu yang memiliki SWB yang tinggi 
akan menunjukkan kepuasan hidup tinggi dan lebih 
sering merasa bahagia. Sebaliknya, individu yang 
memiliki SWB yang rendah menunjukkan 
ketidakpuasan terhadap hidup dan lebih sering 
merasakan emosi yang negatif. 

Aspek kognitif dari SWB secara umum 
mengacu pada kepuasan hidup yang dirasakan oleh 
individu (Tay & Diener, 2011). Penelitian 
menunjukkan bahwa individu dengan kebudayaan 
kolektif cenderung memiliki skor kepuasan hidup 
yang lebih rendah dibandingkan dengan individu 
dengan kebudayaan individualis (Diener, Oishi, & 
Lucas, 2003; Diener & Tov, 2007; Pethtel & Chen, 
2009; Suh & Koo, 2009). Pethel (2009) 
mengungkapkan bahwa perbedaan ini timbul 
karena adanya pengaruh budaya. Suh dan Koo 
(2009) mengungkapkan bahwa budaya yang dianut 
oleh indvidu memberikan pengaruh terhadap cara 
individu memahami dan mendefinisikan apa yang 
dianggap sebagai kepuasan hidup.  

Pengukuran kepuasan hidup secara tradisional 
berfokus pada kepuasan hidup yang dirasakan oleh 
individu dan cenderung mengabaikan dimensi 
interpersonal dari kepuasan hidup, yang pada 
umumnya dianggap penting oleh individu dengan 
kebudayaan kolektif (Pethel, 2009). Ho dan 
Cheung (2007, dalam Pethel) menambahkan aspek 
kepuasan hidup keluarga dalam pengukuran aspek 
kognitif dari SWB individu. Subjek dalam 
penelitian ini berada pada kebudayaan kolektif. 
Oleh karena itu, peneliti menggunakan dua dimensi 
berikut ini.  

1) Kepuasan Hidup Individu: merupakan 
penilaian umum individu terhadap 
kehidupannya berdasarkan pada kriteria yang 
ditentukannya sendiri (Pethtel, 2009). Kriteria 
penilaian ini dapat berbeda-beda pada setiap 
individu, bergantung pada nilai-nilai dan 
tujuan yang dianggap penting dalam 

kehidupan individu tersebut (Diener, Sapyta 
& Suh, 1998). Individu perlu untuk 
melakukan perbandingan tentang hal yang 
benar-benar diinginkan dengan hal-hal yang 
telah dicapai, kemudian menentukan apakah 
ia puas dengan pencapaian tersebut 
(Compton, 2005). Dimensi ini memberikan 
gambaran tentang penerimaan individu 
terhadap kehidupannya saat ini secara 
keseluruhan (Compton, 2005).  

2) Kepuasan Hidup Keluarga : merupakan 
dimensi yang mengukur persepsi individu 
terhadap kepuasan hidup anggota keluarganya 
(Pethtel, 2009). Dimensi ini menilai apakah 
individu merasa bahwa anggota keluaganya 
telah memiliki hidup yang sesuai dengan 
yang mereka harapkan (Ho & Cheung, 2007 
dalam Pethel). Ho dan Cheung (2007 dalam 
Pethtel) menambahkan dimensi ini pada 
pengukuran kepuasan hidup individu pada 
kebudayaan kolektif.  

Dimensi ini ditambahkan karena ciri 
kebudayaan kolektif yang cenderung lebih 
bersifat interpersonal yang menekankan pada 
pentingnya loyalitas terhadap keluarga, 
kepatuhan terhadap norma kelompok dan 
kemajuan tujuan bersama dalam kelompok 
sehingga kepuasan hidup yang dirasakan 
individu tidak hanya bergantung pada 
penilaian individu sendiri, namun juga pada 
bagaimana persepsi individu terhadap 
kepuasan hidup yang dirasakan oleh 
keluarganya (Taylor dkk., 2009; Pethtel, 
2009; Diener & Tov, 2007; Pethtel, 2009). 
Keluarga dianggap sebagai unit sosial 
terdekat yang menjalani hubungan 
interpersonal dengan individu, oleh karena 
itulah persepsi individu terhadap kepuasan 
hidup keluarganya yang diukur untuk 
menentukan kepuasan hidup individu (Ho & 
Cheung, 2007 dalam Pethel).  

