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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi terdiri dari tiga langkah yaitu uji normalitas, uji 

linearitas dan uji hipotesis. Fungsi dari uji asumsi yaitu untuk 

mengetahui normal tidaknya sebaran item, dan mengetahui hubungan 

antara kedua variabel apakah linier atau tidak. 

 

a. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini dilakukan uji normalitas dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Sebuah data akan dikatakan 

normal apabila memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. 

i. Hasil uji normalitas pada variabel komitmen organisasi 

menunjukkan perolehan nilai K-S Z sebesar 0,704, dengan 

nilai p sebesar 0,704  (p>0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa 

skor komitmen organisasi memiliki distribusi yang normal. 

ii. Hasil uji normalitas pada variabel perceived organizational 

support menunjukkan skor K-S Z sebesar 0,724 dengan p 

sebesar 0,672 (p>0,05). Hal ini menandakan bahwa skor 

perceived organizational support berdistribusi normal. 

 

b. Uji Linearitas 

Fungsi dari dilakukannya uji linearitas adalah untuk  melihat 

apakah terdapat hubungan antara variabel yang ada. Dari hasil 
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penghitungan uji linearitas antara perceived organizational 

support dengan komitmen organisasi, didapat nilai F sebesar 

52,976 dengan nilai p sebesar 0,00 (p<0,01) yang memiliki arti 

bahwa kedua variabel pada penelitian ini memiliki hubungan yang 

linier. 

 

2. Uji Hipotesis 

Tahap selanjutnya setelah  pengujian uji asumsi yaitu 

melakukan uji hipotesis dengan menggunakan program Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) versi 16.0 for Windows. Uji 

hipotesis ini menggunakan teknik korelasi product moment. Dari hasil 

uji korelasi product moment antara perceived organizational support 

dengan komitmen organisasi didapat nilai rxy sebesar  0,691 dengan 

p<0,01. Artinya variabel perceived organizational support dan 

komitmen organisasi berkorelasi sangat signifikan. Dari hasil olah 

data di atas maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima yaitu 

terdapat hubungan positif antara perceived organizational support 

dengan komitmen organisasi. Semakin tinggi perceived 

organizational support maka komitmen organisasi juga semakin 

tinggi, begitu juga sebaliknya. 

 

B. Pembahasan 

Dari hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa korelasi antara 

perceived organizational support dengan komitmen organisasi yaitu rxy = 

0,691 dengan skor p<0,01. Ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian 
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yaitu terdapat hubungan positif antara perceived organizational support 

dengan komitmen organisasi pada anggota diterima. Semakin tinggi 

perceived organizational support maka semakin tinggi komitmen 

organisasi pada anggota, sebaliknya semakin rendah perceived 

organizational support maka semakin rendah pula komitmen organisasi 

pada anggota. Hasil penelitian ini sama seperti hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Samudra (2016, h. 16) yang menyatakan bahwa ada 

hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi dukungan 

organisasi dengan komitmen organisasi. Rhoades dkk (dalam Mujiasih, 

2015, h. 5) juga menunjukkan bahwa persepsi dukungan organisasi 

berkorelasi secara signifikan dan positif dengan komitmen organisasi. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa tingkat persepsi dukungan organisasi yang 

tinggi  dapat menciptakan perasaan kewajiban dan tanggung jawab 

anggota, dimana anggota tidak hanya menunjukkan komitmen pada 

organisasinya, tetapi juga harus membalas dukungan yang diberikan oleh 

organisasi dengan cara menampilkan perilaku yang mendukung 

keberhasilan organisasi. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa perceived organizational 

support memiliki nilai sumbangan efektif sebesar 47,7% pada komitmen 

organisasi anggota Gratia Choir. Sisanya sebesar 52,3% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang lain. Hasil penelitian diatas sesuai dengan pendapat 

Gakovic dan Tetrick (dalam Aube, Rousseau, & Morin, 2007, h. 481) 

bahwa berdasarkan teori pertukaran sosial, komitmen organisasi akan 

terbentuk sebagai efek atas perceived organizational support. Menurut 

Gakovic & Tetrick ketika anggota merasa bahwa atasan mereka 
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menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan mereka dan berusaha 

untuk memenuhi kebutuhan, mereka lebih mungkin merasa berhutang 

budi kepada organisasi dan menunjukkan kesetiaan.  

