
 
 

                                             BAB V 

  HASIL PENELITIAN 

 

A. Uji Asumsi 

Setelah melakukan penyebaran skala dan mendapatkan data 

penelitian yang dibutuhkan, kemudian penulis melakukan uji normalitas 

dan uji linearitas terhadap data yang diperoleh sebelum melakukan analisis 

data. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik 

Kolmogorov-Smirnov Z pada program Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS) for Windows Release 13.0.  Hasil dari uji normalitas 

sebaran pada variabel kepuasan kerja sebesar 0,736 (p  > 0,05) dan 

pada variabel s disiplin kerja sebesar 0,656 (p > 0,05). Kesimpulan dari 

uji normalitas sebaran variabel disiplin kerja dan variabel kepuasan 

kerja dapat dikatakan normal karena p > 0,05 dan memenuhi syarat uji 

asumsi normalitas. 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan teknik uji F 

menggunakan program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) 



 
 

for Windows Release 13.0. Pengujian linearitas ini dilakukan terhadap 

model pengaruh antara disiplin kerja terhadap kepuasan kerja. Hasil uji 

linearitas variabel kepuasan kerja dan disiplin kerja mempunyai 

hubungan linier, dimana diperoleh nilai Flinier = 6,656 (p < 0,05). 

 

B. Uji Hipotesis 

Berdasarkan uji asumsi di atas, langkah selanjutnya adalah 

melakukan analisis data dengan menggunakan teknik korelasi product 

moment dan memakai program Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS) for Windows Release 13.0. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan 

yang positif antara kepuasaan kerja terhadap disiplin kerja Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan melihat nilai korelasi yang ditunjukkan dengan 

nilai rxy = 0.386 dengan p < 0,01. Hal ini menunjukkan adanya hubungan 

yang positif dan sangat signifikan antara disiplin kerja terhadap kepuasaan 

kerja. Semakin tinggi kepuasaan kerja yang dirasakan pegawai, maka akan 

semakin tinggi pula tingkat disiplin kerja. Demikian juga sebaliknya, 

semakin rendah kepuasaan kerja yang dirasakan pegawai maka tingkat 

disiplin kerja juga menurun. 

 



 
 

C. Pembahasan  

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan teknik korelasi 

product moment diperoleh hasil bahwa hipotesis yang diajukan diterima 

yaitu ada hubungan yang positif dan sangat signifikan antara kualitas 

pelayanan dengan kepuasan konsumen, hal ini ditunjukkan dengan hasil rxy 

= 0.386 dengan p < 0,01. Artinya semakin tinggi kepuasaan kerja yang 

dirasakan, maka akan semakin tinggi disiplin kerja. Demikian juga 

sebaliknya, semakin rendah kepuasaan kerja yang dirasakan maka akan 

semakin menurunkan tingkat disiplin kerja. 

Hasil penelitian yang telah diperoleh sesuai dengan penelitian yang 

telah dilakukan terdahulu yang pernah dilakukan oleh Pratiwiningsih 

(2006) mengenai Pengaruh Faktor-Faktor Kepuasan Kerja Terhadap 

Disiplin Kerja Pegawai Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB di Klaten, di 

peroleh hasil bahwa faktor kepuasan yang terdiri dari gaji, kepemimpinan, 

komunikasi dan motivasi mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap 

disiplin kerja sebesar 94,9 %. Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Muhaimin (2005) mengenai hubungan antara Kepuasan Kerja dengan 

Disiplin Kerja Karyawan Operator Shawing Computer Bagian Produksi 

Pada PT. Primarindo Asia Infrastruktur Tbk, di Bandung diperoleh hasil 

bahwa kepuasan kerja memiliki hubungan positif dengan disiplin kerja 



 
 

karyawan, yang artinya bahwa jika kepuasan karyawan tinggi maka 

disiplin kerja yang dimiliki karyawan juga tinggi. 

Bagi suatu perusahaan atau organisasi disiplin kerja adalah kunci 

keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan, maka dari itu sangatlah 

penting bagi setiap perusahaan atau organisai untuk menegakkan disiplin 

kerja pada pegawainya. Peraturan dan hukuman seringkali diperlukan untuk 

melaksanakan penegakan disiplin dengan maksud untuk memberikan 

bimbingan dan penyuluhan kepada pegawai guna menciptakan suatu tata 

tertib yang baik di dalam perusahaan itu sendiri. 

Disiplin kerja juga tidak lepas dari perilaku patuh terhadap perintah 

dan aturan. Kepatuhan terhadap perintah akan terwujud dengan baik jika 

tercipta hubungan atara pegawai dengan atasannya. Sedangkan kepatuhan 

terhadap aturan akan terwujud jika pegawai merasa puas atas apa yang 

diberikan peruasahaan kepadanya seperti : fasilitas, gaji yang sesuai, 

adanya promosi jabatan. Pegawai akan dengan sukarela mematuhi 

peraturan, jika haknya telah terpenuhi. Namun jika haknya belum terpenuhi 

maka ia akan merasa malas mematuhi peraturan yang berlaku. 