Aspek afektif dari SWB merupakan reaksi 
afektif individu terhadap pengalaman-pengalaman 
yang dialaminya (Biswas, Diener, & Tamir, 2004). 
Pemahaman terhadap reaksi afektif yang dirasakan 
oleh individu akan membantu individu dalam 
mengevaluasi peristiwa-peristiwa yang terjadi 
dalam kehidupannya (Diener, Suh, Lucas, & 
Smith, 1999). Compton (2005) mengungkapkan 
bahwa kebahagiaan merupakan aspek penilaian 
afektif dari SWB. Individu yang bahagia adalah 
individu yang lebih sering merasakan emosi-emosi 
yang positif dan jarang merasakan emosi-emosi 
yang negatif. Larsen, Diener, dan Emmons (1984) 
membedakan aspek afektif dari SWB menjadi dua 
bagian. 
1) Afek positif: penilaian terhadap keberadaan 

dari afek-afek positif yang dirasakan oleh 
individu. Afek positif merupakan mood atau 
emosi yang menyenangkan seperti 
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kegembiraan dan kasih sayang (Tay & Diener, 
2011). Afek positif merefleksikan reaksi positif 
individu terhadap suatu peristiwa, yang 
menunjukkan bahwa peristiwa tersebut sesuai 
dengan apa yang diinginkannya (Diener, 2007). 
Fulmer dkk., (2010) kemudian membedakan 
afek positif menjadi reaksi positif terhadap 
orang lain seperti kasih sayang (affection), 
reaksi positif terhadap aktivitas yang dilakukan 
seperti ketertarikan terhadap suatu pekerjaan 
(interest), dan suasana hati yang positif secara 
umum seperti kegembiraan (joy).  

2) Afek Negatif: merupakan representasi emosi 
yang tidak menyenangkan yang dirasakan oleh 
individu (Tay & Diener, 2011). Afek negatif 
merefleksikan reaksi negatif individu terhadap 
peristiwa yang dialami, yang timbul karena 
peristiwa tersebut tidak sesuai dengan apa yang 
diinginkan oleh individu (Diener, 2007). 
Bentuk umum dari reaksi negatif yang sering 
ditunjukkan oleh manusia adalah perasaan 
marah, sedih, cemas, stres, frustrasi, malu, dan 
lain sebagainya (Morrison, Tay & Diener, 
2011). Diener (2007) mengungkapkan bahwa 
emosi negatif memang diperlukan untuk 
membuat individu dapat berfungsi dengan lebih 
efektif.  Namun emosi negatif yang sering 
muncul dan berkepanjangan dalam kehidupan 
individu mengindikasi-kan bahwa individu 
tersebut merasa hidupnya berjalan dengan 
buruk. Pengalaman negatif yang terus menerus 
pada akhirnya dapat membuat individu tidak 
berfungsi secara afektif dan membuat 
kehidupannya tidak menyenangkan (Fulmer 
dkk., 2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Herzog dan 
Sterevey (dalam Bilge & Saltuk, 2007) 
membuktikan bahwa salah satu hal yang 
mempengaruhi SWB adalah selera humor. Emosi 
yang sering dirasakan oleh individu berkaitan erat 
dengan selera humor yang dimilikinya 
(Rahmanadji, 2007). Saat ini telah berkembang 
keyakinan bahwa humor memberikan keuntungan 
kepada individu baik secara fisik maupun mental 
(Martin, 2003). Walaupun demikian hasil 
penelitian pada beberapa tahun terakhir 
menunjukkan bahwa humor tidak selamanya dapat 
memberikan pengaruh positif bagi individu 
(Veselka dkk., 2010).  

