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HASIL PENELITIAN 

1. Level Reaction, pada level ini didapatkan data dari peserta pelatihan 

berupa:  

a. Data evaluasi / reaksi pelatihan 

Berdasarkan analisis data pada evaluasi reaksi pelatihan kualitas relasi 

atasan - bawahan dapat diketahui terdapat reaksi yang tergolong tinggi dari 

peserta pelatihan terhadap aspek materi, trainer, sarana dan fasilitas.  

 

Grafik 3. Analisis Evaluasi / Reaksi Kualitas Relasi Atasan-Bawahan 

Dari lembar evaluasi reaksi yang telah di isi oleh peserta di akhir saat 

pelatihan. Terdapat tiga kategori penilaian, yaitu tinggi (nilai 1 – 2,3), sedang 

(2,4 – 3,7) dan rendah (3,8 – 5). Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui 

pada aspek materi, trainer dan tempat pelaksanaan mendapatkan nilai tinggi 

dan nilai sedang pada aspek sarana dan prasarana. Hal ini berarti bahwa 

peserta pelatihan puas dengan materi yang disampaikan oleh trainer, peserta 

menganggap bahwa materi sudah sesuai dengan kebutuhan peserta, mudah 

di mengerti, menambah pengetahuan dan memungkinkan untuk 

diaplikasikan di tempat kerja.  

Seluruh peserta menilai bahwa trainer dalam menyampaikan materi di 

nilai baik, yakni menguasai materi, luwes, aplikatif dan menarik dalam 

berkomunikasi, sehingga peserta merasa puas. Peserta juga merasa puas 

pada aspek sarana dan prasarana serta tempat diadakannya pelatihan. 

Metode yang digunakan dalam pelatihan antara lain: experiental learning, 

diskusi, roleplay dan presentasi. Materi pelatihan diberikan kepada peserta 

dalam bentuk soft file, sehingga dapat dipelajari dan dibagikan secara 

meluas kepada rekan kerja yang lain.  
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b. Data hasil observasi pada saat pelaksanaan pelatihan 

Hasil observasi yang dilakukan selama pelatihan, secara menyeluruh 

Nampak antusiasme peserta untuk mengikuti seluruh sesi pelatihan kualitas 

relasi atasan - bawahan. Peserta datang lebih awal dari jam yang ditentukan 

sehingga pelatihan terlaksana sesuai wamktu yang disepakati. Ada satu 

peserta yang pada saat pelatihan berlangsung sedang dalam keadaan sakit, 

yaitu peserta nomor 11. Selama pelatihan, seluruh peserta di rancang tidak 

dalam jam kerjanya / libur, jadi peserta dapat fokus menerima materi pelatihan 

tanpa terganggu oleh panggilan tugas di kantor. Peserta menunjukkan rasa 

antusias yang tinggi dengan aktif dalam kegiatan diskusi, simulasi ataupun ice 

breaking yang dilakukan.  

2. Level Learning 

Penilaian pada level ini dilakukan dengan memberikan tes pengetahuan 

yang terdiri dari 14 item soal. Perubahan nilai hasil pengukuran secara kognitif 

dapat diketahui dari grafik dibawah ini. 

 

 

 

 

Grafik 4. Hasil Tes Pengetahuan Kualitas Relasi Atasan - Bawahan 

Dari penilaian tes pengetahuan mengenai kualitas relasi atasan - bawahan 

diketahui bahwa seluruh peserta pelatihan mengalami peningkatan pengetahuan 

secara signifikan sebelum dan setelah diberikan pelatihan kualitas relasi atasan - 

bawahan.   
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3. Level Behavior 

Penilaian terhadap perubahan OCB karyawan Hotel X Semarang sebelum 

dan sesudah diberikan pelatihan di ukur menggunakan skala kualitas relasi 

atasan - bawahan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan skor skala 

kualitas relasi atasan - bawahan antara sebelum dan sesudah pelatihan kualitas 

relasi atasan - bawahan. Berdasarkan hasil uji beda Wilcoxon Signed Ranks 

Test, diketahui nilai Z sebesar -2,180 dengan p value (Asymp. Sig (2-tailed) 

sebesar 0.029, angka tersebut kurang dari batas kritis penelitian 0,05. Hal ini 

berarti bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara sebelum dan 

sesudah pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan. Perilaku OCB karyawan 

Hotel X Semarang mengalami peningkatan sesudah mengikuti pelatihan kualitas 

relasi atasan - bawahan.  

Hasil pengukuran terhadap skala OCB merupakan data pokok untuk 

mengetahui perbedaan OCB karyawan Hotel X Semarang pada saat sebelum 

dan setelah diberikan treatment pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan. 

