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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi dilakukan sebelum uji hipotesis dan sebagai 

syarat agar dpat melakukan teknik korelasi Product Moment. 

Uji asumsi dapat dilakukan setelah mendapatkan item – item 

yang valid. Uji asumsi dibagi menjadi dua, yaitu uji normalitas 

dan uji linieritas. Uji normalitas dilakukan untuk dapat 

mengetahui normal atau tidaknya sebaran skor variabel 

Quality of Work Life dan variabel Keterlibatan Kerja. Uji 

linieritas berguna untuk melihat linier atau tidaknya hubungan 

antara variabel satu dengan variabel yang lain. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan pada dua variabel 

penelitian, yaitu variabel Quality of Work Life dan variabel 

Keterlibatan Kerja yang dihitung dengan menggunakan 

Stastistic for Social Packages (SPSS) versi 16.0. Uji 

normalitas sebaran data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik Kolmogorov-Smirnov Test. Pedoman normalitas 

pada suatu data menggunakan taraf signifikansi 5%, yang 

memiliki arti bila p > 0,05 maka data tersebut dianggap 

berdistribusi normal sedangkan, apabila data tersebut p < 
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0,05 maka data tersebut dinyatakan berdistribusi tidak 

normal.  

Dari hasil uji normalitas dengan jumlah N=79 pada 

variabel Quality of Work Life diperoleh hasil nilai K-S Z 

sebesar 0,974 dengan (p > 0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa data berdistribusi normal. Pada variabel 

Keterlibatan Kerja diperoleh nilai K-S Z sebesar 1,084 

dengan  (p > 0,05) sehingga hal ini menunjukkan bahwa 

data berdistribusi normal.  

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji 

normalitas tersebut variabel QWL dan KK berdistribusi 

normal. Dengan adanya hasil dari analisis data, maka dapat 

dilanjutkan dengan menggunakan Product Moment. Hasil 

uji normalitas dapat dilihat pada lampiran. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dibutuhkan dalam analisis statistik 

korelasional. Uji linieritas memiliki tujuan untuk 

mengetahui model hubungan antara variabel bebas dan 

variabel tergantung.  

Berdasarkan hasil uji linieritas pada data penelitian 

ini didapatkan hasil Flin sebesar 74,960 dengan (p < 0,05). 

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pada variabel 

QWL dan KK terdapat hubungan yang linier. Hasil uji 

linieritas tersebut dapat dilihat dalam lampiran. 
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2. Uji Hipotesis 

Hasil analisis data dilakukan dengan menggunakan 

teknik korelasi Product Moment. Berdasarkan hasil dari 

analisis data, didapatkan nilai rxy = 0,702 dengan p < 0,01. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif 

yang sangat signifikan antara Keterlibatan Kerja dengan 

Quality of Work Life. 

 

B. Pembahasan 

Hasil uji hipotesis dengan menggunakan Product Moment 

dari Pearson didapatkan koefisien relasi (rxy) sebesar 0,702 dengan 

p < 0,01. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan positif  yang 

sangat signifikan antara Keterlibatan Kerja dengan Quality of 

Work Life, sehingga dapat diartikan bahwa Quality of Work Life 

akan semakin tinggi apabila Keterlibatan Kerja karyawan tinggi, 

dan ketika Keterlibatan Kerja karyawan rendah, Quality of Work 

Life pun akan semakin rendah. Dengan adanya hasil tersebut, 

hipotesis penelitian yang diajukan oleh peneliti dapat diterima.  

Dari hasil yang didapatkan tersebut menunjukkan bahwa 

tingginya quality of work life dapat disebabkan oleh keterlibatan 

kerja yang juga tinggi, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat yang dikatakan oleh Schuler dan Youngblood 

(1986, h.455) yang mengatakan bahwa peningkatan moral, 

kesehatan, dan keterlibatan kerja para karyawan dan penurunan 

dalam kecelakaan serta stres kerja mengindikasikan tingkat 
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quality of work life yang tinggi. Cascio (2006, h.25) mengatakan 

bahwa faktor yang umumnya mempengaruhi penelitian mengenai 

quality of work life adalah keterlibatan karyawan melalui 

manajemen partisipasi yang bertujuan untuk mengetahui adanya 

masalah dan kesempatan dalam lingkungan kerja, mengambil 

keputusan, dan menerapkan perubahan. 

Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Igbaria, Parasuraman, dan Badawy (1994) dengan melakukan 

penelitian mengenai Working Experience, Job Involvement, and 

Quality of Work Life among Information Systems Personnel. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan kerja memainkan 

peran yang bermacam-macam dan kompleks dalam 

mempengaruhi reaksi dari para karyawan sistem informasi kepada 

pengalaman yang berbeda di tempat kerja dan juga quality of work 

life para karyawan. Dalam penelitian tersebut, diungkapkan bahwa 

pada beberapa kasus, tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi 

cenderung meningkatkan pengaruh yang bermanfaat pada quality 

of work life salah satunya dengan memberikan pengalaman 

bekerja bagi karyawan. 

Ternyata kedua variabel ini pun saling mempengaruhi, 

seperti yang diungkapkan oleh Permarupan, Mamun, dan Saufi 

(2013) yang berjudul Quality of Work Life on Employees Job 

Involvement and Affective Commitment between the Public and 

Private Sector in Malaysia. Penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa kepuasan dalam kualitas kehidupan karyawan 
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meningkatkan keterlibatan kerja yang juga berkaitan dengan 

komitmen. Dengan adanya keterkaitan antar dua variabel ini, 

dapat dipilih langkah yang tepat untuk mendahulukan kebutuhan 

yang ada di perusahaan.   