Martin (2007) mengungkapkan bahwa humor 
dapat bermanfaat atau tidak bergantung pada 
bagaimana individu menggunakannya. Setiap 
orang memiliki cara yang berbeda-beda dalam 
menggunakan humor yang kemudian dikenal 
dengan istilah gaya humor (Veselka dkk., 2010). 
Martin (2007) kemudian mengungkapkan bahwa 
terdapat 4 tipe gaya humor yaitu Affiliative Humor, 
Self-enhancing Humor; Aggressive Humor, Self-
defeating Humor. Keempat gaya humor ini dibagi 

dalam dua kelompok besar yaitu kelompok positif 
yang terdiri dari Affiliative Humor dan Self-
enhancing Humor; dan kelompok negatif yang 
terdiri dari Aggressive Humor dan Self-defeating 
Humor.  

Kelompok positif dari gaya humor merupakan 
penggunaan humor oleh individu dengan cara dan 
tujuan yang baik. Gaya humor positif yang pertama 
adalah affiliative humor yang merupakan 
kecenderungan untuk mengatakan hal-hal lucu, 
lelucon, senda gurau yang spontan yang bertujuan 
untuk menghibur orang lain, membangun suatu 
hubungan, dan menurunkan ketegangan 
interpersonal. Gaya humor positif yang kedua 
adalah self-enhancing humor. Self-enhancing 
humor merupakan kecenderungan untuk 
menyampaikan hal-hal lucu ketika individu berada 
dalam tekanan (Martin, 2007).  

Bertolak belakang dengan kelompok gaya 
humor yang positif, kelompok gaya humor negatif 
merupakan penggunaan humor oleh individu 
dengan cara dan tujuan yang buruk. Aggressive 
humor merupakan penggunaan humor yang 
ditujukan untuk mengkritik atau memanipulasi 
orang lain, menyindir, mengusik, mengejek, 
mencemooh dan menghina atau meremehkan orang 
lain. Gaya humor negatif lainnya adalah self-
defeating humor adalah penggunaan humor untuk 
mengambil hati orang lain; berusaha membuat 
orang lain tertawa dengan melakukan atau 
menceritakan sesuatu yang lucu yang 
mengorbankan diri sendiri (Chen & Martin, 2007). 

Bilge dan Saltuk (2007) melakukan penelitian 
tentang SWB, sifat pemarah (trait anger), dan sifat 
pencemas (trait anxiety) yang ditinjau dari gaya 
humor pada mahasiswa. Hasil penelitian 
menunjukkan SWB yang tinggi dimiliki oleh 
individu dengan gaya humor positif, sedangkan 
individu dengan gaya humor yang negatif memiliki 
SWB yang lebih rendah. Gaya humor positif 
seperti affiliative dan self-enhancing dapat 
meningkatkan hubungan positif dan membantu 
individu dalam mengatasi stres (Martin 2007). 
Peningkatan hubungan sosial dan tingkat stres yang 
rendah ini dapat meningkatkan SWB individu 
(Compton, 2005). Hal sebaliknya terjadi pada 
kelompok gaya humor negatif yaitu aggressive 
humor dan self-defeating humor. Gaya humor 
aggressive dapat merusak hubungan sosial dengan 
orang lain sehingga dapat menurunkan SWB, 
sedangkan individu dengan gaya humor self-
defeating menunjukkan self-esteem yang rendah 
yang berhubungan dengan ketidakpuasan dalam 
hidup sehingga menyebabkan individu dapat 
memiliki SWB rendah.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin 
melakukan penelitian tentang SWB dan gaya 
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humor. Penelitian yang dilakukan oleh Bilge dan 
Saltuk (2007) menganjurkan agar penelitian 
selanjutnya dilakukan pada subjek dengan profesi 
yang beresiko yang tinggi terhadap stres. Perawat 
RSJ Menur Surabaya dipilih sebagai subjek 
penelitian karena adanya fenomena perawat RSJ 
Menur yang mengalami stres sesuai dengan hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Saga-Wea (2008) 
dan Ratnasari (2009). Pada akhirnya peneliti 
memutuskan untuk melakukan penelitian tentang 
perbedaan SWB yang ditinjau berdasarkan gaya 
humor yang dimiliki oleh perawat yang bekerja di 
instalasi rawat inap RSJ Menur Surabaya. 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Peneltian ini menggunakan metode kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
perawat yang bekerja di instalasi rawat inap RSJ 
Menur Surabaya yaitu sebanyak 82 orang. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 
populasi dengan 30 subjek digunakan untuk 
melakukan uji coba instrumen dan 52 subjek 
udigunakan dalam proses pengujian hipotesis. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
dua kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti.  