Berdasarkan hasil analisis skor skala OCB sebelum dan setelah pelatihan 

menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test diketahui bahwa nilai Z = -2.180 

dengan (p=0.029/2 = 0,0145; p<0,05). Sebelum diberikan pelatihan kualitas 

relasi atasan - bawahan diperoleh hasil skor rata-rata 38.73 dan setelah 

diberikan pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan diperoleh skor rata-rata 

45,82. Hal ini berarti terdapat yang peningkatan yang signifikan antara OCB 

karyawan Hotel X Semarang setelah mengikuti pelatihan kualitas relasi atasan - 

bawahan jika dibandingkan dengan sebelum mengikuti pelatihan. Untuk melihat 

skor pretest-posttest OCB dapat dilihat pada grafik 5. 
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Grafik 5. Hasil Penilaian OCB sebelum dan setelah pelatihan Kualitas 

Relasi Atasan - bawahan 

Secara umum terjadi peningkatan nilai OCB sebelum dan sesudah sebagai 

akibat diberikan pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan, meski ada dua orang 

subyek yang mengalami penurunan yakni subyek nomor “MY” dan nomor “FA”. 

Dalam rangka memaksimalkan keberhasilan dari pelatihan ini, peneliti 

mengadakan interview lebih mendalam pada dua subyek yang mengalami 

penurunan nilai.  

Hasil follow up yang dilakukan dengan metode interview terhadap kedua 

subyek yang mengalami penurunan diketahui bahwa “MY” dalam prakteknya di 

lingkungan pekerjaan mengalami kesulitan dalam membina hubungan kerja yang 

baik dengan pimpinannya, menurut pendapat subyek, atasannya kurang obyektif 

dalam memberikan penilaian terhadap bawahannya dan sering menyalahkan 

pekerjaan ”MY”. Subyek yang masih memiliki prasangka negatif terhadap 

atasannya sehingga hal ini mempengaruhi perilaku kerjanya. Sedangkan untuk 

“FA”, diketahui bahwa subyek memiliki karakteristik cuek, tidak terlalu peduli 

dengan pekerjaan orang lain, bagi subyek, yang terpenting adalah pekerjaannya 

sendiri selesai.  

Peningkatan OCB secara umum adalah sebagai akibat dari ketepatan dalam 

pemilihan treatment yang diberikan. Pelatihan Kualitas Relasi Atasan - bawahan 

efektif dalam meningkatkan OCB karyawan (Wherry, 2012). Peningkatan 

tersebut terjadi karena peneliti menekankan pada materi afeksi dan loyalitas. 

Dalam pelatihan diajarkan bagaimana menjalin interaksi dan komunikasi yang 

berkualitas dan positif bagi individu, kelompok dan organisasi, membangun rasa 

saling menghargai dan menghormati antara pemimpin dan bawahan, 
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membangun motivasi bersama yang saling mendukung, meningkatkan kualitas 

interaksi tanpa mengorbankan hubungan interpersonal dan profesional dan 

hubungan yang saling membangun secara profesional. 

Liden dan Maslyn (1998) dalam Illies, et,al (2007) menyatakan afeksi adalah 

bubungan tarik menarik antara atasan dengan bawahannya. Emosi ini tidak 

hanya berkaitan secara profesional, akan tetapi juga saling menghargai dan 

menghormati secara personal. Seluruh kegiatan dalam upaya membangun 

komunikasi dan interaksi emosional yang baik pada akhirnya akan berpengaruh 

pada meningkatnya skor OCB. Peneliti menciptakan suasana aktivitas yang 

positif, menyenangkan dan penuh dukungan. Seperti yang disampaikan oleh 

Hackett et,al (2003) dalam Illies (2007) bahwa hubungan perilaku atasan - 

bawahan dan OCB kemungkinan besar bersifat afektif / emosi secara alami, 

aspek ini paling kuat terkait secara interpersonal, memberi pengaruh positif 

mengarah pada perilaku menolong / aspek OCB altruism. Hubungan secara 

timbal balik dalam interaksi sesama rekan kerja akan memunculkan sikap 

seseorang untuk menunjukkan kerelaan untuk melakukan pekerjaan dan 

menunjukkan kemauan untuk bertanggung jawab mendukung organisasi (Organ, 

2006). Pemberian materi afeksi dan loyalitas dalam pelatihan kualitas relasi 

atasan - bawahan terbukti mempengaruhi peningkatan OCB karyawan Hotel X 

Semarang. 

Grafik 6. Hasil OCB Keseluruhan 

Peneliti juga menyusun analisis subyek per aspek OCB, yaitu 

conscientiousness, altruisme, civic virtue, courtesy, dan sportsmanship. Hasil 

analisis per aspek disajikan sebagai berikut: 
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1. Aspek Conscientiousness 

Berdasarkan hasil analisis skor skala OCB sebelum dan setelah pelatihan 

menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test diketahui bahwa nilai Z = -1.698 

dengan (p=0.089/2 = 0,0445; p<0,05). Sebelum diberikan pelatihan kualitas 

relasi atasan - bawahan diperoleh nilai rata-rata 49,5 dan 60,5 setelah 

diberikan pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan. Hal ini berarti bahwa 

ada peningkatan yang signifikan pada aspek Conscientiousness karyawan 

Hotel X Semarang.setelah mengikuti pelatihan kualitas relasi atasan - 

bawahan dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan. Untuk melihat skor 

pretest dan posttest aspek Conscientiousness dapat dilihat pada grafik 7. 

