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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. 
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Organ, dalam Novliadi (2007) menyatakan bahwa OCB sangat penting 

karena. perilaku karyawan sangat menentukan keberhasilan sebuah organisasi, 

perlakuan yang baik akan menimbulkan perasaan sukarela pada diri karyawan untuk 

memberikan kontribusi lebih bagi perusahaan. Kualitas relasi atasan - bawahan 

menjadi prediktor dari hasil pekerjaan karyawan yang memiliki hubungan baik 

dengan atasan, dengan relasi yang positif demikian OCB meningkat (Mangundjaya 

& Jaya, 2010). Robbins (2006), OCB merupakan perilaku pilihan yang tidak menjadi 

bagian dari kewajiban kerja formal seorang karyawan, namun mendukung 

berfungsinya organisasi tersebut secara efektif.  

Hasil ini sesuai dengan penelitian Scandura & Graen (1984) terhadap 

pengaruh pelatihan yang sama, dijelaskan bahwa program pelatihan kualitas relasi 

atasan - bawahan sangat berguna untuk membantu memperbaiki hubungan yang 

rusak Stelmach & Vroon (1992). Pelatihan kualitas relasi atasan – bawahan ini 

digunakan untuk meningkatkan penampilan individu melalui hubungan timbal balik 

keduanya (Stelmach & Vroon, 1992).  

Lewin (dalam Cummings & Worley, 2005) mengungkapkan bahwa untuk 

mengubah perilaku karyawan diperlukan terlebih dahulu pengenalan dan 

pengetahuan akan perilaku yang akan dibentuk agar karyawan mau dan dapat 

mengubah perilakunya sesuai harapan perusahaan. Intervensi pelatihan kualitas 

relasi atasan - bawahan diberikan selama 8 jam efektif dengan  materi pelatihan 

yang meliputi empat aspek, yaitu afeksi, kontribusi, loyalitas dan penghargaan 

profesional. Waktu 8 jam terbukti efektif dapat meningkatkan OCB karyawan Hotel X 

Semarang. Berdasarkan penilaian pada tahap reaksi, 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.  

Hasil analisis reaksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan, diketahui 

bahwa seluruh subyek puas dan dapat merasakan manfaatnya. Secara knowledge, 

seluruh subyek mengalami peningkatan yang signifikan mengenai pengetahuan 

membina relasi atasan-bawahan yang berkualitas tinggi. Dalam penelitian ini 

dilakukan pengukuran pretest - posttest nilai kualitas relasi atasan - bawahan, 
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diketahui terdapat peningkatan yang signifikan, yaitu dengan skor rata-rata 43,4 

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

sesudah diberikan pelatihan, atau diperoleh (Z=-2,180 ; p=0,029, p<0,05). Dapat 

disimpulkan bahwa keterampilan peserta dalam membangun relasi yang berkualitas 

antara atasan - bawahan meningkat atau lebih tinggi nilainya setelah mendapatkan 

pelatihan. Wayne et al (1997) dalam Illies (2007) karyawan yang memiliki kualitas 

interaksi yang tinggi dengan atasan dapat mengerjakan pekerjaan selain yang biasa 

mereka lakukan, sedangkan karyawan yang memiliki kualitas interaksi yang rendah 

dengan atasannya lebih cenderung menunjukkan pekerjaan yang rutin saja dari 

sebuah kelompok kerja.  

OCB didefinisikan sebagai perilaku karyawan yang spontan dan dilakukan 

secara sukarela, yang tidak secara langsung atau eksplisit diakui oleh sistem reward 

formal (Organ, 1998 dalam Illies, 2007). Berdasarkan informasi yang diperoleh 

melalui hasil data interview dengan supervisor, hampir semua secara umum 

menyampaikan bahwa anak buahnya menunjukkan perubahan sikap yang lebih 

baik.  

