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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Uji Asumsi 

Uji asumsi dilakukan sebelum melakukan teknik analisis korelasi 

Product Moment. Uji asumsi menyangkut uji normalitas dan uji linieritas. 

Melalui uji normalitas akan diketahui apakah distribusi kedua variabel normal 

atau tidak dan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil telah 

representatif. 

1. Uji Normalitas 

Pengujian dilakukan menggunakan teknik Kolmogorov Smirnov. 

Distribusi data normal ditunjukkan apabila signifikasi > 0,05 dan diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

a. Skor employee engagement menunjukkan nilai Kolmogorov Smirnov 

sebesar 0,618 dengan nilai p = 0,839, p > 0,05. Hal ini berarti skor 

employee engagement berdistribusi normal. Data selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran E-1. 

b. Skor core competency menunjukkan nilai Kolmogorov Smirnov 0, 811 

dengan p = 0,526, p > 0,05. Hal ini berarti skor core competency 

berdistribusi normal. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E-

1. 

2. Uji Linieritas 

Berdasarkan hasil pengujian linieritas antara employee engagement dan 

core competency diketahui bahwa nilai Flinier adalah 134,542 dengan nilai p 

< 0,05 yang berarti ada hubungan linier. Data selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran E-2. 
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B. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, tahap selanjutnya adalah uji hipotesis. 

Dengan menggunakan teknik Korelasi Product Moment diperoleh hasil rxy 

sebesar 0,875 dengan p < 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang 

diajukan diterima, yakni ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

core competecy dengan employee engagement. Data selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran F. 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan teknik 

korelasi Product Moment diperoleh rxy = 0,875 dengan p < 0,01. Hal ini 

menunjukkan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara core 

competency dengan employee engagement. Semakin tinggi core competency 

karyawan maka semakin tinggi employee engagement karyawan, dan begitu 

pula sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang menyatakan 

ada hubungan positif antara core competency dengan employee engagement 

diterima. Apabila seseorang bekerja sesuai dengan kompetensi yang ia miliki, 

maka ia akan merasa menguasai pekerjaan yang ia kerjakan, perasaan tersebut 

kemudian menimbulkan kesenangan dan kecintaan pada pekerjaan, 

kesenangan dan kecintaan pada pekerjaan menimbulkan dan rasa keterikatan 

pada pekerjaan dan organisasi tempat ia bekerja. 

Core competency memiliki sumbangan efektif sebesar 76,6% untuk 

employee engagement (R = 0,766). Hal ini berarti sebagian besar dari core 

competency berpengaruh terhadap employee engagement karyawan, sisanya 

sebesar 23,4% untuk faktor-faktor lain yang mempengaruhi employee 

engagement pada karyawan. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor internal 

seperti rasa pemaknaan, pilihan, kemajuan atau perkembangan, dan faktor 

eksternal seperti organisasi, manajemen dan kepemimpinan, serta working life. 

Hasil ini tidak jauh berbeda dengan penelitian Rizal, dkk pada tahun 2013, 

yang menyebutkan bahwa kompetensi karyawan merupakan faktor penguat 
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keterikatan karyawan (employee engagement) dengan koefisien jalur sebesar 

0,78. 

Spreitzer (1995, hal. 1443) mengatakan bahwa kompetensi (dalam 

penelitian ini core competency) merupakan salah satu dimensi psychological 

empowerment. Psychological empowerment adalah keadaan konstruksi 

motivasi yang ditunjukkan oleh empat dimensi kognisi, yaitu meaning, 

competence, self-determination, dan impact. Dalam penelitian Park (2015, hal 

109) dikatakan bahwa psychological empowerment (termasuk di dalamnya 

terdapat kompetensi) merupakan prediktor signifikan employee engagement. 

Sedangkan Stander dan Rothmann (2010) lebih spesifik dalam 

mengungkapkan hubungan kompetensi dengan employee engagement dalam 

penelitian mereka (R = 0,33, p < 0,01). Artinya, karyawan yang percaya diri 

dengan keterampilan dan kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan 

(Quinn & Spreitzer, 1997, hal. 42) akan lebih terikat dengan pekerjaan mereka.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat diketahui kategori employee 

engagement dan core competency pada subjek. Mean empirik (ME) employee 

engagement sebesar 86,74, dengan standard deviasi (SD) sebesar 9,837. 

Terdapat tiga orang pada kategori rendah, 31 orang pada kategori sedang, dan 

sembilan orang pada kategori tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

secara umum tingkat employee engagement  karyawan PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk Regional IV Semarang tergolong sedang. Pada core 

competency diperoleh mean empirik (ME) sebesar 97,60, dengan standard 

deviasi (SD) sebesar 9,145. Terdapat delapan orang pada kategori rendah, 26 

orang pada kategori sedang, dan sembilan orang pada kategori tinggi. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara umum tingkat core competency 

karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Regional IV Semarang juga 

tergolong sedang. 

Berdasarkan hasil uraian tentang hasil penelitian dan penjelasan tokoh 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa core competency memiliki 

hubungan dengan employee engagement. Hubungan antara employee 

engagement dengan core competency adalah hubungan positif.  Semakin tinggi 
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core competency karyawan maka semakin tinggi employee engagement 

karyawan, dan begitu pula sebaliknya. 

Penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang bisa 

mempengaruhi hasil dari penelitian ini, yaitu: 

1. Jumlah subjek yang terbatas, karena peneliti tidak memiliki keleluasaan 

dalam memilih subjek, sehingga pada penelitian ini menggunakan try 

out terpakai yang menjadikan peneliti harus ekstra hati-hati dalam 

penyusunan skala agar didapatkan hasil yang maksimal. 

2. Kemungkinan kurang terbukanya subjek dalam menjawab pernyataan, 

karena terdapat kolom nama dan divisi dalam kuesioner yang disebar, 

sehingga jawaban yang diberikan mungkin kurang sesuai dengan 

keadaan dirinya dan cenderung ingin dianggap ideal sesuai dengan 

anggapan umum (social desirability), hal tersebut memungkinkan 

adanya jawaban tidak jujur.   

 

 


