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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

Hasil penelitian didapatkan melalui perhitungan terhadap data valid 

(telah teruji validitas dan reliabilitasnya) guna menguji hipotesis. Teknik 

analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah 

teknik korelasi Product Moment karena sifatnya untuk menguji hubungan 

antara kepuasan kerja dengan OCB. Namun demikian, sebelum uji hipotesis 

dilakukan, perlu adanya uji asumsi (uji normalitas dan linearitas) terlebih 

dahulu sebagai syarat dalam uji hipotesis. 

A. Uji Asumsi 

1. Uji Normalitas 

Pengujian ini dilihat melalui nilai normalitas pada angka 

Kolmogorov-Smirnov Test (K-S Z). Variabel OCB diperoleh nilai 

normalitas sebesar 0,794 dan nilai p=0,554 (p>0,05) hal ini berarti 

normal. Variabel kepuasan kerja diperoleh nilai normalitas sebesar 

0,470 dan nilai p=0,980 (p>0,05) hal ini berarti pula normal. Hasil 

uji normalitas ini akan tercantum pada lampiran E-1 

 

2. Uji Linieritas 

Uji linearitas ini bertujuan untuk melihat hubungan antara 

kepuasan kerja dengan OCB. Hasil uji ini didapatkan melalui nilai F 

hitung sebesar 26,139 dan nilai p=0,000 (p<0,05). Hasil ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear antara kepuasan kerja 

dengan OCB. Hasil uji linearitas ini terlampir pada lampiran E-2.
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B. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan setelah uji asumsi selesai dilalui, dengan 

tujuan untuk menguji secara empirik ada tidaknya hubungan antara 

kepuasan kerja dengan organizational citizenship behavior. Teknik 

korelasi Product Moment dengan menggunakan program SPSS 13,00 

dilakukan untuk menghitung uji hipotesis ini. Ditemukan nilai korelasi 

sebesar 0,594 dan nilai p=0,000 (p<0,01), yang berarti bahwa ada 

hubungan positif yang sangat signifikan antara kepuasan kerja dengan 

OCB. Hubungan positif yang dimaksud adalah semakin tinggi kepuasan 

kerja maka semakin tinggi organizational citizenship behavior, 

demikian sebaliknya. Hasil ini berarti pula bahwa hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini dapat diterima pada taraf signifikansi 1%. 

 

C. Pembahasan 

Hasil penelitian ini menemukan adanya hubungan positif antara 

kepuasan kerja dengan OCB. Semakin tinggi kepuasan kerja maka 

semakin tinggi pula OCB, dan sebaliknya. Hasil penelitian yang 

ditemukan ini senada dengan hasil temuan dari Organ dan Ryan (dalam 

King, 2010, h.261), bahwa kepuasan kerja berhubungan dengan 

peningkatan OCB. Sebagaimana pendapat Robbins dan Judge (2008, 

h.113), bahwa tampaknya, adalah logis untuk menganggap bahwa 

kepuasan kerja seharusnya menjadi faktor penentu utama dari perilaku 

kewargaan organisasional (organizational citizenship behavior - OCB) 

seorang karyawan. 
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Selain itu, diskusi-diskusi awal mengenai OCB beranggapan 

bahwa hal ini sangat berhubungan dengan kepuasan. Bukti terbaru 

menunjukkan bahwa kepuasan memengaruhi OCB. Terdapat hubungan 

keseluruhan yang sederhana antara kepuasan kerja dan OCB (Robbins & 

Judge, 2008, h.113). 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil meta-analisis yang 

dilakukan Luthans (2006, h.253), bahwa karyawan yang puas dengan 

pekerjaan mereka akan lebih berpartisipasi dalam OCB prososial dari 

pada karyawan yang tidak puas. Secara keseluruhan, bukti memberikan 

dukungan bahwa OCB berhubungan erat dengan kepuasan kerja. 

