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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Data yang telah valid dan reliable akan menjadi data 

penelitian, setelah itu data yang tidak valid dan tidak memenuhi 

syarat akan di eliminasi. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi yang 

terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas, dimana kegunaannya 

adalah untuk mengetahui apakah  yang terdiri dari uji normalitas 

dan uji linieritas, dimana kegunaannya adalah untuk mengetahui 

apakah sebaran item normal atau tidak, serta linier atau tidak 

antara hubungan variabel bebas dengan variabel tergantungnya. 

a. Uji Normalitas 

1. Organizational Citizenship Behavior 

Uji normalitas terhadap variabel Organizational 

Citizenship Behavior menggunakan Kolmogorov-

Smirnov menunjukkan hasil K S Z = 0,422 dengan 

p>0,05 yang berarti sebaran itemnya normal. 

2. Persepsi Kualitas Interaksi Sosial Atasan-Bawahan 

Uji normalitas skala persepsi interaksi sosial 

atasan-bawahan dnegan menggunakan Kolmogorov- 
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Smirnov menunjukkan hasil K S Z = 0,675 dengan 

p>0,05 yang berarti penyebaran item normal. 

b. Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas antara persepsi kualitas interaksi 

sosial atasan-bawahan terhadap organizational citizenship 

behavior menunjukkan Flinier = 14,735 dengan p<0,05, yang 

berarti terdapat hubungan yang linier antara persepsi kualitas 

interaksi sosial atasan-bawahan terhadap organizational 

citizenship behavior. Hasil uji linieritas selengkapnya dapat 

dilihat di lampiran. 

2. Uji Hipotesis 

Setelah diadakannya uji asumsi, maka selanjutnya akan 

dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan program komputer 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Versi 16 for 

Windows. Teknik yang digunakan dalam penghitungan adalah 

teknik Pearson Correlation. Hasil uji korelasi persepsi kualitas 

interaksi sosial atasan-bawahan terhadap organizational 

citizenship behavior memiliki nilai korelasi sebesar rxy = 0,505 

dimana p<0,01. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

positif antara persepsi kualitas interaksi sosial atasan-bawahan 

terhadap organizational citizenship behavior, maka hipotesis 

dalam penelitian ini diterima, yaitu „ada hubungan positif 

persepsi kualitas interaksi sosial atasan-bawahan terhadap 

organizational citizenship behavior. 
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B. Pembahasan 

Berdasarkan uji hipotesis menggunakan Pearson Correlation 

diperoleh rxy = 0,505 dengan p<0,01. Hasil ini menunjukkan adanya 

hubungan positif yang signifikan antara persepsi kualitas interaksi 

sosial atasan-bawahan terhadap organizational citizenship behavior. 

Hal ini berarti semakin tinggi persepsi kualitas interaksi sosial 

atasan-bawahan maka akan semakin tinggi pula OCB pada 

karyawan/karyawati, dan sebaliknya. 

Hasil penelitian ini ternyata juga didukung oleh penelitian 

yang dilakukan Novliadi (2006), yang menunjukkan bahwa terdapat 

korelasi positif antara persepsi kualitas interaksi atasan-bawahan 

terhadap organizational citizenship behavior ditunjukkan dengan rxy 

= 0,378 dan p<0,05. Sejalan dengan teori pertukaran sosial (social 

exchange theory) menyatakan bahwa kualitas interaksi sosial atasan-

bawahan yang di persepsikan tinggi oleh karyawan akan 

memunculkan rasa „hutang budi‟ dalam diri karyawan untuk 

memberikan timbal balik yang lebih kepada organisasi atas apa yang 

telah dilakukan atasan kepada mereka, dengan kata lain 

menunjukkan organizational citizenship behavior yang tinggi dalam 

bekerja. 