Sumbangan efektif yang diberikan variabel keterlibatan 

kerja terhadap quality of work life adalah sebesar 49,28%. Sisanya 

sebesar 50,72% berasal dari faktor-faktor lain yang juga turut 

mempengaruhi quality of work life, diantaranya adalah 

kesempatan pengembangan karir, penyelesaian masalah yang 

baik, adanya komunikasi yang terbuka, tersedianya fasilitas, 

adanya keselamatan lingkungan kerja, kompensasi yang seimbang 

dan fair, rasa bangga terhadap perusahaan, adanya perlakuan yang 

adil dan fair, dan adanya keseimbangan diluar kehidupan kerja. 

Keterlibatan kerja menjadi salah satu faktor yang cukup 

mempengaruhi dalam quality of work life. Karyawan yang 

memiliki motivasi untuk berkontribusi, mau menerima tanggung 

jawab, aktif berpartisipasi serta mampu mengaktualisasikan 

dirinya ternyata dapat memunculkan quality of work life dalam 

diri karyawan itu sendiri. Dengan begitu, keterlibatan karyawan 

menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh untuk 

karyawan dapat meningkatkan quality of work life  dalam dirinya. 

Pada awalnya ketika peneliti melakukan observasi dan 

wawancara untuk mengidentifikasi permasalahan diketahui bahwa 

di perusahaan tersebut bahwa karyawan memiliki QWL dan 

keterlibatan kerja yang rendah. Sedangkan berdasarkan hasil yang 
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didapatkan dari penghitungan statistik, QWL diketahui memiliki 

mean empirik sebesar 44,04 dengan SD empirik sebesar 4,398. 

Selain itu, keterlibatan kerja diketahui memiliki mean empirik 

sebesar 90,8 dengan SD empirik sebesar 6,992. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa QWL dan keterlibatan yang ada di 

perusahaan adalah sedang. Berdasarkan hasil penghitungan mean 

hipotetik QWL sebesar 35 dan SD hipotetik sebesar 7. 

Keterlibatan kerja memiliki mean hipotetik sebesar 70 dan SD 

hipotetik sebesar 14. Berdasarkan hasil tersebut menunjukan 

QWL dan keterlibatan kerja secara hipotetik berada pada tingkat 

tinggi. 

Dari hasil perhitungan mean empirik diatas, diketahui 

terdapat perbedaaan antara asumsi awal peneliti dengan hasil 

akhir yang didapatkan. Berdasarkan dari hasil wawancara 

mengenai identifikasi permasalahan dengan pihak HRD beserta 

beberapa karyawan diketahui bahwa terdapat beberapa karyawan 

yang meninggalkan tempat kerja ataupun tidak mengikuti 

peraturan serta belum mampu mengendalikan diri untuk 

menyampaikan pendapat dengan cara yang tepat. Selain itu, 

terdapat karyawan yang enggan untuk ikut terlibat dalam 

menyumbangkan ide-ide bagi perusahaan maupun kurangnya 

tanggungjawab dalam dinamika kerja tim. Oleh karena itu, 

peneliti menyimpulkan bahwa terdapat karyawan yang memiliki 

QWL dan keterlibatan kerja yang rendah.  
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Setelah melakukan penelitian ditemukanlah hasil yang 

berbeda yaitu pada QWL dan keterlibatan kerja karyawan 

tergolong sedang. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan 

terjadinya perbedaan antara asumsi awal peneliti dengan hasil 

akhir tersebut, yaitu pada saat obeservasi dan wawancara, peneliti 

kurang mendalami permasalahan mengenai kedua variabel 

tersebut saat berada di perusahaan. Hal tersebut dikarenakan 

adanya keterbatasan waktu pada karyawan karena karyawan tidak 

dapat terlalu lama meninggalkan pekerjaannya dan hanya 

sebagian kecil saja karyawan yang peneliti temui. Tidak hanya itu, 

peneliti menggunakan banyak bahasa yang kurang tepat pada 

salah satu skala, sehingga para karyawan yang mengisi angket 

sulit memahami maksud dari pernyataan tersebut dengan 

kemampuan karyawan yang juga terbatas karena sebagian besar 

karyawan hanya lulusan SMA. Karyawan mengerjakan skala 

disaat yang kurang tepat juga menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan terjadinya perbedaan dalam hasil yang ditemukan. 

Karyawan mengerjakan skala pada saat jam kerjanya.  

Berikut beberapa kelemahan dalam penelitian ini yang 

mungkin dapat mempengaruhi hasil dari penelitian diantaranya, 

yaitu 

1. Adanya keterbatasan dalam mendapat informasi melalui 

wawancara dan observasi yang lebih dalam dengan responden 

karyawan mengenai QWL dan keterlibatan kerja, sehingga 
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adanya perbedaan asumsi awal peneliti dengan hasil yang 

didapatkan. 

 

2. Peneliti tidak melakukan preliminary try out terlebih dahulu 

dan menyebabkan karyawan kesulitan memahami item-item 

yang ada dalam skala quality of work life, sehingga banyak 

item yang gugur pada sekala tersebut. 
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