 

Grafik 7. Aspek Conscientiousness 

Skor pada grafik menunjukkan bahwa 90% peserta mengalami 

peningkatan akan tetapi hanya ada 1 subyek yang mengalami penurunan 

pada aspek Conscientiousness. Peningkatan aspek Conscientiousness, 

dipengaruhi dari ketepatan materi pelatihan yang diberikan yaitu 

menciptakan suasana pelatihan yang penuh dengan dukungan. Tse, dkk 

(2006) menyatakan suasana yang penuh dengan dukungan mampu 

mendorong kemauan untuk memahami dan kerelaan untuk membantu orang 

lain. Sikap rela berkaitan dengan aspek OCB yang lain yaitu altruism 

(Forsyth, 1999), yaitu memberikan dukungan dan memiliki keinginan untuk 

melakukan sesuatu bagi orang lain (Crouch, dkk, 1994). Materi aspek afeksi 

dan kontribusi terhadap organisasi pasti juga berpengaruh terhadap 

peningkatan perilaku conscientiousness, subyek menunjukkan perilaku 

spontan dan sukarela dalam melaksanakan tugas pekerjaan, bahkan 

bersedia mengorbankan kepentingan pribadi untuk organisasi. Berdasarkan 
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hasil follow up pelatihan, subyek menunjukkan semangat dan antusias dalam 

bekerja, bersedia dengan sukarela untuk bekerja lembur, dan saling 

memahami orang lain. “MY” menilai dirinya sebagai seseorang yang sudah 

sangat senior di tempat kerjanya, membuat dirinya tidak memiliki keinginan 

untuk mengerjakan tugas di luar tanggung jawabnya, lebih suka mengalihkan 

pekerjaan kepada rekan kerja yang lebih muda, “MY” puas dengan rutinitas 

pekerjaan yang telah dilakukkannya selama bertahun-tahun. 

2. Aspek Altruisme 

Berdasarkan pada analisis menggunakan Wilcoxon Signed Rank 

diketahui bahwa nilai Z = -2,079 dengan (p=0.038/2 = 0,019; p<0,05). 

Sebelum diberikan pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan diperoleh nilai 

rata-rata 39,7 dan setelah diberikan pelatihan kualitas relasi atasan - 

bawahan mencapai nilai rata-rata 53,7. Hal ini berarti bahwa ada 

peningkatan yang signifikan pada aspek Altruisme karyawan Hotel X 

Semarang.setelah mengikuti pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan 

dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan. Untuk melihat skor pretest dan 

posttest aspek Altruisme dapat dilihat pada grafik 8. 

 

Grafik 8. Aspek Altruism 

Skor pada grafik menunjukkan bahwa secara rata-rata seluruh subyek 

mengalami peningkatan pada aspek Altruisme. Peningkatan aspek Altruisme, 

dipengaruhi dari ketepatan materi pelatihan yang diberikan yaitu aspek afeksi 

atau emosional, dalam arti mendorong adanya hubungan tarik menarik 

antara atasan dengan bawahan tidak hanya secara emosional namun juga 

secara personal yaitu dengan saling menghormati dan memberikan 

penghargaan secara profesional. Subyek dilatih secara intens mengenai 

kemampuan membangun relasi yang efektif, meliputi bagaimana cara 
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berkomunikasi dengan atasan dan rekan kerja, kemampuan mendengarkan 

dengan baik dan memahami dan menghargai orang lain. Hackett et,al (2003) 

dalam Illies (2007) menyatakan kualitas relasi atasan - bawahan dengan 

OCB kemungkinan besar bersifat afektif atau emosional, sehingga dapat 

memberikan pengaruh positif dalam mengarahkan perilaku menolong orang 

lain. Berdasarkan hasil follow up pelatihan, subyek menunjukkan usaha 

untuk lebih baik lagi dalam menghargai dan menghormati kepada orang lain, 

berusaha menciptakan suasana yang positif dengan atasan, sehingga dapat 

memperbaiki dan memperkuat hubungan diantara keduanya, dengan 

keterikatan secara interpersonal ini, pada akhirnya mendorong perilaku 

menolong dan bekerja sama dengan lebih baik antara keduanya. 

3. Aspek Civic Virtue 

Berdasarkan pada analisis menggunakan Wilcoxon Signed Rank 

diketahui bahwa nilai Z = -1.388 dengan (p=0.165/2 = 0,0825; p>0,05). 

Sebelum diberikan pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan diperoleh nilai 

rata-rata 48 dan setelah diberikan pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan 

mencapai nilai rata-rata 63. Hal ini berarti bahwa tidak ada peningkatan yang 

signifikan pada aspek Civic virtue karyawan Hotel X Semarang.setelah 

mengikuti pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan dibandingkan sebelum 

mengikuti pelatihan. Untuk melihat skor pretest dan posttest aspek Civic 

virtue dapat dilihat pada grafik 9. 

