
 
 

 
 

BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Uji Asumsi 

1. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas pada variabel kepuasan kerja menunjukkan 

nilai K-S Z sebesar 0,319 (p>0,05). Uji normalitas pada variabel 

pengembangan karir menghasilkan nilai K-S Z sebesar 0,234 

(p>0,05). Hasil dari uji asumsi yang telah dilakukan ini menunjukkan 

bahwa kedua variabel tersebut memiliki sebaran data yang normal. 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada lampiran E-1. 

2. Uji Linieritas 

Variabel pengembangan karir dan kepuasan kerja memiliki 

nilai F hitung sebesar 208,052 dan taraf signifikansi sebesar 0,000 

(p<0,05) yang berarti bahwa hubungan antara pengembangan karir 

dengan kepuasan kerja adalah hubungan yang linier. Hasil uji 

linieritas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E-2 

 

B. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik 

korelasi Product Momoent melalui alat bantu komputer dengan program 

SPSS 20. Hasil uji korelasi Product Moment yang menguji hubungan 

pengembangan karir dengan kepuasan kerja menghasilkan nilai korelasi 

sebesar 0,860 yang artinya, ada hubungan positif  serta sangat signifikan 

antara pengembangan karir dengan kepuasan kerja. Hasil analisis 



 
 

 
 

tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan pada penelitian ini 

terbukti, dan dapat diterima pada taraf signifikansi atau pada tingkat 

kemungkinan kesalahan sebesar 1%.  

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan penghitungan statistik di atas maka diketahui bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini diterima, yaitu ada hubungan positif antara 

pengembangan karir dengan kepuasan kerja karyawan. Semakin positif 

pengembangan karir karyawan maka semakin tinggi kepuasan kerjanya, 

dan begitu juga sebaliknya. Hasil analisis korelasi pada uji hipotesis 

menunjukkan bahwa pada penelitian ini variabel pengembangan karir dan 

variabel kepuasan kerja memiliki hubungan yang positif dan signifikan. 

Hasil korelasi tersebut menunjukkan hasil bahwa beberapa aspek 

pengembangan karir yang dipakai dalam penelitian ini antara lain 

perlakuan yang adil dalam berkarir, kepedulian atasan terhadap karir, 

peluang promosi, dan minat karyawan untuk dipromosikan memiliki 

hubungan (korelasi) sebesar 86% terhadap variabel kepuasan kerja 

dengan aspek ciri intrinsik pekerjaan, penghargaan yang adil, penyeliaan 

serta rekan kerja yang menunjang.  

Pada penelitian ini, peneliti juga melakukan analisis untuk 

mengetahui seberapa besar korelasi setiap aspek yang ada pada variabel 

bebas terhadap variabel tergantung. Hasil dari analisis dengan 

menggunakan analisis Pearson Correlations tersebut menunjukkan 

bahwa aspek perlakuan yang adil dalam berkarir memberikan sumbangan 

tertinggi dengan nilai (r=0,798). Hasil ini menunjukkan bahwa subjek 



 
 

 
 

penelitian merasa puas saat bekerja apabila mendapatkan perlakuan yang 

adil dalam berkarir. Sumbangan terbesar kedua ada pada aspek 

kepedulian atasan terhadap karir dengan nilai (r=0,774). Hasil analisis ini 

menunjukkan bahwa selain perlakuan yang adil, subjek pada penelitian 

ini akan merasa puas dalam bekerja apabila mendapatkan kepedulian 

atasan terhadap karir mereka. 

Sumbangan terbesar ketiga ada pada aspek minat untuk 

dipromosikan dengan nilai (r=0,770). Hasil analisis ini menunjukkan 

bahwa subjek penelitian merasa puas saat bekerja dan memiliki minat 

untuk dipromosikan. Sumbangan nilai korelasi terbesar keempat 

(terkecil) ada pada aspek-aspek yang dipakai pada penelitian ini adalah 

aspek peluang promosi, dengan nilai (r=0,743). Hasil analisis ini 

menunjukkan bahwa peluang promosi memiliki hubungan dengan 

kepuasan kerja, namun dibandingkan dengan ketiga aspek lain yang 

digunakan untuk mengukur pengembangan karir pada penelitian ini, 

aspek peluang promosi memiliki nilai korelasi yang paling rendah.  

