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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Penelitian 

Setelah didapatkan data penelitian, maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan uji hipotesis penelitian dengan menggunakan teknik 

analisis korelasi Product Moment. Sebelum melakukan uji hipotesis, uji 

asumsi (normalitas penelitian dan uji linearitas hubungan variabel bebas 

dan variabel tergantung) dilakukan terlebih dahulu. 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Data setiap variabel diuji normalitasnya dengan 

menggunakan program Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS) Release 16.0. Perhitungan normalitas dilakukan dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test (K-S Z). Hasil uji 

normalitas pada variabel disiplin dalam pemakaian alat 

pelindung diri menunjukkan nilai K-S Z sebesar 0,632 dengan 

nilai p>0,05. Uji normalitas pada variabel gaya kepemimpinan 

transformasional menghasilkan K-S Z sebesar 0,587 nilai 

p>0,05. Berdasarkan uji asumsi yang telah dilakukan ini, 

menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki sebaran 

data yang normal.Hasil uji normalitas selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran E-1. 
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b. Uji Linearitas 

Uji linearitas ini dilakukan untuk melihat hubungan 

antara variabel yang ada. Variabel disiplin dalam pemakaian 

alat pelindung diri dan gaya kepemimpinan transformasional 

memiliki hubungan dengan nilai F lin sebesar 26,190 (p<0,05) 

yang berarti bahwa hubungan antara gaya kepemimpinan 

transformasional dengan disiplin dalam pemakaian alat 

pelindung diri adalah hubungan linier. Hasil uji linearitas 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E-2. 

 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, maka selanjutnya dilakukan 

uji hipotesis. Perhitungan pada tahap ini untuk menguji hubungan 

antara gaya kepemimpinan transformasional dengan disiplin dalam 

pemakaian alat pelindung diri menggunakan teknik korelasi Product 

Moment dengan menggunakan program Statistical Packages for 

Social Sciences (SPSS) Release 16.0. Hasil uji korelasi product 

moment yang menguji hubungan antara gaya kepemimpinan 

transformasional dengan disiplin dalam pemakaian alat pelindung 

diri menghasilkan nilai korelasi sebesar 0,558 (p<0,01), artinya 

hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diterima pada taraf 

signifikansi 1%, yaitu ada hubungan positif antara gaya 

kepemimpinan transformasional dengan disiplin dalam pemakaian 

alat pelindung diri pada pekerja. Semakin kuat gaya kepemimpinan 

transformasional maka semakin tinggi disiplin dalam pemakaian alat 
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pelindung diri. Sebaliknya semakin lemah gaya kepemimpinan 

transformasional, maka semakin rendah disiplin dalam pemakaian 

alat pelindung diri pada pekerja tersebut. 

Tabel 9 

Korelasi Antara Aspek Gaya Kepemimpinan 

Transformasional dengan Disiplin APD 

 

No Aspek GKTF 
Disiplin APD 

r  P Keterangan 

1 Pengaruh ideal 0,391 p<0,01 Sangat signifikan 

2 Motivasi 

inspirasional 

0,453 p<0,01 Sangat signifikan 

3 Stimulasi 

intelektual 

0,354 p<0,01 Sangat signifikan 

4 Pertimbangan 

individu 

0,507 p<0,01 Sangat signifikan 

 

Pada tabel diatas dapat diperoleh penjelasan hubungan aspek-

aspek Gaya Kepemimpinan Transformasional dengan Disiplin 

dalam Pemakaian Alat Pelindung Diri. Dari hasil korelasi antara 

aspek-aspek Gaya Kepemimpinan Transformasional dengan 

Disiplin dalam Pemakaian Alat Pelindung Diri, aspek 

Pertimbangan individu memiliki korelasi yang paling tinggi dan 

sangat signifikan (r = 0,507 dengan p < 0,01). Hal ini berarti 

pemimpin dapat memahami karakter bawahannya dengan 

memperlakukan bawahannya seperti melatih dan memberi saran 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan bawahan, dengan 

perlakuan pemimpin tersebut maka bawahan senang dengan gaya 

kepemimpinan yang diterapkan dan bawahan bersedia mentaati 

peraturan perusahaan. 



 

 

69 
 

  

Pada aspek berikutnya yaitu aspek motivasi inspirasional (r = 

0,453 dengan p < 0,01) yang juga memiliki hubungan sangat 

signifikan dengan disiplin dalam pemakaian alat pelindung diri.Hal 

ini berarti pemimpin dapat menyampaikan ekspektasi yang tinggi 

dan menaruh kepercayaan terhadap bawahannya bahwa 

bawahannya dapat mencapai harapan tersebut. Sehingga apabila 

dikaitkan dengan disiplin karyawan, maka pemimpin dapat 

menggerakkan bawahannya untuk bergerak disiplin karena 

bawahannya merasa dipercaya dapat mencapai harapan dan 

bawahan memiliki kesediaan untuk melakukan apa yang sudah 

menjadi peraturan perusahaan. 

Pada aspek pengaruh ideal (r = 0,391 dengan p < 0,01) 

menunjukkan hubungan yang sangat signifikan. Pimpinan mampu 

memberikan pengaruh terhadap bawahannya agar bersedia mentaati 

peraturan yang ada karena pemimpin telah menanamkan kebanggan 

kepada bawahannya sehingga bawahan memberi respek dengan 

mentaati peraturan dari pimpinan. 

 Aspek yang  terakhir yaitu aspek stimulasi intelektual (r = 

0,354 dengan p < 0,01) yang menunjukkan sangat signifikan. 