 

Grafik 9. Aspek Civic Virtue 

Skor pada grafik menunjukkan bahwa sebagian besar subyek mengalami 

peningkatan pada aspek Civic virtue, walaupun terdapat 2 subyek yang 
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mengalami penurunan yaitu “MY” dan “FA”. Peningkatan aspek Civic virtue, 

dipengaruhi dari ketepatan materi pelatihan yang diberikan yaitu pentingnya 

dukungan dan kesetiaan dalam interaksi sesama rekan kerja secara kontinyu 

dan berkesinambungan yang termasuk dalam aspek loyalitas. Materi 

mengenai aspek kontribusi juga mendorong perilaku civic virtue yaitu 

kesadaran individu bahwa dirinya merupakan bagian dari organisasi, 

sehingga bersedia menjadi warga organisasi yang baik (Graham, 1991), 

mendukung dalam fungsi-fungsi administratif organisasi (Deluga, 1998), 

sanggup menerima tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kehidupan 

organisasi, misalnya dengan menghadiri pertemuan-pertemuan non-formal 

dan turut bersinergi dengan perkembangan organisasi (Organ, 1988).  

Berdasarkan hasil follow up pelatihan, subyek menyampaikan partisipasi 

mereka dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh perusahaan, baik 

secara formal maupun nonformal. Subyek mengaku semakin memiliki rasa 

terikat dengan organisasi karena merasa nyaman dan mencintai 

pekerjaannya. “MY” telah bekerja selama 28 tahun dan merasa bahwa 

sebentar lagi masa kerjanya selesai, maka dirinya tidak merasa memerlukan 

pelatihan untuk mengembangkan dirinya, subyek telah merasa puas dengan 

pengalaman kerjanya selama ini. “FA” jarang terlibat dalam komunikasi 

selama diskusi maupun role play dilakukan, disampaikan oleh supervisor 

“FA:” bahwa keinginan “FA dalam menambah pengetahuan tentang hal baru 

sangat kurang. Diketahui bahwa “MY” dan “FA” tidak sesuai dengan salah 

satu value yang dimiliki organisasi yaitu continuous learning atau 

pembelajaran secara terus menerus.   

4. Aspek Courtesy 

Berdasarkan pada analisis menggunakan Wilcoxon Signed Rank 

diketahui bahwa nilai Z = -2,209 dengan (p=0.027/2 = 0,0135; p<0,05). 

Sebelum diberikan pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan diperoleh nilai 

rata-rata 37 dan setelah diberikan pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan 

mencapai nilai rata-rata 54. Hal ini berarti bahwa ada peningkatan yang 
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signifikan pada aspek Courtesy karyawan Hotel X Semarang.setelah 

mengikuti pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan dibandingkan sebelum 

mengikuti pelatihan. Untuk melihat skor pretest dan posttest aspek Courtesy 

dapat dilihat pada grafik 10. 

 

Grafik 10. Aspek Courtesy 

Skor pada grafik menunjukkan bahwa seluruh subyek mengalami 

peningkatan pada aspek Courtesy. Peningkatan aspek Courtesy, dipengaruhi 

dari ketepatan materi pelatihan yang diberikan yaitu pentingnya sikap saling 

menghargai dan menghormati orang lain secara emosional dan membentuk 

hubungan positif baik formal maupun informal dalam lingkup profesional. 

Courtesy diartikan sebagai perilaku yang berfokus pada pencegahan 

masalah dan usaha untuk mencegah akibat dari permasalahan di masa yang 

akan datang (May & Ramayah, 2009). Dalam pelatihan dilakukan diskusi 

mengenai bagaimana menyelaraskan harapan pribadi, harapan pemimpin 

dan harapan organisasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. 

Peserta dengan antusias menyampaikan keinginan dan harapannya, trainer 

menyampaikan harapan yang diinginkan oleh pemimpin dan organisasi, 

diskusi secara aktif terjadi dan melibatkan seluruh peserta pelatihan. Dengan 

demikian, seluruh subyek saling menghargai dan menghormati, serta 

berupaya mencegah masalah pekerjaan yang akan timbul terhadap rekan 

kerja yang lain maupun relasi kerja. Subyek menyampaikan bahwa seiring 

keterbukaan dansikap saling menghargai, relasi antar karyawan semakin 

baik dan berakibat pula pada menurunkan konflik dalam kelompok kerja. 
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5. Aspek Sportsmanship 

Berdasarkan pada analisis menggunakan Wilcoxon Signed Rank 

diketahui bahwa nilai Z = -0,541 dengan (p=0.589/2 = 0,294, p>0,05). 