Supervisor F&B service dan product menunjukkan antusiasme ketika 

menceritakan bagaimana perubahan sikap para bawahannya. “ZM” dan “AR” 

menunjukkan perubahan dalam cara berkomunikasi, keduanya lebih aktif dalam 

berpendapat dan ikut terlibat dalam memecahkan permasalahan yang ada di 

departemen. “ZM”, “AP”, “AR” memberikan kontribusi dalam program pelatihan yang 

diberikan perusahaan berupa pelatihan service quality pada 6 minggu setelah 

pelatihan sebelumnya. “ZM” menunjukkan kemauan kerjasama dengan melakukan 

koordinasi sebelum pelaksanaan event di hotel. Supervisor tidak perlu lagi 

mengulang instruksi tugas, bawahan sudah memiliki inisiatif dalam melaksanakan 

tugasnya. Menurut Graham & Organ dalam Jesca (2006) menyebutkan bahwa OCB 

dipengaruhi oleh hubungan yang terikat dalam kerjasama tim, ada rasa saling 

percaya dan saling membutuhkan.  

“MY” di kenal sebagai karyawan senior yang sangat kaku, merasa paling 

berpengalaman pada pekerjaannya sehingga sulit bekerja sama dengan orang lain. 

Pada saat pelatihan berlangsung, “MY” menyampaikan komitmennya untuk ikut 
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dalam kegiatan yang diadakan perusahaan, namun pada realitanya, “MY” menolak 

ketika diutus untuk menjadi perwakilan departemen mengikuti pelatihan service 

quality. Perusahaan memiliki alasan mengikutsertakan “MY dengan harapan dapat 

membimbing rekan kerja yang lain, yang notabene lebih muda dan kurang 

pengalaman, namun “MY” menolak dan meminta orang lain untuk menggantikannya 

dalam kegiatan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa “MY” kurang memiliki keinginan 

untuk memberi kontribusi ekstra pada perusahaan, hal ini berakibat pada turunnya 

penilaian pada salah satu aspek OCB yaitu civic virtue. Aspek ini menjelaskan 

mengenai perilaku karyawan yang menunjukkan kemauan untuk bertanggung-jawab 

atas kesinambungan organisasi, memberikan pendapat yang bersifat membangun, 

mendukung dan mempertahankan tujuan-tujuan organisasi (Organ dalam May & 

Ramayah, 2009). Rendahnya kontribusi karyawan untuk meningkatkan efektivitas 

organisasi menjadi salah satu indikator rendahnya OCB pada “MY”. 

“SH” menunjukkan rasa menghargai pada atasan yang dahulunya adalah 

rekan satu level pekerjaan. Supervisor merasakan perubahan pada sikap “SH” 

dalam merespon delegasi tugas yang diinstruksikan kepadanya, “SH” langsung 

mengerjakan tanpa banyak mengeluh. “SH” mengimplementasikan materi pelatihan 

mengenai penghargaan secara professional, sehingga membuat “SH” mengalami 

peningkatan pada aspek OCB yaitu sportsmanship, altruism dan conscientiousness. 

Sejalan dengan hal tersebut, disampaikan oleh Riggio (1990) dalam Setyawan & 

Sahrah (2012) bahwa apabila interaksi atasan dan bawahan berkualitas tinggi maka 

seorang atasan akan berpandangan positif terhadap bawahannya sehingga 

bawahan akan merasakan bahwa atasannya memberikan dukungan dan motivasi. 

hal ini meningkatkan rasa percaya dan hormat bawahan kepada atasannya sehinga 

mereka termotivasi untuk melakukan “lebih dari” yang diharapkan oleh atasan  

mereka. Sedangkan “AR” yang di kenal sebagai karyawan bermasalah dalam taat 

peraturan, mulai menunjukkan perubahan ketika di tegur mengenai kerapihan 

penampilan oleh atasannya, AR kemudian memperbaiki penampilan di hari 

berikutnya. 