Salimah & Nio (2017) mengatakan bahwa persepsi kualitas 

interaksi atasan-bawahan dapat menentukan bagaimana hubungan 

dari atasan-bawahan dalam suatu organisasi dan dapat menentukan 

kinerja karyawan. Jika kualitas interaksi atasan-bawahan 

dipersepsikan secara positif oleh karyawan, maka akan individu 
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dalam organisasi akan dengan sukarela mengerjakan pekerjaannya 

melebihi apa yang menjadi tugasnya. Dalam penelitian Salimah 

(2017)  yang berjudul „Hubungan Persepsi Kualitas Interaksi Atasan-

Bawahan dengan OCB Pegawai BNNP Sumatera Barat‟ 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara persepsi 

terhadap kualitas interaksi dengan OCB dibuktikan dengan rxy = 

0,323 dengan p<0,05, hipotesis diterima. Hal ini sesuai dengan 

pendapat dari Organ (Andriani, 2012) yang menyatakan bahwa salah 

satu faktor yang mempengaruhi timbulnya OCB adalah persepsi 

terhadap kualitas interaksi atasan-bawahan. 

Tingginya persepsi kualitas interaksi sosial atasan-bawahan 

dapat mendukung timbulnya OCB jika para pemimpin dapat 

memaksimalkan kontak sosial, komunikasi, dan kerjasama dengan 

karyawan serta meminimalisir persaingan dan pertikaian. 

Berdasarkan temuan lapangan, seorang karyawan yang memiliki 

interaksi yang berkualitas dengan atasannya, ternyata merasa lebih 

dihargai dan merasa dianggap bahwa ia bekerja dalam perusahaan 

dan turut mengambil bagian dalam perusahaan. Salah satu karyawan 

produksi yang berada di PT. Megaprint Citra Mandiri Semarang 

memiliki rasa tanggungjawab yang berlebih ketika dipercaya atasan 

untuk membantu mengawasi kinerja para karyawan pabrik. Perasaan 

bangga dan menantang bergejolak ketika karyawan „dipasrahi‟ 

tugas-tugas yang biasanya dikerjakan oleh atasan.  

Dari hal-hal kecil seperti itu ternyata dapat memunculkan 

perilaku untuk memaksimalkan pekerjaannya seperti memunculkan 
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perilaku menolong (altruism) kepada rekan kerjanya tanpa 

mengharap pamrih sehingga meminimalisir kesalahan-kesalahan 

dalam perusahaan atau membuat pekerjaan menjadi lebih efektif. 

Selain itu interaksi yang baik dari atasan kepada karyawannya juga 

dapat memunculkan perilaku yang melebihi aturan atau job 

description(conscientiousness), tentunya dalam arti yang positif, 

seperti karyawan yang meminimalisir datang terlambat, serta 

pekerjaan selesai lebih awal sehingga dapat mencicil pekerjaan lain.  

Terjalinnya komunikasi serta kerjasama yang baik antara 

atasan dengan bawahan dapat memaksimalkan perilaku menjunjung 

toleransi (sportmanship) pada karyawan dengan berusaha memahami 

perusahan dari berbagai sisi dan mengurangi gesekan-gesekan 

permasalahan (courtessy) yang berkaitan dengan pekerjaan. Hal 

tersebut juga membuat karyawan menjadi ingin melibatkan diri dan 

berpartisipasi dalam setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan demi 

kemajuan perusahaan sebagai balasan dari pengalaman positifnya, 

misalnya turut menceritakan hal-hal positif mengenai perusahaan 

kepada masyarakat umum. 

Pada PT. Megaprint Citra Mandiri Semarang perilaku-

perilaku yang menandakan OCB mulai muncul adalah ketika 

seorang atasan memberikan komunikasi secara interpersonal, baik 

konteks pembicaraan diluar pekerjaan atau kehidupan sehari-hari. 

Komunikasi yang dilakukan oleh atasan tersebut menimbulkan 

perasaan diperhatikan dan dihargai keberadaannya, dampak dari 

perasaan-perasaan tersebut adalah karyawan menjadi lebih melihat 
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segala permasalahan atau pertentangan yang terjadi dalam 

perusahaan dari berbagai sisi dan tidak gampang tersulut emosinya. 