Jadi apabila dalam bekerja seseorang karyawan memiliki disiplin 

yang baik ini bisa terjadi karena pegawai tersebut menyukai bidang 

pekerjaannya dan lingkungan pekerjaannya, seperti : sikap atasan yang baik 



 
 

dan hal yang disukai pegawai tersebut dan lain sebagainya, begitu pula 

sebaliknya. Pegawai yang kurang disiplin atau dengan kata lain disiplin 

kerja buruk, ini bisa terjadi karena pegawai tersebut kurang menyukai 

bidang pekerjaannya dan lingkungan pekerjaannya, hal ini diantaranya 

berkaitan dengan penghargaan dan promosi jabatan. Ini merupakan sumber 

yang menimbulkan perasaan senang dan tidak senang. 

Demikian juga dengan rasa kurang puas karyawan dalam bekerja 

dapat terjadi karena kondisi kerja yang kurang memadai (dalam hal ini 

panjangnya waktu kerja yang berlaku), kurang ada kesempatan untuk 

menunjukkan prestasi dan pengembangan diri dalam bekerja dan hal ini 

kurang mendapatkan pengakuan dari atasan. 

Hasil penelitian ini mendukung pendapat Harsono (dalam 

Wahyuningrum, 2005, h.13) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi disiplin kerja adalah faktor kepemimpinan, faktor moral 

dan faktor kepuasan kerja. Selain itu juga mendukung pendapat Hasibuan 

(2000, h.20) yang menyatakan bahwa kepuasan kerja mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan, artinya jika kepuasan diperoleh dari pekerjaan 

maka kedisiplinan karyawan akan menjadi semakin baik, begitupula 

sebaliknya. 



 
 

Dari data variabel kepuasan kerja diperoleh hasil mean empiric 

(ME) = 57,5 dan mean hipotetik (MH) = 48 dengan standar deviasi (SDh) 

sebesar 10,6 yang mengindikasikan tingkat kepuasan kerja pegawai negeri 

sipil di lingkungan Sekertariat Dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah 

tergolong tinggi. Sedangkan pada variabel disiplin kerja diperoleh mean 

empiric (ME) = 53,68 dan mean hipotetik (MH) = 42, dengan standar 

deviasi (SDh) sebesar 9,3 yang mengindikasikan bahwa disiplin kerja di 

pegawai negeri sipil di lingkungan Sekertariat Dewan DPRD Provinsi 

Jawa Tengah tergolong tinggi. Artinya bahwa disiplin kerja yang baik dan 

perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk mempertahankan kepuasan 

kerja pegawai negeri sipil terhadap pekerjaannya. 

Sumbangan efektif disiplin kerja sebesar 14,9 % terhadap kepuasan 

kerja. Artinya 14,9 % kepuasan kerja pegawai negeri sipil Sekertariat 

Dewan Provinsi Jawa Tengah ditentukan oleh disiplin kerja sedangkan 

sisanya sebesar 85,1 % dipengaruhi oleh kepuasan kerja seperti kepuasan 

terhadap penghargaan, kepuasan terhadap situasi kerja, kepuasan terhadap 

supervise, kepuasan terhadap komunikasi, kepuasan terhadap nilai dan 

peraturan instansi, kepuasan terhadap perusahaan dan pekerjaannya. 

Ada perbedaan antara hasil pengamatan di awal dengan hasil 

penelitian. Pengamatan awal mengatakan bahwa disiplin kerja pegawai 



 
 

negeri sipil di Sekertariat DPRD Provinsi Jawa Tengah masih rendah yang 

ditunjukkan oleh adanya beberapa orang pegawai yang hanya mengobrol 

saja selama jam kerja, ada juga pegawai yang pulang tidak sesuai dengan 

jam pulang (berakhirnya kantor) yang seharusnya, bahkan adapula yang 

melakukan kepentingan pribadi di saat jam kantor berlangsung. Sedangkan 

hasil penelitian menyebutkan bahwa disiplin kerja pegawai negeri sipil di 

Sekertariat DPRD Provinsi Jawa Tengah ternyata sudah tergolong tinggi, 

yang artinya pegawai negeri sipil sangat berdisiplin dalam bekerja 

(memenuhi semua peraturan organisasi). 

Perbedaan hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : sebagai 

mana diketahui bahwa dalam pengamatan awal yang dilakukan oleh 

peneliti hanya pada beberapa pegawai saja yang melakukan tindak 

indisipliner sehingga yang diamati tidak secara keseluruhan dari pegawai 

dari organisasi tersebut. Dalam pengerjaan skala juga ada kecenderungan 

subjek untuk menjawab pernyataan tidak sesuai dengan kenyataan yang 

ada pada diri subjek, maka subjek akan menjawab pernyataan tersebut 

sesuai dengan lingkungan. Juga adanya Sosial Desirability atau bukan 

keadaan sebenarnya karena ada kecenderungan untuk memenuhi harapan-

harapan sosial dalam mengisi skala dan adanya norma-norma tertentu yang 

dapat mempengaruhi hasil penelitian. 



 
 

Penelitian ini tidak lepas dari kelemahan-kelemahan yang 

mempengaruhi hasil penelitian, meskipun peneliti sudah berusaha 

meminimalisasi kelemahan tersebut. Kelemahan dalam penelitian ini 

diantaranya adalah : 

a. Proses perijinan yang terlalu lama sehingga menambah lamanya waktu 

penelitian. 

b. Adanya kemungkinan Social Desirability, yaitu jawaban-jawaban yang 

sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan sosial, sehingga 

jawaban yang diberikan kurang menggambarkan kondisi subyek yang 

sebenarnya.
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