Aspek stimulasi intelektual ini berkaitan dengan pepmimpin yang 

mampu menstimulasi bawahannya agar dapat meningkatkan 

kecerdasan, rasionalitas, dan pemecahan masalah secara cermat. 

Adaya kemampuan ini membuat bawahan merasa senang dan 

bawahan bersedia mematuhi peraturan dari pimpinan dan 
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perusahaan, sehingga bawahan dapat disiplin dalam memakai alat 

pelindung diri. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan perhitungan terhadap uji hipotesis, menunjukkan 

bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima, yaitu ada 

hubungan positif antara gaya kepemimpinan transformasional dengan 

disiplin dalam pemakaian alat pelindung diri, di mana semakin kuat 

gaya kepemimpinan transformasional maka semakin tinggi disiplin 

dalam pemakaian alat pelindung diri, demikian juga sebaliknya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

ditemukan Jaya dan Adnyani (2015, h.2717), bahwa kepemimpinan 

tranformasional secara parsial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap disiplin kerja pegawai. Hasil ini mempunyai arti bahwa 

kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap disiplin kerja. 

Sutarmaningtyas, dkk., (2014, h.5) mengatakan bahwa hasil dari 

penelitian dan kajian teori, pada intinya menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan transformasional dan gaya kepemimpinan transaksional 

sangat berpengaruh terhadap disiplin kerja karyawan. Sehingga gaya 

kepemimpinan transformasional yang terdiri dari kharismatik, 

rangsangan intelektual, inspirasi dan perhatian individual, dapat 

meningkatkan disiplin kerja karyawan. 

Fazri (2014, h.157) mengatakan bahwa semakin 

transformasional kepemimpinan seorang atasan, maka akan semakin 
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meningkatkan disiplin kerja pada bawahan. Hasil penelitian Ramli 

(dalam Jaya dan Adnyani, 2015, h.2705), menemukan bahwa gaya 

kepemimpinan transformasional dengan disiplin kerja sangat 

berhubungan positif dan signifikan. Semakin tinggi persepsi gaya 

kepemimpinan transformasional maka semakin tinggi disiplin kerja, 

sedangkan sebaliknya semakin rendah persepsi gaya kepemimpinan 

transformasional maka semakin rendah disiplin kerja yang ada. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Mano, dkk., (2014, h.28) 

yang malakukan observasi lapangan awal untuk kinerja pemimpin 

dalam kaitannya dengan gaya kepemimpinan transformasional, 

teknologi informasi, inovasi pemimpin, dan budaya organisasi 

menunjukkan kemajuan. Kemajuan ini terdiri dari berbagai konsekuensi 

positif salah satunya adalah disiplin. 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian mengenai 

kepemimpinan transformasional yang dilakukan oleh Insan, dkk., 

(2013, h.138-139), diketahui bahwa responden menganggap pemimpin 

yang memperlakukan bawahan dengan baik dengan menggunakan 

bentuk yang tepat dari bahasa, menunjukkan rasa hormat dan empati 

sebagai motivator menyebabkan karyawan termotivasi untuk bekerja 

lebih baik. Hal ini berarti pula bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional dapat memengaruhi karyawan untuk disiplin karena 

termotivasi untuk bekerja lebih baik. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Hasibuan (2009, h.194), bahwa salah satu indikator disiplin kerja 

adalah kemauan untuk mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Howell dan 

Merenda (dalam Fazri, 2014, h.158), yang mendapatkan bahwa ada 

hubungan yang positif dan signifikan antara atasan-bawahan pada 317 

karyawan di lembaga keuangan Kanada. Hasil penelitian tersebut 

memberikan kesan bahwa kepemimpinan transformasional dapat 

mengarahkan perilaku bahawan sebagai individu ke arah positif untuk 

mencapai tujuan organisasi. Karyawan memiliki motivasi yang kuat 

untuk menyelesaikan pekerjaan, walaupun terdapat beberapa perubahan 

kebijakan yang menambah beban kerja. Adanya motivasi yang kuat 

untuk meneruskan pekerjaan mengindikasikan bahwa karyawan 

memiliki disiplin kerja yang tinggi. 

Pengaruh variabel gaya kepemimpinan transformasional 

terhadap variabel disiplin dalam pemakaian alat pelindung diri dapat 

dilihat pada sumbangan efektif (SE) yang diberikan sebesar 31,1%, 

sisanya 68,9% merupakan faktor-faktor lain seperti tujuan dan 

kemampuan, balas jasa, keadilan, waskat (pengasawan melekat), sanksi 

hukuman, ketegasan, hubungan kemanusiaan, besar kecilnya pemberian 

kompensasi, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan, 

ada tidaknya perhatian kepada karyawan, serta faktor kepribadian dan 

faktor lingkungan. 

Hasil mean empirik (ME) gaya kepemimpinan transformasional 

adalah sebesar 43,23 dengan SD= 5,394. Dari data tersebut diketahui 

terdapat 14 orang di kategori rendah,  38 orang di kategori sedang, dan 

8 orang di kategori tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa subjek 
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menganggap atasannya memiliki gaya kepemimpinan transformasional 

yang sedang. 

 Hasil mean empirik (ME) disiplin dalam pemakaian alat 

pelindung diri adalah sebesar 31,75 dengan SD= 4,020. Dari data 

tersebut dapat diketahui 24 orang di kategorikan rendah, 29 orang di 

kategorikan sedang, dan 7 orang termasuk kategori tinggi. Hasil ini 

berarti bahwa disiplin dalam pemakaian alat pelindung diri pada subjek 

penelitian termasuk kategori sedang. 

 

 


