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BAB V 

LAPORAN PENELITIAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukannya uji 

hipotesis. Uji asumsi ini terdiri dari uji normalitas dan uji 

linearitas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran 

item normal atau tidak, linear atau tidak. 

a. Uji Normalitas 

i. Psychological Well-Being 

Uji normalitas psychological well-being menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov menunjukan hasil K-S Z = 1,932 

dengan p sebesar 0,001 (p > 0,05). Hal tersebut menunjukan 

bahwa distribusi penyebaran item tidak normal. Menurut 

Sainani (2012), terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi tidak normalnya data diantaranya adalah 

jumlah sample yang kecil dari ukuran biasanya (min. 80), 

dan terlalu banyak nilai data yang ekstrim (skewness) ke 

kanan atau kiri sehingga terdapat penyimpangan normalitas. 

Hasil uji coba selengkapnya dapat dilihat pada lampiran D-

1. 

ii. Iklim Organisasi 

Uji normalitas iklim organisasi menggunakan Kolmogorov-

Smirnov menunjukan hasil K-S Z = 2,264 dengan p sebesar 



 

    
 

0,000 (p > 0,05). Hal tersebut menunjukan bahwa distribusi 

penyebaran item tidak normal. Data dapat disebut tidak 

normal karena data baku dan data di program (SPSS) ada 

perbedaan. Hasil uji coba selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran D-2. 

b. Uji Linearitas 

Hasil uji linearitas antara variabel iklim organisasi dengan 

psychological well-being tidak perlu dilakukan, sebab 

berdasarkan uji normalitas kedua variable tersebut pesebaran 

itemnya tidak normal. 

 

2. Uji Hipotesis  

Setelah uji asumsi dilakukan, selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis dengan menggunakan program komputer. Teknik yang 

digunakan oleh peneliti dalam uji hipotesis ini adalah teknik 

korelasi Kendall’s tau b. Teknik tersebut dipilih oleh peneliti 

karena kedua variabel yang diteliti berdistribusi tidak normal 

(Labiib, 2013). 

 Hasil analisa data yang diperoleh menyatakan bahwa adanya 

hubungan positif yang sangat signifikan antara iklim organisasi 

dengan psychological well-being. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

nilai rxy = 0, 568 dengan p sebesar 0,000 (p < 0,01). Hasil uji 

hipotesis selengkapnya dapat dilihat pada lampiran D-3. 

Hasil uji statistik korelasi antara variabel iklim organisasi 

dengan psychological well-being terdapat hasil sebagai berikut : 



 

    
 

1. Terdapat hubungan aspek struktur dengan psychological 

well-being dengan nilai r = 0,648 dan p = 0,000 (p<0.05). 

Nilai koefisien korelasi tersebut memiliki arti bahwa 

hubungan yang terjadi antar dua variabel tersebut bersifat 

searah. Artinya, semakin baik struktur yang dimiliki suatu 

instansi maka semakin tinggi pula psychological well-being 

yang dimiliki oleh karyawannya. 

2.  Terdapat hubungan aspek identitas organisasi dengan 

psychological well-being dengan nilai r = 0,697 dan p = 

0,000 (p<0.05). Nilai koefisien korelasi tersebut memiliki 

arti bahwa hubungan yang terjadi antar dua variabel tersebut 

bersifat searah. Artinya, semakin baik identitas organisasi 

yang dimiliki suatu instansi maka semakin tinggi pula 

psychological well-being yang dimiliki oleh karyawannya. 

3. Terdapat hubungan aspek tanggung jawab dengan 

psychological well-being dengan nilai r = 0,153 dan p = 

0,083 (p<0.05). Nilai koefisien korelasi tersebut memiliki 

arti bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara 

aspek tanggung jawab dengan psychological well-being. Hal 

tersebut diungkapkan pula pada penelitian yang dilakukan 

oleh  Witte (1999), bahwa tanggung jawab tidak ada 

kaitannya dengan psychological well-being yang dimiliki 

oleh seseorang. 

4. Terdapat hubungan aspek resiko dengan psychological well-

being dengan nilai r = 0,433 dan p = 0,000 (p<0.05). Nilai 



 

    
 

koefisien korelasi tersebut memiliki arti bahwa hubungan 

yang terjadi antar dua variabel tersebut bersifat searah. 

Artinya, semakin baik seseorang dalam menangani resiko 

dalam pekerjaannya maka semakin baik pula psychological 

well-being yang dimiliki oleh karyawan. 

5. Terdapat hubungan aspek kehangatan dengan psychological 

well-being dengan nilai r = 0,477 dan p = 0,000 (p<0.05). 