Kuesioner SWB dikembangkan berdasarkan 
dua aspek utama SWB yaitu aspek kognitif dan 
aspek afektif. Aspek kognitif terdiri dari kepuasan 
hidup individu dan kepuasan hidup keluarga. 
Aspek afek positif dan negatif dalam kuesioner ini 
digabungkan menjadi satu yaitu aspek afektif. 
Aspek afektif kemudian dibedakan atas aitem 
favorable yang mewakili afek positif dan 
unfavorable yang mewakili afek negatif. Kuesioner 
berbentuk self-report yang terdiri dari 32 
pernyataan. Setiap sub-aspek kepuasan hidup 
individu dan keluarga masing-masing terdiri dari 8 
pernyataan, dan aspek afektif terdiri dari 16 
pernyataan. Nilai koefisien alpha kuesioner SWB 
sebesar 0,977 dan nilai corrected item-total 
correlation berkisar antara 0,335 hingg 0,919. 
Blue-print kuesioner SWB adalah sebagai berikut: 

TABEL 1.  Blue-print Kuesioner SWB 

Aspek No. Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Aspek Kognitif: 

a. Kepuasan 
hidup 

individu 

b. Kepuasan 

hidup 

keluarga 

 

1, 9, 17, 25 
 

7, 15, 23, 

31 

 

5, 13, 21, 29 
 

3, 11, 19, 27 

 

8 
 

8 

Aspek Afektif 2, 6, 10, 

14, 18, 22, 

26, 30 

4, 8, 12, 16, 

20, 24, 28, 32 

16 

Total 16 16 32 

Kuesioner gaya humor dikembangakan oleh 
peneliti berdasarkan teori yang dikemukakan oleh 
Martin (2007). Martin (2007) membagi gaya 

humor menjadi empat tipe yaitu affiliate humor, 
self-enhancing humor, agressive humor, dan self-
defeating humor. Kuesioner berbentuk self-report 
yang terdiri dari 20 pernyataan. Setiap tipe gaya 
humor diwakili oleh 5 penyataan. Blue-print 
kuesioner gaya humor adalah sebagai berikut: 

TABEL 2.  Blue-print Kuesioner Gaya Humor 

Kelompok 

Gaya Humor 

No. Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Affiliate humor 1, 7 5, 10, 17 5 

Self-enhancing 

humor 

3, 5 6, 13, 18 5 

Aggressive 

humor 

4, 9, 16 12, 19 5 

Self-defeating 

humor 

2, 8, 14 11, 20 5 

Total 10 10 20 

Nilai koefisien alpha untuk keempat gaya 
humor dapat dilihat pada tabel berikut. 

TABEL 3.  Nilai Koefisien Alpha Kuesioner Gaya Humor 

Kelompok Gaya 

Humor 

Koefisien 

Alpha 

Affiliate humor 0,853 

Self-enhancing humor 0,784 

Aggressive humor 0,862 

Self-defeating humor 0,805 

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan independent samples t test 
dengan α = 0,05. Jika nilai p < 0,05 maka hipotesis 
penelitian diterima. Pengelolaan data dilakukan 
dengan menggunakan SPSS 16.0 for window. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil uji asumsi menunjukan bahwa data 
penelitian menunjukan sebaran normal (p = 0,063, 
p > 0,05  dan subjek penelitian bersifat homogen (p 
= 0,112, p > 0,05) sehingga t-test menggunakan 
dasar Equal varians assumed. Hasil uji t 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rerata 
SWB yang signifikan antara perawat dengan gaya 
humor positif dengan perawat dengan gaya humor 
negatif (t = 7,718 dan p = 0,00, p < 0,05). 
Perbedaan rerata SWB antara perawat dengan gaya 
humor positif dengan perawat dengan gaya humor 
negatif adalah sebesar 22,77. Perbedaan rerata 
SWB dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