Sebelum diberikan pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan diperoleh nilai 

rata-rata 43 dan setelah diberikan pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan 

mencapai nilai rata-rata 50. Hal ini berarti bahwa tidak ada peningkatan yang 

signifikan pada aspek sportsmanship karyawan Hotel X Semarang.setelah 

mengikuti pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan dibandingkan sebelum 

mengikuti pelatihan. Untuk melihat skor pretest dan posttest aspek 

sportsmanship dapat dilihat pada grafik 11. 

 

Grafik 11. Aspek Sportmanship 

Skor pada grafik menunjukkan bahwa 4 subyek mengalami peningkatan, 

5 berada pada nilai tetap dan 2 orang mengalami penurunan pada aspek 

sportsmanship. Peningkatan aspek sportsmanship pada subyek “SP”, “SH”, 

“TY” dan “DJ”, dipengaruhi dari ketepatan materi pelatihan yang diberikan 

yaitu pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati orang lain 

secara emosional dan membentuk hubungan positif baik formal maupun 

informal dalam lingkup profesional. Organ (2006) dalam Jax & Britt (2014) 

menyatakan bahwa karakter sikap yang ditunjukkan seseorang ini adalah 

perilaku dan pikiran positif terhadap segala sesuatu. Berdasarkan hasil follow 

up pelatihan, subyek menyampaikan bahwa peningkatan kualitas relasi ke 

arah yang lebih positif efektif menekan adanya konflik yang terjadi antar 

rekan kerja dalam departemen maupun di luar departemen. Hubungan 

antara atasan - bawahan semakin baik dalam hal komunikasi, delegasi tugas 

dan memotivasi secara personal, sehingga subyek merasa tugas pekerjaan 
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semakin jelas, memahami apa keinginan atasan dan terdorong secara 

spontan untuk memberikan pelayanan dengan lebih baik.  

Subyek “AR” dan “FA” menunjukkan penurunan pada aspek ini. Kedua 

subyek tersebut pada saat diskusi kelompok terlihat pasif dan tidak 

menyampaikan pendapat atas topik diskusi yang disampaikan mengenai 

konflik antara atasan dengan bawahan. Setelah follow-up dilakukan, 

keduanya menyampaikan bahwa konflik dalam relasi atasan - bawahan akan 

selalu ada dan tidak dapat diselesaikan karena keduanya memiliki 

kepentingan yang berbeda.  

Peneliti juga menyusun analisis data skala penilaian pribadi terhadap 

kualitas relasi atasan - bawahan yang diisi oleh peserta pelatihan sebelum 

dan sesudah pelatihan, mengalami peningkatan yang signifikan. Diperoleh 

(Z= - 2,180;p=0,029, p<0,05) dengan skor rata-rata 43,4 sebelum diberikan 

pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan dan skor rata-rata 56,2 sesudah 

diberikan pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan. Hal ini berarti bahwa 

ada peningkatan yang signifikan pada kualitas relasi atasan-bawahan 

karyawan Hotel X Semarang.setelah mengikuti pelatihan dibandingkan 

sebelum mengikuti pelatihan. Untuk melihat skor pretest posttest nilai 

kualitas relasi atasan - bawahan dapat di lihat pada grafik 12. 

 

Grafik 12. Hasil Analisis Kualitas Relasi Atasan-Bawahan 

Secara rata-rata hampir seluruh peserta mengalami peningkatan dan 

satu orang peserta yang mengalami penurunan yakni peserta “MY”. 

Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan dalam 

kegiatan pelatihan. Peneliti memakai pendekatan experiental learning, 
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melalui proses mengalami (experiencing), merefleksi pengalaman 

(reflecting), berpikir (thinking), dan melakukan (acting) (Kolb& Kolb,dalam 

Amstrong & Fukami, 2008). Peserta dapat merasakan secara nyata 

pengalaman dalam membangun relasi yang berkualitas, mereview 

pengalaman dalam menjalin relasi antar rekan kerja dan atasannya, peserta 

diarahkan untuk berpikir tentang pentingnya membangun relasi dan 

bagaimana cara menciptakan hubungan yang berkualitas, kemudian 

mengimplementasikan pengalaman yang diperoleh secara nyata. Konsep ini 

dapat berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan membangun relasi 

yang berkualitas pada karyawan Hotel X Semarang.  

Noe (2005) mengungkapkan bahwa aplikasi sangat penting diberikan 

dalam keadaan nyata secara efektif dan konsisten. Dalam konteks 

membangun kualitas relasi antara atasan - bawahan, peran pimpinan sangat 

dibutuhkan. Hubungan dua arah ini diperlukan sebagai pengawas bagi 

peserta pelatihan dalam penerapan keterampilan baru. Pengawasan 

dilakukan setiap awal pecan pada hari senin, lewat kegiatan briefing rutin 

oleh pimpinan masing-masing departemen, yaitu Food & Baverage, 

housekeeping, security, frontliner dan General Affair. Dalam kegiatan ini, 

pemimpin akan menyampaikan pembagian tugas ataupun koordinasi 

pekerjaan. Pemimpin juga telah diberikan pelatihan yang sama yaitu 

pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan, tujuannya adalah agar tercipta 