Kepuasan kerja merupakan respon emosional terhadap situasi 

kerja (Sethi, 2012, h.6). Kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif 

tentang pekerjaan individu yang merupakan hasil dari evaluasi 

karakteristiknya (Robbins & Judge, 2008, h.40). Pendapat ini 

menunjukkan bahwa karyawan yang merasa puas berarti memiliki 

perasaan atau mood yang positif. Perasaan mood yang positif tersebut 

pada gilirannya dapat meningkatkan perilaku OCB atau perilaku 

menolong dalam organisasi. Sebagaimana yang dikemukakan Taylor, 

dkk (2009, h.471) dengan mengutip berbagai pendapat tokoh, bahwa 

ada banyak bukti bahwa individu bersedia menolong apabila sedang 

dalam keadaan good mood. Tampaknya, perasaan positif akan 

menaikkan kesediaan untuk bertindak secara prososial. 

Emosi positif secara umum meningkatkan tingkah laku menolong 

(Sarwono & Meinarno, 2009, h.134). Lebih jauh lagi menurut George & 

Brief (dalam King, 2010, h.263), kebiasaan perasaan positif pada 
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pekerjaan adalah hal untuk memahami apa yang disebut dengan 

kespontanan organisasi seperti membantu rekan kerja, melindungi 

organisasi, memberikan saran yang konstruktif, mengembangkan 

kemampuan diri dalam perusahaan.  

Dimensi motivasi, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi 

secara jelas berhubungan dengan OCB. Kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi memprediksi dan mungkin menghasilkan OCB (Luthans, 

2006, h.254). 

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Yuniar, 

Nurtjahjanti, dan Rusmawati (2011, h.16), yang menemukan koefisien 

korelasi antara kepuasan kerja dengan OCB sebesar 0,583 dengan 

signifikansi 0,000 pada α= 0,05. Dapat diartikan bahwa hubungan antara 

kepuasan kerja dengan OCB adalah signifikan. 

Penelitian lain yang menunjukkan adanya hubungan kepuasan 

kerja dengan OCB ditemukan oleh berbagai peneliti yang dikutip oleh 

Mehboob dan Bhutto (2012, h.1449), menyimpulkan bahwa ada 

hubungan signifikan yang ditemukan antara kepuasan kerja dan OCB. 

Murphy, dkk., (dalam Mehboob dan Bhutto, 2012, h.1449) mengamati 

hubungan antara kepuasan kerja dan OCB antara sumber daya manusia 

yang professional dan melaporkan korelasi yang signifikan antara 

kepuasan kerja dan kemasyarakatan organisasional serta perilaku 

partisipasi. 

Berdasarkan perhitungan statistik diperoleh hasil korelasi 

perdimensi kepuasan kerja dengan OCB. Pada dimensi pekerjaan itu 

sendiri dengan OCB diperoleh nilai korelasi sebesar 0,609 dan nilai 
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p=0,000 (p<0,01), yang berarti bahwa ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara dimensi pekerjaan itu sendiri dengan OCB. Semakin 

tinggi dimensi pekerjaan itu sendiri maka semakin tinggi organizational 

citizenship behavior, demikian sebaliknya. Karyawan yang puas dengan 

pekerjaannya, memandang pekerjaan tersebut sebagai hal yang 

menguntungkan karena memberi pengalaman belajar. Hal ini membuat 

karyawan bersedia menerima pekerjaan di luar tugas pokoknya karena 

memberikan kesempatan belajar untuk berkembang. Dengan kata lain 

karyawan yang puas pada dimensi pekerjaan memiliki kesediaan 

melakukan OCB. 