TABEL 4. Perbedaan Rerata SWB Berdasarkan Gaya Humor 
Positif dan Gaya Humor Negatif 

Kategorisasi Frekuensi Rerata 
Standar 

Deviasi 

Gaya humor 

positif 

25 107,20 8,665 

Gaya humor 

negatif 

21 84,43 11,334 
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Peneliti kemudian melakukan perbandingan 
penggunaan gaya humor individu, yang ditinjau 
berdasarkan katagorisasi SWB, hasilnya dapat 
dilihat pada tabel berikut.  

TABEL 5. Perbandingan Dua Kelompok Gaya Humor 
Berdasarkan Kategorisasi SWB 

Gaya 

Humor 

Kategorisasi SWB 

Sangat 

Tinggi 
Tinggi Sedang Rendah 

Sangat 

Rendah 

N % N % N % N % N % 

Positif 7 100 18 69,3 0 0 0 0 0 0 

Negatif 0 0 8 30,7 10 100 3 100 0 0 

Total 7 100 26 100 10 100 3 100 0 0 

Tabel 4 dan 5 menunjukkan bahwa pada 
kategori sangat tinggi, seluruh subjek 
menggunakan gaya humor positif yaitu affiliative 
dan self-enhancing. Pada kategori tinggi lebih 
banyak subjek yang menggunakan gaya humor 
positif yaitu sebesar 69,2%. Pada kategori rendah 
dan sangat rendah, seluruh subjek menggunakan 
gaya humor negatif yaitu aggressive dan self-
defeating. Hal ini menunjukkan bahwa subjek pada 
kategori SWB yang sangat tinggi dan tinggi lebih 
banyak yang menggunakan gaya humor yang 
positif, sedangkan seluruh subjek dengan SWB 
yang rendah menggunakan gaya humor negatif. 
Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Bilge dan Saltuk (2007) yang melaporkan 
bahwa individu dengan gaya humor Affiliative dan 
Self-enhanching menunjukkan SWB yang tinggi, 
sedangkan individu dengan gaya humor aggressive 
dan self-enhancing menunjukkan SWB yang lebih 
rendah. 

Perawat yang menggunakan gaya humor 
affiliative memiliki SWB yang lebih tinggi karena 
gaya humor ini membantu individu dalam 
meningkatkan hubungan baik dengan orang lain 
(Martin, 2007). Ketika penggunaan gaya humor ini 
mampu membuat perawat memiliki hubungan yang 
baik dengan orang lain maka SWB perawat akan 
cenderung meningkat. Hal ini terjadi karena 
perawat yang memiliki hubungan sosial yang baik 
akan lebih sering merasakan bahagia dan puas 
dengan kehidupan mereka sehingga dapat 
menghasilkan SWB yang tinggi (Comton, 2005). 
Hubungan SWB dengan penggunaan gaya humor 
affiliative dapat pula terjadi sebaliknya. Individu 
dengan SWB yang tinggi merasa bahagia dan puas 
dengan kehidupannya (Compton, 2005). Hal ini 
membuat individu cenderung bersikap baik dengan 
orang-orang disekitarnya sehingga pada akhirnya 
individu cenderung menggunakan gaya humor 
affiliative yang bertujuan untuk membangun 
hubungan baik dengan orang lain (Diener & Ryan, 
2010). 