Diluar hal tersebut, yang menyebabkan para karyawan 

menjadi malas untuk melakukan job description nya dengan 

maksimal adalah ketika atasan memberikan perintah/tugas/informasi 

dengan tidak lengkap karena sedang tersulut emosi. Karyawan 

menjadi sasaran kemarahan dari para atasan walaupun tidak 

diketahui apa yang menjadi sumber kemarahan atasan. Hal tersebut 

terkadang menyebabkan karyawan menjadi „jengkel‟ dan malas 

untuk melakukan pekerjaannya dengan maksimal karena menurut 

mereka untuk apa bekerja dengan maksimal jika 

perintah/tugas/informasi dari atasan disampaikan dengan penuh 

emosi. Menurut Riggio (Salimah& Nio, 2017), jika interaksi atasan-

bawahan memiliki kualitas yang tinggi maka seorang atasan akan 

melihat bawahannya dengan lebih positif sehingga bawahannya 

merasa atasan memberikan banyak dukungan dan motivasi, hal ini 

dapat meningkatkan rasa percaya dan hormat dari bawahan kepada 

atasannya sehingga bawahan termotivasi untuk melakukan “lebih 

dari” yang diharapakan atasan. Menurut Satria, karyawan yang 

memiliki OCB dalam dirinya maka akan mempermudah tugas atasan 

untuk mengatur dan mengarahkan karyawannya secara terus 

menerus karena karyawan dapat mengontrol dirinya sendiri serta 

dapat memilih perilaku yang tepat untuk kepentingan organisasi 

(Salimah& Nio, 2017). 
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Dalam penghitungan koefisien korelasi diketahui persepsi 

kualitas interaksi sosial atasan-bawahan memberikan sumbangan 

kepada organizational citizenship behavior sebesar 25,5025%. 

Adapun dalam penelitian persepsi kualitas interaksi sosial atasan-

bawahan pada karyawan PT. Megaprint Citra Mandiri Semarang 

didapatkan mean empirik (ME)57,84 dan standar deviasi (SD) 7,897, 

sementara itu mean hipotetiknya (MH) adalah 50 menandakan 

bahwa persepsi kualitas interaksi sosial atasan-bawahan berada di 

atasmean empirik (ME). Dalam penghitungan OCB, didapati mean 

empirik (ME) sebesar 64,87 dan standar deviasi (SD) sebesar 7,549, 

sedangkan mean hipotetik (MH) dari OCB adalah 52,5 menandakan 

bahwamean empirik (ME) berada diatas mean hipotetik (MH). 

Dari hasil penelitian yang didapat dan dibandingkan dengan 

hasil observasi atau saat survey awal ketika peneliti melakukan 

wawancara lalu melakukan perumusan masalah ditemukan beberapa 

keluhan dari perusahaan terkait karyawan yang senang menunda-

nunda pekerjaan, datang terlambat, mudah tersulut emosi, tidak 

peduli dengan perusahaan, dan juga malas untuk menghadiri 

kegiatan yang diadakan oleh perusahaan. Namun, dari hasil 

penelitian didapatkan hasil bahwa karyawan memiliki persepsi 

kualitas interaksi sosial atasan-bawahan dan OCB yang berada pada 

tingkat sedang. 

Berdasarkan uraian diatas terlihat adanya perbedaan antara 

masalah yang dihadapi perusahaan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan. Didalam permasalahan, di indikasikan bahwa karyawan 
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memiliki OCB yang rendah, namun dari hasil penelitian ternyata 

tergolong sedang. Hal seperti ini dapat terjadi karena kelemahan 

dalam penelitian ini, yang kemungkinan dapat dipengaruhi oleh: 

1. Peneliti melakukan wawancara tidak secara menyeluruh kepada 

karyawan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di 

perusahaan. 

2. Dalam proses pengisian skala penelitian, peneliti tidak 

mengawasi secara mendetail, sehingga memungkinkan adanya 

bias dalam pengambilan data penelitin yang kurang sesuai 

dengan kondisi sebenarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


