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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi dilakukan sebelum uji hipotesis dilakukan dan juga 

sebagai syarat dapat melakukan teknik korelasi Product Moment. Uji 

asumsi dilaksanakan setelah mendapatkan item yang valid. Uji 

asumsi dibagi menjadi dua, yaitu uji normalitas dan uji linieritas. Uji 

normalitas digunakan untuk menguji dan mengetahui normal atau 

tidak sebaran skor variabel Kepuasan Kerja (KK) dan variabel 

Organizational Citizenship Behavior (OCB). Uji linieritas 

digunakan untuk mengetahui linier atau tidaknya hubungan antara 

variabel satu dengan yang lain. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas sebaran data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S Z). 

Pedoman normalitas suatu data menggunakan taraf signifikansi 

5%, yaitu bila p > 0,05 maka dianggap berdistribusi normal, 

apabila p < 0,05 maka data dianggap berdistribusi tidak normal. 

Hasil uji normalitas dengan jumlah N=40 pada variabel 

Kepuasan Kerja dapat diperoleh hasil K-S Z sebesar 1,324 

dengan (p > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi 

normal. Pada variabel Organizational Citizenship Behavior 
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diperoleh nila K-S Z sebesar 0,721 dengan (p > 0,05) sehingga 

menunjukkan data distribusi normal. 

Hasil dari uji normalitas tersebut dapat disimpulkan 

variabel OCB dan KK berdistribusi normal. Hasil dari analisis 

data tersebut menggunakan teknik korelasi Product Moment. 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada bagian lampiran. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel bebas dan tergantung, sehingga uji ini dibutuhkan dalam 

analisis statistik korelasi. 

Hasil uji linieritas pada penelitian ini didapatkan hasil Flin 

sebesar 1,525 dengan (p > 0,05), sehingga hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pada variabel OCB dan KK tidak terdapat 

hubungan yang linier antara kedua variabel. Hasil uji linieritas 

dapat dilihat dalam lampiran. 

2. Uji Hipotesis 

Hasil analisis data dilaksanakan menggunakan teknik korelasi 

Product Moment. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan rxy = 

-0,196 dengan p > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak 

terdapat hubungan antara Kepuasan Kerja dengan Organizational 

Citizenship Behavior. 

B. Pembahasan 

Hasil uji hipotesis dengan menggunakan teknik Product Moment 

dari Pearson didapatkan koefisien relasi (rxy) sebesar -0,196 dengan p 

>0,05.Dengan demikian, hasil uji hipotesis ditolak. Hasil yang diperoleh, 
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menunjukkan penelitian ini tidak terdapat hubungan antara kepuasan 

kerja dengan organizational citizenship behavior, sehingga apabila 

kepuasan kerja yang dimiliki tinggi maka perilaku OCB akan rendah, 

begitupun sebaliknya. Hasil uji tersebut berbeda dengan teori dan 

penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu yang mengatakan jika 

kepuasan kerja tinggi maka perilaku OCB juga tinggi, begitu sebaliknya. 

Penelitian sebelum yang pernah dilakukan oleh Otmo (2013, h. 8) 

mengatakan kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap karyawan. Hal 

ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang lebih dominan 

memengaruhi OCB yaitu pada keadilan prosedural. 

Penelitian Ariani (2014, h.274) menemukan tidak ada korelasi 

antara kepuasan kerja dengan OCB. Penelitian tersebut 

mengungkapkantidak adanya kepuasan kerja membuat karyawan tidak 

melakukan OCB. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Alotaibi (2015, 

h.371) mengungkapan tidak terdapat hubungan antara kepuasan kerja 

dengan OCB pada pekerja di Kuwait. Alotaibi mengatakan jika kepuasan 

kerja bukan anteseden dan juga bukan prediktor signifikan dari OCB. 

Setelah dilakukan  penghitungan statistik, kepuasan kerja 

diketahui memiliki mean empirik sebesar 38,32 dengan SD empirik 

sebesar 7,839. Selain itu, OCB memiliki mean empirik sebesar 41,85 

dengan SD empirik 4,264. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepuasan 

kerja dan organizational citizenship behavior yang ada di perusahaan 

tersebut adalah sedang. Berdasarkan hasil penghitungan mean hipotetik 

kepuasan kerja sebesar 37,5 dan SD hipotetik 15. Organizational 
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citizenship behavior memiliki mean hipotetik 32,5 dan SD hipotetik 13. 

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan kepuasan kerja dan 

organizational citizenship behavior secara hipotetik berada pada tingkat 

sedang. 

Dari hasil perhitungan mean empirik dan mean hipotetik diatas, 

diketahui terdapat perbedaan antara asumsi awal peneliti dengan hasil 

akhir. Hasil akhir menunjukkan bahwa kepuasan kerja dan 

organizational citizenship behavior secara hipotetik berada pada tingkat 

sedang. 

Sumbangan efektif yang diberikan variabel kepuasan kerja 

terhadap organizational citizenship behavior adalah 3,9%. Sisanya 

berasal dari faktor lain yang memengaruhi organizational citizenship 

behavior adalah karakteristik individual meliputi persepsi seseorang, 

karakteristik tugas/pekerjaan yang jelas, karakteristik organisasi, 

karakteristik kepemimpinan, komunikasi antara atasan-bawahan maupun 

rekan kerja, hubungan perilaku sesama karyawan dan komitmen 

organisasi. Dengan demikian, kepuasan kerja bukan menjadi salah satu 

faktor yang cukup berpengaruh untuk karyawan sehingga dapat 

meningkatkan organizational citizenship behavior pada karyawan. 

Hasil negatif timbul dipengaruhi karena kemungkinan pada saat 

pengerjaan skala oleh karyawan kurang konsentrasi terhadap pernyataan 

item-item, karena karyawan mengerjakan skala pada saat jam kerja. 

Terdapat hal lain yaitu peneliti tidak melakukan preliminary try out 

terlebih dahulu sehingga hasil dari uji validitas terdapat beberapa item 

yang gugur dan hanya satu aspek yang lolos. 
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Berikut beberapa kelemahan dalam penelitian ini yang mungkin 

dapat memengaruhi hasil penelitian diantaranya, 

1. Saat observasi dan wawancara peneliti kurang melakukan 

pendalaman permasalahan di perusahaan. 

2. Proses penyebaran serta pengisian skala tidak diawasi oleh peneliti, 

dikarenakan skala ditinggal dan hanya dititipkan oleh HRD dan 

dibagikan kepada masing-masing bagian bagian unit kerja untuk 

disebarkan. 

3. Jumlah aspek yang valid pada hasil akhir penelitian yang tidak rata 

memungkinkan menjadi penyebab ketidak korelasi antar variabel. 

 