“HN” dan “DJ” adalah dua orang yang paling sulit diajak kerjasama dalam 

bekerja melebihi jam kerja sesuai ketentuan. Pelatihan kualitas relasi atasan-
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bawahan memberikan materi mengenai bagaimana harapan perusahaan terhadap 

karyawan, bagaimana sebaiknya karyawan menunjukkan kepeduliannya terhadap 

kemajuan organisasi. Perubahan yang dialami “HN” dan “DJ” adalah kesediaannya 

untuk bekerjasama dengan rekan yang lain. Saling menolong pekerjaan satu dengan 

yang lain, sehingga kerja menjadi lebih efektif. Perubahan perilaku ini menunjukkan 

peningkatan pada aspek OCB yaitu conscientiousness. Dalam studi yang dilakukan 

oleh Hoor & Amsterdam (2014) juga menunjukkan bahwa loyalitas karyawan 

berpengaruh positif dan signifikan pada OCB terutama pada aspek altruism.  

“TY” menyampaikan komitmen untuk lebih menghormati dan menghargai 

rekan kerja dengan cara bersikap sopan, sesuai dengan pengalaman pelatihan yang 

diperolehnya selama dua hari. Pelatihan memberikan keterampilan kepada peserta 

bagaimana cara berkomunikasi dengan efektif, menggunakan seluruh indera untuk 

memahami dan berlatih kemampuan mendengar secara aktif. Hal ini menjadi 

tantangan tersendiri bagi “TY”, maka pada proses follow up “TY” menyampaikan 

bahwa saat ini, “TY” menjadi lebih hati-hati dalam berkomunikasi agar tidak 

menyakiti orang lain. Hal ini dirasakan oleh rekan kerja yang lain dimana “TY” 

menunjukkan usaha untuk memperbaiki cara komunikasi dengan lebih baik. “TY” 

menunjukkan peningkatan pada perilaku OCB yaitu berupaya pada pencegahan 

masalah dan usaha untuk mencegah akibat dari permasalahan di masa yang akan 

datang atau disebut courtesy (May & Ramayah, 2009). 

Pada “FJ” perubahan terjadi pada sikap dan kemauan “FJ” untuk mendorong 

dan memotivasi orang lain yaitu bekerjasama dengan teman yang lain untuk 

menyampaikan hasil pelatihan, agar mereka juga mendapatkan manfaatnya. “FJ” 

melakukan sharing terhadap teman-temannya mengenai manfaat yang diperolehnya 

dari pengalaman mengikuti pelatihan kualitas relasi atasan bawahan.  

“MA” dalam proses pelatihan cukup sportif dan terbuka dalam mengakui 

permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan. Berawal dari kekecewaan terhadap 

kebijakan perusahaan yang melakukan mutasi terhadapnya. Perasaan negatif ini 

pada akhirnya menurunkan kinerja “MA” sendiri. Dalam pelatihan kualitas relasi 

atasan-bawahan disampaikan mengenai mengelola emosional dan memunculkan 

kesadaran bahwa sebagai bagian dari perusahaan, harus senantiasa memberikan 
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dampak positif. Pada akhir proses diskusi mengenai loyalitas, “MA” berkomitmen 

untuk mengurangi sikap mengeluh dalam bekerja. Pada follow up pertama, “MA” 

menunjukkan usaha untuk lebih menikmati pekerjaan dengan cara berdamai dengan 

diri sendiri dan perusahaan, menerima dengan rasa syukur bahwa masih bisa 

bekerja bagi keluarganya. Pada akhirnya, mampu mengelola rasa kecewa dan 

mengubahnya menjadi energi positif. 

“FA” memiliki kecenderungan untuk menunjukkan sikap pasif dalam 

lingkungan pekerjaan. “FA” jarang terlibat dalam komunikasi selama diskusi maupun 

roleplay dilakukan. Keterlibatan dan kontribusi “FA” bagi kelompok dianggap kurang 

oleh supervisor, dan terlihat dari hasil pengukuran perilaku melalui skala OCB 

bahwa “FA” mengalami penurunan pada aspek civic virtue. 