Karyawan dapat memiliki kepuasan kerja yang didasari oleh fakor 

tingkat pekerjaan, dan untuk memperoleh tingkat pekerjaan yang lebih 

tinggi, dibutuhkan proses pengembangan karir, sebagaimana 

dikemukakan oleh Moekijat (1995, h. 156) salah satu faktor kepuasan 

kerja adalah tingkat pekerjaan. Terdapat banyak karakteristik dalam 

sebuah pekerjaan dan tempat kerja yang memengaruhi kepuasan kerja 

seseorang. Salah satunya adalah karakteristik pribadi yang terkait dengan 

kepuasan kerja antara lain usia, jenis kelamin, ras, kemampuan kognitif, 

pengalaman kerja, penggunaan keterampilan, kesesuaian kerja atau 



 
 

 
 

keadilan nasional seperti sistem pemerintahan, kepribadian, kontrol 

terhadap pekerjaan dan tingkat pekerjaan yang dapat diperoleh dengan 

berbagai macam cara seperti sistem promosi, kebijakan promosi dan 

pengembangan karir (Schultz & Schultz, 2010, h. 191). 

Menurut Luthans (2002, h. 231) karakteristik pekerjaan dan 

kompleksitas pekerjaan dapat memediasi hubungan antara kepribadian 

dan kepuasan kerja. Berdasarkan survei tersebut, beberapa bahan 

terpenting bagi pekerjaan yang memuaskan adalah pekerjaan yang 

menarik, dan menantang, serta adanya pengembangan karir yang tidak 

harus berupa promosi. Penelitian ini juga sejalan dengan pendapat 

Herzberg (dalam Kreitner & Kinicki, 2003, h. 279) yang meyakini bahwa 

kepuasan kerja akan memotivasi prestasi kerja yang lebih baik. Faktor 

hygiene, seperti kebijakan, pengawasan dan gaji akan menghapuskan 

berbagai sumber ketidakpuasan yang ada pada seseorang. Pada faktor lain 

prestasi, tanggungjawab, pengakuan dan kesempatan untuk mendapatkan 

proses pengembangan karir dapat menjadi pendorong seseorang memiliki 

rasa puas pada pekerjaannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Minar (2009, h. 53) yang 

berpendapat bahwa upaya untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan 

dalam suatu organisasi merupakan hal penting yang harus dilakukan 

manajer karena karyawan yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang 

tinggi, mereka akan merasa dewasa dalam melakukan pekerjaan dan 

termotivasi untuk mencapai kinerja yang semaksimal mungkin. 

Penerapan sistem penggajian, promosi yang adil dan transparan, 

pengembangan karir yang efektif dalam organisasi merupakan beberapa 



 
 

 
 

langkah penting yang dapat ditempuh oleh organisasi untuk 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Semakin baik sistem 

penggajian, promosi, pengembangan karir, dan kepemimpinan yang 

dirasakan maka karyawan akan semakin termotivasi dan dihargai oleh 

pihak menajemen. Beberapa hal tersebut akan meningkatkan rasa puas 

karyawan dalam bekerja. Hasil penelitian tersebut mendapatkan hasil 

bahwa, sistem penggajian, pengembangan karir dan promosi secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan. 

Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Long, Xuan, Ismail, 

Rasid & Kowang (2014, h. 92) ditemukan bahwa seseorang yang 

memiliki tingkat kepuasan yang tinggi adalah karyawan yang memiliki 

pengembangan karir yang baik sehingga menciptakan suatu kepuasan 

kerja. Organisasi yang memiliki fokus pada aspek pengembangan karir 

manajerial pada program pengembangan karir individu dan organisasi 

mampu meningkatkan kepuasan kerja seseorang. Apabila unit karir 

(manajerial) melakukan peninjauan pada program pengembangan karir 

dengan tujuan untuk mengetahui perbaikan yang dapat dilakukan akan 

lebih memberikan pencerahan pada karyawan sehingga dapat 

meningkatkan kepuasan kerja seseorang. Pengembangan karir individu 

dan pengembangan karir organisasi yang meliputi prestasi kerja, 

exposure, permintaan berhenti, kesetiaan pada organisasi, mentor dan 

sponsor dan kesempatan untuk bertumbuh/ berkembang dapat 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja (Putri & 

Kusumastuti, 2014, h. 7).  



 
 

 
 

Setiap adanya perbaikan dalam pengembangan karir baik itu 

perencanaan karir maupun manajemen karir yang dilakukan pada aspek 

individu atau organisasi akan mampu memberikan kontribusi positif 

terhadap peningkatan kepuasan kerja karyawan. Pada penelitian ini juga 

dijelaskan bahwa pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja 

jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh kompensasi dan variabel 

lain yang digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh Bibowo & 

Masdupi (tt, h. 8). 

Hasil penelitian dan beberapa pendapat yang telah disebutkan 

diatas juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bahri & 

Nisa (2015, h. 16) menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara 

pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan. Indikator yang 

digunakan untuk mengukur pengembangan karir adalah kinerja, 

penghargaan, tantangan, tanggungjawab, pengembangan, keterlibatan 

dan kesempatan yang masing-masing memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan kerja sebagai variabel tergantung. Pada penelitian tersebut juga 

dijelaskan bahwa pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja 

jauh lebih tinggi dibandingkan dengan variabel motivasi kerja yang juga 

digunakan sebagai variabel bebas dalam penelitian.  

Secara parsial, pengembangan karir yang terdiri dari persamaan 

karir, masalah pengawasan, kesediaan akan kesempatan dan minat 

karyawan memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Pada 

penelitian tersebut dinyatakan bahwa koefisien determinan keseluruhan 

pada variabel bebas antara lain persamaan karir, masalah pengawasan, 

kesediaan akan kesempatan dan minat karyawan, secara simultan 



 
 

 
 

(bersama-sama) memengaruhi kepuasan kerja sebagai variabel 

tergantung (Ambarwati, Kustiani & Mudzakkir, 2015, h. 1).  

Penelitian yang dilakukan oleh Parimita, Wahda & Handaru 

(2015, h. 347) menyatakan bahwa pengembangan karir memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Dimensi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh 

positif pengembangan karir terhadap kepuasan kerja dalam penelitian 

tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa dimensi seperti 

exposure, organizational loyality, dan mentors. Analisis deskriptif pada 

penelitian tersebut menyatakan bahwa rendahnya persentase angka 

terhadap pengembangan karir akan memengaruhi persentase rendahnya 

kepuasan kerja. Setelah penelitian dilakukan maka didapati bahwa 

hipotesis alternatif diterima yaitu pengembangan karir memliki pengaruh 

positif terhadap kepuasan kerja.  

Pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja pegawai yang menyebabkan semakin baik pengembangan karir 

yang dirasakan pegawai, maka semakin baik juga kepuasan kerja pegawai 

di tempat penelitian tersebut. Pada penelitian tersebut, indikator yang 

paling dominan untuk membentuk adanya sebuah pengembangan karir 

adalah penghargaan atas prestasi kerja yang memperlihatkan terdapat 

pengaruh yang signifikan dan positif antara variabel pengembangan karir 

terhadap variabel kepuasan kerja (Matalia, 2012, h. 190).  

Pernyataan dari beberapa tokoh dan hasil penelitian diatas selaras 

dengan hasil data linieritas yang diperoleh pada penelitian ini. Pengaruh 

variabel pengembangan karir terhadap variabel kepuasan kerja dapat 



 
 

 
 

dilihat pada sumbangan efektif (SE) yang diberikan sebesar 73,96%. 