suatu hubungan timbal balik yang saling mendukung antara pemimpin dan 

yang dipimpin. Pemimpin diarahkan untuk menciptakan suasana kerja yang 

nyaman, saling terbuka, percaya dan penuh dengan dukungan, misalnya, 

memotivasi pekerjaan yang sedang dilakukan oleh karyawannya, 

memberikan apresiasi terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan dan hadir 

sebagai partner kerja yang memberikan bantuan ketika dibutuhkan. Follow 

up yang dilakukan dalam bentuk wawancara pada bulan yang selanjutnya 

bertujuan untuk mengetahui wujud perilaku yang telah dilakukan dan 

penghalang peserta dalam menerapkan perilaku kualitas relasi atasan - 
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bawahan. Dengan demikian, akan dilakukan wawancara mendalam kepada 

peserta nomor 3 mengenai penurunan yang terjadi pada skala penilaian.  

Pada uji beda kemampuan kualitas relasi atasan - bawahan, peneliti juga 

melakukan analisis pada seluruh aspek kualitas relasi atasan - bawahan 

yaitu afeksi, loyalitas, kontribusi dan penghargaan profesional pada saat 

sebelum dan sesudah pelatihan. Berikut hasil analisis pretest dan posttest 

secara penilaian rata-rata:  

Grafik 13. Grafik Kemampuan Kualitas Relasi Atasan–Bawahan Per-

Aspek 

Dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata terjadi peningkatan pada 

aspek afeksi, loyalitas dan kontribusi, namun mengalami penurunan pada 

aspek penghargaan secara profesional walaupun tidak terlalu signifikan. 

Peneliti juga melakukan analisis terhadap perilaku kualitas relasi atasan - 

bawahan subyek secara per aspek di lihat dari empat aspek kualitas relasi 

atasan-bawahan yaitu afeksi, loyalitas, kontribusi dan penghargaan 

profesional. Hasil analisis per aspek disajikan sebagai berikut : 

1. Aspek Afeksi  

Berdasarkan pada analisis menggunakan Wilcoxon Signed Rank 

diketahui bahwa nilai z = -2,264  dengan (p = 0,024/2 = 0,012; p<0,05). 

Sebelum diberikan pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan diperoleh nilai 

rata-rata 12,09 dan setelah diberikan pelatihan kualitas relasi atasan - 

bawahan mencapai nilai rata-rata 15,09. Hal ini berarti bahwa ada 

peningkatan skor yang signifikan pada aspek afeksi karyawan Hotel X 

Semarang setelah mengikuti pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan 
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dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan.Untuk melihat skor pretest dan 

posttest aspek afeksi dapat dilihat pada grafik 14. 

 

Grafik 14. Aspek Afeksi 

Peningkatan kemampuan kualitas relasi atasan - bawahan didukung 

dengan meningkatnya interaksi secara personal antara karyawan dengan 

atasannya. Pada aspek afeksi 6 subyek mengalami peningkatan dan 5 

subyek menunjukkan nilai yang tetap. Peningkatan kemampuan afeksi ini 

ditunjukkan dengan keinginan untuk menjalin komunikasi secara intens, 

muncul keterbukaan dari para subyek untuk berdiskusi tentang pekerjaan 

yang mereka lakukan. Pemimpin menyampaikan bahwa setelah diberikan 

pelatihan, para karyawan menunjukkan perubahan menjadi lebih baik.  

Supervisor Departemen F&B Product menyampaikan bahwa “MY”, “SH”, 

“HN”, “DJ”, setelah masa pelatihan, mereka yang sebelumnya sering terjadi 

konflik, mulai menunjukkan sikap matang secara emosional, “SH” dan “DJ” 

mampu mengendalikan diri dalam pekerjaan kelompok, mereka mulai 

berubah kearah persaingan secara “sehat”, di departemen ini awalnya sering 

kali terjadi konflik, namun subyek berusaha untuk memperbaiki hubungan 

kerjasama. “MY” terlihat semakin terbuka terhadap komunikasi dua arah, 

beberapa kali menyampaikan harapannya terhadap pekerjaan yang sedang 

dijalani. “HN” menjadi lebih menghargai atasan yang dulunya adalah rekan 

kerja se-level. Supervisor Food & Baverage Service, menyampaikan bahwa 

“ZM”, “SP”, dan “AR” menyampaikan bahwa subyek lebih ramah,  mau 

diberikan tanggung jawab lebih besar dalam mengatur jalanya pekerjaan. 

Pada umumnya, subyek menunjukkan sikap lebih santai dalam 

menyampaikan pendapatnya, lebih terbuka terhadap permasalahan 
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pekerjaan maupun di luar pekerjaan, sesekali terlibat dalam kegiatan 

olahraga di luar jam kerja. 