Mendukung pendapat di atas, Rhoades dkk (dalam Fahrizal & 

Utama, 2017, h. 5408) mengatakan bahwa di berbagai organisasi, anggota 

yang merasa dirinya mendapatkan dukungan dari organisasi akan 

memiliki rasa kebermaknaan di dalam dirinya, hal inilah yang akan 

menigkatkan komitmen organisasi pada diri anggota. Komitmen ini yang 

nantinya akan mendorong anggota untuk berusaha membantu organisasi 

mencapai tujuannya, dan meningkatkan harapan bahwa performa kerja 

akan diperhatikan serta dihargai oleh organisasi. 

Melalui hasil penelitian dalam hubungan linier antara variabel 

bebas dan variabel tergantung, diketahui bahwa memang perceived 

organizational support dapat mempengaruhi komitmen organisasi pada 

anggota. Hal ini sejalan dengan pendapat Kartika (dalam Han, dkk, 2012, 

h. 110) bahwa apabila seorang anggota dalam sebuah organisasi dapat 

merasakan adanya dukungan dari organisasi yang sesuai dengan norma, 

keinginan, dan harapan yang dimiliki anggota maka dengan sendirinya 

akan terbentuk sebuah komitmen dari anggota untuk memenuhi 

kewajibannya, dan tidak pernah meninggalkan organisasi karena telah 

memiliki ikatan emosional yang kuat dengan organisasinya. 

Pendapat di atas juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Soekiman (2007, h. 95) bahwa persepsi dukungan organisasi internal 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Hal ini 

mengindikasikan bahwa anggota merasa ada kepedulian dari organisasi 
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akan masa depan mereka, kesempatan untuk berkembang, dan pemenuhan 

kebutuhan mereka di dalam organisasi, sehingga mendorong anggota 

untuk meningkatkan komitmen dan berusaha untuk keberhasilan 

organisasi. 

Hasil olah data pada penelitian ini menunjukkan bahwa hasil mean 

empirik (Me) komitmen organisasi anggota Gratia Choir adalah 94,45 

dengan standar deviasi empirik (SDe) sebesar 10,842. Terdapat 7 orang 

dengan komitmen organisasi rendah, 43 orang dengan tingkat komitmen 

organisasi sedang, dan ada 9 orang dengan komitmen organisasi tinggi. 

Jadi rata-rata komitmen organisasi pada anggota Gratia Choir adalah 

sedang. 

Hasil mean empirik (Me) untuk perceived organizational 

organization adalah 83,15 dengan standar deviasi empirik (SDe) yaitu 

sebesar 8,845. Terdapat 8 orang anggota dengan perceived organizational 

support rendah, 40 orang anggota dengan perceived organizational 

support sedang, dan ada 11 orang anggota dengan nilai perceived 

organizational support tinggi. Jadi rata-rata perceived organizational 

support pada anggota Gratia Choir adalah sedang. 

Pada pelaksanaanya, secara keseluruhan penelitian ini berjalan 

dengan baik. Penelitian ini tidak lepas dari beberapa kelemahan seperti : 

1. Jangka waktu penelitian yang terlalu lama antara observasi, dan 

wawancara awal dengan pengambilan data, sehingga 

memungkinkan perbedaan situasi dan perbedaan kebijakan 

organisasi. Salah satu contoh perbedaan kebijakan adalah pada 

sekitar pertengahan tahun 2017 hingga saat ini sudah dilakukan 
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sekitar 5 kali pelatihan  choir clinic dan 2 kali makrab non 

formal. 

2. Proses pengisian skala dilaksanakan pada saat yang kurang 

tepat yaitu pada saat selesai latihan rutin yaitu pukul 21.30, 

pada jam tersebut energi dan konsenterasi subjek sudah 

terkuras habis pada saat latihan, sehingga subjek cenderung 

mengerjakan dengan asal-asalan.