Pelatihan yang diberikan terhadap atasan-bawahan ini terbukti efektif 

meningkatkan kualitas relasi keduanya, sehingga berpengaruh positif pula terhadap 

perilaku OCB yang diharapkan. Organizational Citizenship Behavior (OCB) diartikan 

sebagai perilaku karyawan melebihi peran yang diwajibkan, yang tidak secara 

langsung atau eksplisit tertulis dalam sistem reward formal (Organ dkk, 2006). Aldag 

& Rescke (1997) menyatakan OCB adalah nilai tambah seorang yang merupakan 

salah satu bentuk perilaku prososial, yaitu perilaku sosial yang positif, konstruktif dan 

bermakna membantu perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja 

formal seorang karyawan, namun mendukung berfungsinya organisasi tersebut 

secara efektif. Sistem “reward” yang dimaksudakan dalam konsep OCB bukanlah 

kompensasi yang berupa benda materi atau uang, melainkan sesuatu yang bersifat 

psikologis. Menurut Imran & Fatima (2013), pemimpin berusaha meningkatkan 

hubungan dengan bawahan untuk kepentingan peningkatan kinerja, dan sebaliknya, 

karyawan berpikir bahwa mereka akan mendapatkan kompensasi yang lebih berupa 

dukungan jika memiliki hubungan yang baik dengan atasan. Ketika karyawan 

memiliki pemahaman yang baik pada atasan, mereka cenderung lebih mudah 

menyelesaikan pekerjaan, karyawan yang berada pada in-group  sesuai konsep 

kualitas relasi atasan-bawahan akan mendapatkan kompensasi-kompensasi  lebih 

dari pemimpinnya, misalnya : lebih banyak mendapatkan informasi dari atasan, 

dibandingkan karyawan out-group, kepercayaan yang lebih besar dalam proyek 
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pekerjaan, pemimpin mengandalkan karyawan untuk pekerjaan-pekerjaan penting, 

pemimpin memberikan “reward” berupa hubungan interpersonal yang baik, 

melibatkan karyawan sebagai rekan berdiskusi, mempertimbangkan pendapat dari 

karyawan. Kompensasi tersebut sangat dibutuhkan oleh karyawan. Bawahan 

menerima perlakuan yang lebih baik, merasa dimotivasi, dipercaya dan sebaliknya 

bahwa atasan merasa sangat membutuhkan bawahannya, sehingga terjadi 

hubungan yang saling mendukung secara positif. Seluruh karyawan pasti 

membutuhkan penghargaan lebih terhadap hasil kerjanya, reward yang diterima 

karyawan akan membuatnya memiliki komitmen, loyalitas, bersedia memberikan 

kontribusi aktif dan sangat menghargai pemimpin, disinilah perilaku OCB karyawan 

tercipta. 

Beberapa penelitian lain yang memberikan treatment selama satu hari 

diantaranya Setyawan & Sahrah (2012) dalam penelitian yang menggunakan 

metode pelatihan dalam rangka mengetahui perubahan perilaku OCB. Penelitian 

kualitas relasi atasan - bawahan lain dilakukan oleh Pradana (2011) memberikan 

pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan selama 8 jam dengan menggunakan 

empat aspek untuk melihat kualitas relasi atasan - bawahan di satu organisasi. 

Hasil penelitian ini juga memiliki keterbatasan, antara lain pada saat 

pengumpulan data melalui wawancara, belum menggunakan panduan wawancara 

yang sistematis, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal. Data yang 

dituliskan oleh peserta pelatihan mengenai rencana aksi yang akan dilakukan 

setelah pelatihan bersifat normatif, pada akhirnya peneliti menggunakan hasil diskusi 

pada setiap akhir sesi dimana terjadi kesepakatan antara peserta dengan pelatih 

mengenai komitmen peserta sebagai rencana aksi yang akan dilakukan dan dapat 

dilakukan pengukuran dan pengamatan selama proses follow up selama dua bulan 

setelah pelatihan kualitas relasi atasan-bawahan. Peneliti melakukan follow-up 

bersama rekan mahasiswa psikologi yang telah diberikan informasi mengenai cara 

pelaksanaan follow-up, untuk menjaga objektivitas hasil penelitian, sebaiknya proses 

follow up tidak dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini akan lebih kaya jika dilakukan 

analisis terhadap efektivitas pelatihan yang sama kepada para supervisor, sehingga 

dapat diketahui bagaimana perbedaan dan hubungan diantara keduanya.  