2. Aspek Loyalitas  

Berdasarkan pada analisis menggunakan Wilcoxon Signed Rank 

diketahui bahwa nilai z =--2,126 dengan (p=0,033/2 = 0,0165, p<0,05). 

Sebelum diberikan pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan diperoleh nilai 

rata-rata 12,45 dan setelah diberikan pelatihan kualitas relasi atasan - 

bawahan mencapai nilai rata-rata 13.91. Hal ini berarti bahwa ada 

peningkatan skor yang  signifikan pada aspek loyalitas karyawan Hotel X 

Semarang setelah mengikuti pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan 

dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan.Untuk melihat skor pretest dan 

posttest aspek loyalitas dapat dilihat pada grafik 15. 

Grafik 15. Aspek Loyalitas 

Pada aspek loyalitas seluruh subyek mengalami peningkatan walau tidak 

signifikan. Karyawan Hotel X Semarang tergolong memiliki loyalitas tinggi jika 

di ukur dengan indikator lamanya masa bekerja. Secara umum, seluruh 

subyek telah memiliki pengalaman bekerja selama lebih dari lima tahun. Hui, 

dkk dalam Paille (2012) menyatakan karyawan akan loyal atau berusaha 

tetap bertahan pada organisasi untuk melindungi asset atau investasi mereka. 

Investasi bagi karyawan, meliputi; kesejahteraan, gaji, insentif, kenyamanan 

kerja, ketersediaan fasilitas, dan perhatian kepada karyawan. Ada dua tipe 

karyawan, yang pertama adalah karyawan yang tetap berusaha 

memaksakan diri untuk menikmati pekerjaannya hanya demi melindungi 

asetnya. Tipe karyawan yang kedua adalah karyawan yang tidak 
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mempedulikan “mood” kerja, tidak berusaha mencintai pekerjaannya, bagi 

karyawan tipe ini, yang terpenting adalah tetap menerima haknya. Sudut 

pandang karyawan mengenai pekerjaan tidak berdampak besar pada OCB 

individu, jadi hal itu tidak mempengaruhi sikap individu terhadap aset mereka. 

Mossholder dalam Paille (2012) menyatakan bahwa setiap karyawan 

menilai hubungan interpersonal mereka atas dasar untung rugi atau 

pertukaran secara ekonomi yang diperolehnya. Bagi karyawan yang 

terpenting adalah menerima gaji, insentif, jaminan kesejahteraan dan lain-lain, 

jadi, mana yang menguntungkan, hal itu yang membuat mereka bertahan, 

jika tidak ada hal yang menguntungkan, ada kemungkinan mereka akan 

keluar dari pekerjaan. Secara umum disampaikan oleh seluruh subyek pada 

saat pelatih memberikan pertanyaan kepada peserta mengenai alasan 

mereka bertahan di organisasi adalah karena faktor “kenyamanan” dalam 

bentuk investasi jangka panjang. 

3. Aspek Kontribusi  

Berdasarkan pada analisis menggunakan Wilcoxon Signed Rank 

diketahui bahwa nilai z = -1,796 dengan (p=0,072/2 = 0,036, p<0,05). 

Sebelum diberikan pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan diperoleh nilai 

rata-rata 13,18 dan setelah diberikan pelatihan kualitas relasi atasan - 

bawahan mencapai nilai rata-rata 15,27. Hal ini berarti bahwa ada 

peningkatan skor yang signifikan pada aspek kontribusi karyawan Hotel X 

Semarang setelah mengikuti pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan 

dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan. Untuk melihat skor pretest dan 

posttest aspek kontribusi dapat dilihat pada grafik 16. 

Grafik 16. Aspek Kontribusi 
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Peningkatan kualitas relasi atasan - bawahan didukung dengan 

meningkatnya interaksi secara personal antara karyawan dengan atasannya. 

Pada aspek kontribusi 7 subyek mengalami peningkatan, 3 subyek 

menunjukkan nilai yang tetap dan 1 subyek mengalami penurunan. 

Peningkatan kemampuan kontribusi ini ditunjukkan dengan keinginan untuk 

terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan maupun program yang diadakan 

perusahaan secara formal maupun nonformal. Organ, dalam Novliadi (2007), 

perilaku karyawan penting untuk keberhasilan sebuah organisasi, perlakuan 

yang baik akan menimbulkan perasaan sukarela pada diri karyawan untuk 

memberikan kontribusi lebih bagi perusahaan. Keterlibatan semua subyek 

dalam pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan dan proses follow up 

pelatihan adalah salah satu wujud kontribusi nyata karyawan bagi kemajuan 

organisasi. Disampaikan oleh HRD Manajer bahwa seluruh subyek mengikuti 

kegiatan pelatihan dengan sangat baik, tidak ada yang ijin meninggalkan 

ruangan, dan antusias pada saat kegiatan berlangsung.  