Dimensi gaji memiliki nilai korelasi dengan OCB sebesar 0,422 

dan nilai p=0,001 (p<0,01), yang berarti bahwa ada hubungan positif 

yang sangat signifikan antara dimensi gaji dengan OCB. Semakin tinggi 

dimensi gaji maka semakin tinggi organizational citizenship behavior, 

demikian sebaliknya. Karyawan yang puas terhadap gaji yang diterima 

merasa diperlakukan secara adil oleh organisasinya. Perasaan adil 

tersebut mengakibatkan karyawan memiliki kesediaan dalam melakukan 

OCB. Hal ini sejalan dengan pernyataan Jahangir, dkk (2004, h.80), 

bahwa persepsi keadilan berhubungan positif terhadap OCB. 

Dimensi kesempatan promosi memiliki nilai korelasi dengan 

OCB sebesar 0,397 dan nilai p=0,002 (p<0,01), yang berarti bahwa ada 

hubungan positif yang sangat signifikan antara dimensi kesempatan 

promosi dengan OCB. Semakin tinggi dimensi kesempatan promosi 

maka semakin tinggi organizational citizenship behavior, demikian 

sebaliknya. Karyawan yang puas terhadap kesempatan promosi 
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menganggap bahwa organisasi memberikan promosi pada karyawannya 

secara adil. Keadilan yang dipersepsikan oleh karyawan dapat 

memunculkan OCB. Hal ini sesuai dengan pendapat Baron dan Byrne 

(2005, h.250-251), bahwa karyawan yang merasa dirinya diperlakukan 

secara adil oleh perusahaan, mereka cenderung menunjukkan perilaku 

OCB dibandingkan bila karyawan merasa diperlakukan sebaliknya. 

Dimensi pengawasan memiliki nilai korelasi dengan OCB 

sebesar 0,512 dan nilai p=0,000 (p<0,01), yang berarti bahwa ada 

hubungan positif yang sangat signifikan antara dimensi pengawasan 

dengan OCB. Semakin tinggi dimensi pengawasan maka semakin tinggi 

organizational citizenship behavior, demikian sebaliknya. Hubungan 

karyawan dengan pimpinannya dapat berkaitan dengan kesediaan 

karyawan melakukan OCB. Sebagaimana pendapat Jahangir, Akbar. dan 

Haq (2004, h.80), bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh yang kuat 

pada keterlibatan karyawan untuk melakukan OCB.  

Dimensi rekan kerja memiliki nilai korelasi dengan OCB sebesar 

0,529 dan nilai p=0,000 (p<0,01), yang berarti bahwa ada hubungan 

positif yang sangat signifikan antara dimensi rekan kerja dengan OCB. 

Semakin tinggi dimensi rekan kerja maka semakin tinggi organizational 

citizenship behavior, demikian sebaliknya. Hubungan baik antar rekan 

kerja dapat tercermin dari adanya kerja sama dan saling membantu 

ketika salah satu teman kerja mendapat masalah. Hal ini berarti bahwa 

dimensi rekan kerja berhubungan dengan OCB, seperti pendapat 

Luthans (2006, h.251), bahwa penelitian terbaru menemukan faktor 
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yang memengaruhi OCB, di antaranya adalah sikap kerja, kepribadian, 

kualitas dan konteks hubungan. 

Berdasarkan perhitungan statistik di atas mengenai korelasi 

perdimensi kepuasan kerja dengan OCB, diperoleh gambaran bahwa 

dimensi kepuasan kerja yang paling tinggi nilai korelasinya dengan 

OCB adalah dimensi pekerjaan itu sendiri yaitu 0,609 (p<0,01), dan 

yang paling rendah adalah dimensi kesempatan promosi yaitu 0,397 

(p<0,01). Hasil ini dapat dijelaskan bahwa dimensi pekerjaan itu sendiri 

pada variabel kepuasan kerja berkorelasi kuat dengan OCB karena 

karyawan menganggap pekerjaannya adalah sebagai hal yang memberi 

manfaat keuntungan dalam pengalaman pembelajaran, sehingga 

karyawan bersedia mengerjakan tugas yang di luar tugas pokoknya 

karena mendapat pengalaman belajar hal yang baru. Dengan kata lain 

karyawan yang memiliki kepuasan kerja pada dimensi pekerjaan itu 

sendiri mengakibatkan karyawan lebih bersedia melakukan OCB dengan 

membantu mengerjakan tugas karyawan lain. 