Hasil dari angka tersebut memiliki arti, bahwa semakin tinggi 

pengembangan karir maka semakin tinggi kepuasan kerja yang dimiliki 

seorang karyawan. Berbagai variabel yang merupakan faktor-faktor lain 

seperti lingkungan seseorang diluar jabatan, pelaksanaan pekerjaan, 

perpindahan tenaga kerja dan absensi, serta besarnya organisasi akan 

menjadi variabel-variabel yang menarik untuk diteliti oleh peneliti 

berikutnya yang ingin melakukan penelitian terkait dengan variabel 

kepuasan kerja dan pengembangan karir. 

Pada penelitian ini, hasil mean hipotetik pengembangan karir 

sebesar 55,0 dengan standar deviasi sebesar 11,0. Penghitungan dari 

analisis mean empirik (ME) sebesar 63,59 yang berarti bahwa 

pengembangan karir pada subjek penelitian termasuk dalam kategori 

sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar subjek memiliki 

sikap yang cukup positif terhadap pengembangan karir yang diterapkan 

di tempat kerjanya. Sikap cukup positif tersebut tercermin dalam 

beberapa aspek yang dipakai pada penelitian ini, antara lain perlakuan 

yang adil dalam berkarir, kepedulian atasan terhadap karir, peluang 

promosi sertia minat untuk dipromosikan.  

Hasil dari mean hipotetik kepuasan kerja adalah sebesar 47,5 

dengan standar deviasi sebesar 9,5. Penghitungan dari analisis mean 

empirik (ME) adalah sebesar 56,72 yang berarti bahwa kepuasan kerja 

pada sebagian besar subjek penelitian termasuk dalam kategori sedang. 

Kepuasan kerja subjek penelitian tercermin dalam beberapa aspek yang 



 
 

 
 

dipakai pada penelitian ini, antara lain ciri intrinsik pekerjaan, 

penghargaan yang adil, penyeliaan dan rekan kerja. 

Hasil yang diperoleh ini berbeda dengan pengamatan awal yaitu, 

didapati pada tempat penelitian karyawan memiliki permasalahan dalam 

hal kepuasan kerja dan pengembangan karir. Hal tersebut ditunjukan 

dengan berbagai perilaku seperti karyawan yang kurang tepat waktu 

dalam menyelesaikan tugas pekerjaan, terlambat dan kurang tepat waktu 

saat jam kembali setelah waktu istirahat, serta komunikasi dan partisipasi 

kerja yang pasif antar karyawan yang mana ini disebut dengan istilah 

“urusan kamu ya urusan kamu, urusan ku ya urusan ku” atau bisa dibilang 

‘acuh tak acuh’. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan kurang memiliki 

kepuasan kerja saat melakukan tugas pekerjaan, namun pada hasil 

penelitian ini kepuasan kerja karyawan tergolong sedang. Terdapat 

beberapa argumen yang dapat dijelaskan untuk membahas perbedaan 

tersebut, antara lain 

1. Pada saat peneliti melakukan pengamatan awal, kesimpulan bahwa 

karyawan memiliki kepuasan kerja yang rendah dilihat pada beberapa 

perilaku saja, akan tetapi peneliti belum melihat secara spesifik 

beberapa hal yang menjadi aspek kepuasan kerja yang dapat membuat 

karyawan merasa puas saat bekerja seperti, ciri intrinsik pekerjaan, 

penghargaan yang adil, penyeliaan, rekan kerja, perolehan gaji, 

insentif kerja, dan sebagainya. 

2. Kepuasan kerja rendah pada pengamatan awal hanya dilakukan 

selama lebih kurang satu bulan secara berkala dan hanya pada lima 

orang sampel awal karyawan di divisi tertentu. Sementara, skala 



 
 

 
 

kepuasan kerja diisi oleh 75 (tujuh puluh lima) orang yang bukan 

termasuk subjek pada saat peneliti melakukan pengamatan dan 

wawancara awal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