Perawat yang mengunakan gaya humor self-
enhancing menunjukkan SWB tinggi. Hal ini dapat 
dikarenakan penggunaan gaya humor ini 

membantu perawat dalam melakukan regulasi 
emosi ketika menghadapi stres (Martin 2003). 
Ketika perawat dapat peristiwa-peristiwa yang 
menekan dan juga mengatur emosinya dengan 
lebih baik maka SWB perawat tersebut akan 
cenderung meningkat (Schlosser, 1990). Penelitian 
yang dilakukan oleh Chen dan Martin (2007) yang 
mengungkapkan bahwa penggunaan gaya humor 
self-enhancing berkorelasi negatif dengan stres 
yang dialami individu.  

Perawat dengan gaya humor aggressive 
memiliki SWB yang lebih rendah hal ini dapat 
disebabkan karena penggunaan gaya humor 
aggressive yang bersifat menyerang orang lain 
dapat merusak hubungan sosial perawat dengan 
orang-orang di sekitarnya (Martin, 2007). Ketika 
hubungan sosial yang dimiliki oleh perawat buruk, 
kemungkinan perawat mengalami peristiwa-
peristiwa yang tidak menyenangkan dan tidak 
sesuai dengan harapannya semakin besar (Diener 
& Ryan, 2010). Hal ini pada akhirnya membuat 
perawat tidak puas dan tidak bahagia dengan 
kehidupannya yang pada akhirnya menyebabkan 
SWB perawat menjadi rendah (Compton, 2005). 
Hal ini dapat pula terjadi sebaliknya. Individu 
dengan SWB yang rendah merasa tidak bahagia 
dan tidak puas terhadap kehidupannya (Compton, 
2005). Individu pada akhirnya cenderung 
menunjukkan sikap yang tidak bersahabat terhadap 
orang-orang di sekitarnya dengan menggunakan 
gaya humor aggressive yang digunakan (Diener & 
Ryan, 2010). 

Perawat yang menggunakan gaya humor self-
defeating menunjukkan SWB yang lebih rendah 
dari perawat dengan gaya humor yang positif. Hal 
ini dapat terjadi karena perawat dengan gaya 
humor self-defeating sebenarnya memiliki self-
esteem yang rendah (Martin, 2007). Rendahnya 
self-esteem perawat dapat membuat perawat 
merasa pesimis dan tidak puas terhadap kehidupan 
mereka. Ketidakpuasan dalam hidup dan pesimis 
inilah yang dapat membuat perawat dengan gaya 
humor self-defeating memiliki SWB yang lebih 
rendah. 

IV. KESIMPULAN 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat 
perbedaan SWB yang signifikan antara perawat 
yang menggunakan gaya humor positif dengan 
perawat yang menggunakan gaya humor negatif (t 
= 7,718 dan p = 0,00, p < 0,05). Perawat dengan 
gaya humor positif (affiliative humor dan self-
enhancing humor) memiliki SWB yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan perawat dengan gaya 
humor negatif (aggressive humor dan self-
defeating humor). 

Penelitian inin memiliki beberapa kekurangan 
yaitu pada saat pembagian kusioner penelitian, 
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subjek tidak langsung mengisi kusioner di hadapan 
peneliti dan ada pula kuesioner yang dititipkan. Hal 
ini mengakibatkan hilangnya beberapa kuesioner 
dan terdapat kuesioner yang tidak lengkap 
jawabannya. Selain itu, hasil penelitian ini hanya 
dapat digeneralisasikan untuk perawat yang 
bekerja di instalasi rawat inap RSJ Menur 
Surabaya.  

Penelitian ini berfokus pada perawat yang 
bekerja di instalasi rawat inap karena dianggap 
memiliki resiko yang cukup besar terhadap stres. 
Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar 
perawat di instalasi rawat inap memiliki SWB yang 
tinggi. Peneliti menyarankan agar pada penelitian 
selanjutnya dapat menggunakan perawat di RSJ 
Menur secara keseluruhan dan membandingkan 
SWB perawat pada instalasi yang berbeda.  
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