Sebaliknya, dimensi kesempatan promosi pada variabel kepuasan 

kerja memiliki nilai korelasi paling rendah dengan OCB diduga 

dikarenakan pada karyawan administrasi Unika kurang memberi 

kesempatan untuk naik ke jabatan yang lebih tinggi. Jabatan 

administrasi hanya sampai pada level kepala tata usaha, sehingga 

karyawan kurang merasa puas dengan kesempatan promosi ini, dan pada 

akhirnya kurang memunculkan perilaku yang berhubungan dengan 

OCB. 
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Pengaruh kepuasan kerja terhadap OCB dapat dilihat pada 

sumbangan efektif (SE) yang diberikan sebesar 35,3%, sisanya 64,7% 

merupakan faktor-faktor lain seperti sikap kerja, kepribadian atau 

disposisi individu, kualitas dan konteks hubungan, komitmen organisasi, 

keadilan yang dipersepsikan atau persepsi keadilan, persepsi pegawai 

terhadap keluasan pekerjaan mereka atau persepsi peran, promosi 

jabatan dan kenaikan gaji, perilaku kepemimpinan dan leader-member 

exchange, teori motivasi, dan usia karyawan. 

Hasil mean hipotetik (MH) kepuasan kerja adalah sebesar 42,5 

dengan SD= 8,5 dan mean empirik (ME) adalah sebesar 45,56 dengan 

SD= 9,150, dengan demikian ME kepuasan kerja pada subjek lebih 

besar daripada MH-nya. Hal ini berarti bahwa kebanyakan subjek 

memiliki kepuasan kerja pada kategori sedang (cenderung tinggi). Hasil 

ini menunjukkan bahwa subjek cukup puas terhadap pekerjaannya, yang 

ditandai dengan adanya dimensi pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan 

promosi, pengawasan, dan dimensi rekan kerja. 

Hasil mean hipotetik (MH) OCB adalah sebesar 40 dengan SD= 

8 dan mean empirik (ME) adalah sebesar 45,58 dengan SD= 7,793, 

dengan demikian ME OCB lebih besar daripada MH-nya. Hal ini berarti 

bahwa kebanyakan subjek memiliki OCB pada kategori sedang 

(cenderung tinggi). Hasil ini menunjukkan bahwa subjek cukup 

dalammelakukan OCB, yang ditandai dengan dimensi altruism, 

conscientiousness, sportsmanship, courtesy, dan dimensi civic virtue. 

Hasil penelitian ini yang menemukan OCB karyawan cenderung 

tinggi sedikit berbeda dengan pengamatan atau temuan awal, yaitu ada 
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enam karyawan yang OCBnya rendah. Perbedaan hasil tersebut diduga 

karena adanya beberapa kelemahan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Ada kecenderungan karyawan dalam menjawab item-item dalam 

skala mengandung norma yang diharapkan, yaitu dengan menjawab 

item secara kesan baik (faking good) karena karyawan ingin dinilai 

baik oleh peneliti atau orang lain. 

2. Tidak semua subjek mengisi skala di hadapan peneliti, hal ini 

dikhawatirkan ada beberapa item yang tidak dengan mudah 

dipahami oleh subjek, dan tidak dapat secara langsung ditanyakan 

kepada peneliti. Akibatnya subjek mengisi item tersebut tidak dalam 

kondisi memahami betul apa yang dimaksud dalam item tersebut. 

3. Pada alat ukur tidak mencantumkan identitas responden sehingga 

tidak dapat dipastikan yang mengisi skala adalah individu yang 

sesuai karakteristik populasi penelitian. 