Proses follow up yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa seluruh 

subyek menikmati dan senang dengan pelatihan kualitas relasi atasan - 

bawahan dan “HN” secara khusus menyampaikan bahwa pelatihan tersebut 

sangat bermanfaat bagi mereka. Subyek “MA” dan “DJ”, pelatihan lebih 

menarik karena materi disampaikan oleh pelatih yang sangat berpengalaman 

dan bukan dari internal perusahaan, jadi kehadiran trainer memberikan 

energi positif bagi para peserta pelatihan.  

Katz (1964) dalam Ahdiyana (2010) menyatakan organisasi akan 

berfungsi lebih efektif jika karyawan memberikan kontribusi yang melebihi 

tugas-tugas formalnya. Kontribusi yang diberikan oleh peserta adalah 

dengan terlibat kegiatan yang diadakan perusahaan, subyek terlibat dalam 

aktifitas tolong menolong dan kerjasama untuk menyelesaikan tugas yang 

diberikan. 

Cole & Linden (2002) mengatakan bahwa kualitas relasi atasan - 

bawahan memberikan kontribusi perilaku di atas rata-rata dan memberikan 

lebih pada pekerjaan mereka karena pengaruh hubungan dengan 
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pemimpinnya. Dalam pelatihan, diberikan pembelajaran mengenai cara 

komunikasi yang berkualitas antara atasan dengan bawahan, peserta 

diajarkan untuk saling menghargai dan menghormati secara timbal balik 

antara pemimpin dan bawahan. Supervisor dari Departement FBS juga 

menyampaikan bahwa subyek ZM”, “SP”, dan “AR” mulai berani secara aktif 

menyampaikan pendapat dan gagasan mereka dalam briefing yang diadakan 

di awal minggu. Informasi dari supervisor bahwa “MY”, masih cenderung 

pasif dalam diskusi yang dilakukan secara internal dan kurang berinisiatif 

dalam menjalankan tugas yang diberikan. 

4. Aspek Penghargaan Profesional 

Berdasarkan pada analisis menggunakan Wilcoxon Signed Rank 

diketahui bahwa nilai z = -0,265 dengan (p=0,791/2 = 0,395, p>0,05). 

Sebelum diberikan pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan diperoleh nilai 

rata-rata 16,82 dan setelah diberikan pelatihan kualitas relasi atasan - 

bawahan mencapai nilai rata-rata 16,45. Hal ini berarti bahwa tidak ada 

peningkatan skor yang signifikan pada aspek penghargaan profesional 

karyawan Hotel X Semarang setelah mengikuti pelatihan kualitas relasi 

atasan - bawahan dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan.Untuk melihat 

skor pretest dan posttest aspek penghargaan profesional dapat dilihat pada 

grafik 17. 

Grafik 17. Aspek Penghargaan Profesional 

Skor pada grafik menunjukkan bahwa 2 subyek mengalami peningkatan, 

7 subyek relatif tetap dan 2 subyek mengalami penurunan yaitu subyek “MY” 
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dan “AR” pada aspek penghargaan profesional. Liden & Maslyn, 1998 

menyatakan penghargaan profesional adalah wujud hubungan timbal balik 

yang terjadi antara atasan - bawahan, yang membentuk suatu reputasi yang 

baik, dalam hubungan pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Konsep 

penghargaan profesional yang terjalin adalah imbalan secara informal. 

Dibandingkan dengan perilaku in-role yang dihubungkan dengan 

penghargaan ekstrinsik, maka perilaku extra-role lebih dihubungkan dengan 

penghargaan yang bersifat intrinsik (Wright et al., 1993 dalam Novliadi, 

2007). Subyek “MY” dan “AR” berada di dalam satu departemen yang sama, 

mereka memiliki seorang supervisor yang dulunya adalah rekan kerja 

mereka satu level, hal ini menjadikan hubungan kerja seringkali tidak 

profesional. “MY”menganggap santai arahan kerja yang disampaikan oleh 

atasannya, dan pada akhirnya mempengaruhi sikap kerjanya. Pada subyek 

di lain departemen hubungan antara atasan - bawahan terjalin secara 

profesional dalam pekerjaan, tetapi juga memiliki hubungan interpersonal 

yang baik, menganggap pemimpinnya ahli pada bidang pekerjaannya, 

menghormati posisi atasannya dan saling memberikan apresiasi terhadap 

hasil kerjanya. 

DISKUSI 

Intervensi pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan terbukti sangat 

signifikan dalam meningkatkan OCB karyawan Hotel X Semarang. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai Z = -2.180 dengan (p=0.029; p<0,05). Sebelum diberikan pelatihan 

kualitas relasi atasan - bawahan diperoleh hasil skor rata-rata 38.73 dan setelah 

diberikan pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan diperoleh skor rata-rata 45,82. 

Maka. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis di terima, artinya ada perbedaan tingkat OCB karyawan antara 

sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan Kualitas Relasi Atasan – bawahan. 

Setelah mengikuti Kualitas Relasi Atasan - bawahan pelatihan maka OCB karyawan 

akan lebih tinggi dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan. 