Nilai koefisien korelasi tersebut memiliki arti bahwa 

hubungan yang terjadi antar dua variabel tersebut bersifat 

searah. Artinya, semakin tinggi tingkat kehangatan yang ada 

di suatu instansi maka semakin tinggi pula psychological 

well-being yang dimiliki oleh karyawannya. 

6. Terdapat hubungan aspek dukungan dengan psychological 

well-being dengan nilai r = 0,464 dan p = 0,000 (p<0.05). 

Nilai koefisien korelasi tersebut memiliki arti bahwa 

hubungan yang terjadi antar dua variabel tersebut bersifat 

searah. Artinya, semakin tinggi tingkat dukungan yang 

diberikan maka semakin tinggi pula psychological well-

being yang dimiliki oleh karyawan. 

7. Terdapat hubungan aspek penghargaan dengan 

psychological well-being dengan nilai r = 0,315 dan p = 

0,002 (p<0.05). Nilai koefisien korelasi tersebut memiliki 

arti bahwa hubungan yang terjadi antar dua variabel tersebut 

bersifat searah. Artinya, semakin tinggi tingkat penghargaan  



 

    
 

yang diberikan suatu instansi maka semakin tinggi pula 

psychological well-being yang dimiliki oleh karyawannya. 

8. Terdapat hubungan aspek berani berkonflik dengan 

psychological well-being dengan nilai r = 0,436 dan p = 

0,000 (p<0.05). Nilai koefisien korelasi tersebut memiliki 

arti bahwa hubungan yang terjadi antar dua variabel tersebut 

bersifat searah. Artinya, semakin baik seseorang dalam 

menghadapi suatu konflik maka semakin tinggi pula 

psychological well-being yang dimilikinya. 

9. Terdapat hubungan aspek standar kinerja dengan 

psychological well-being dengan nilai r = 0,253 dan p = 

0,008 (p<0.05). Nilai koefisien korelasi tersebut memiliki 

arti bahwa hubungan yang terjadi antar dua variabel tersebut 

bersifat searah. Artinya, semakin tinggi tingkat standar 

kinerja yang dimiliki maka semakin tinggi pula 

psychological well-being yang dimiliki karyawan tersebut. 

 

B. Pembahasan 

Uji normalitas yang dilakukan pada kedua variable 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukan hasil nilai uji 

normalitas variabel psychological well-being K-S Z = 1,932 (p > 0,05) 

dan nilai variabel iklim organisasi K-S Z = 2,264 (p > 0,05).. Hal 

tersebut menunjukan bahwa distribusi penyebaran item tidak normal. 

Menurut Sainani (2012), terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi tidak normalnya data diantaranya adalah jumlah 



 

    
 

sample yang kecil dari ukuran biasanya (min. 80), dan terlalu banyak 

nilai data yang ekstrim (skewness) ke kanan atau kiri sehingga terdapat 

penyimpangan normalitas. 

Setelah melakukan uji hipotesis dengan menggunakan analisis 

korelasi Kendall’s tau b, diperoleh hasil rxy = 0, 568 dengan p sebesar 

0,000 (p < 0,01). Berdasarkan hasil tersebut menunjukan bahwa 

terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara iklim 

organisasi dengan psychological well-being. Hal tersebut dapat 

diartikan semakin positif seseorang dalam memandang iklim 

organisasi pada tempat kerjanya, maka semakin positif pula 

psychological well-being yang dimilikinya, dan begitu pula 

sebaliknya. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis diterima. 

Diterimanya hipotesis ini memiliki arti bahwa, apabila 

karyawan merasa ikim organisasi yang ada di dalam perusahaan 

tempat bekerja positif, maka psychological well-being (kesejahteraan 

psikologis) pada karyawan akan berkembang pula ke arah yang 

positif. Apabila karyawan merasa psychological well-being terpenuhi 

dengan baik, tidak menutup kemungkinan para karyawan akan bekerja 

secara lebih optimal. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diambil 

kesimpulan bahwa iklim organisasi merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi psychological well-being pada seseorang. 

Pada penelitian ini hipotesis diterima, hal ini sesuai dengan 

penelitian yang pernah dilakukan oleh Adlina (2016). Pada penelitian 

tersebut menunjukan adanya hubungan positif yang sangat signifikan 



 

    
 

antara iklim organisasi dengan psychological well-being. Diketahui 

bahwa nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,703 (p < 0,01).   

Iklim organisasi mencerminkan apa yang dirasakan oleh para 

karyawan mengenai tempat kerjanya. Apabila iklim organisasi yang 

dirasakan oleh karyawan rendah, maka terdapat gambaran yang terjadi 

di tempat kerja bahwa karyawan kurang mendapat dukungan dari 

sesama rekan kerja ataupun atasan, kurangnya penghargaan (reward) 

atas hasil kerja mereka, kurang jelasnya prosedur dan deskripsi 

pekerjaaan yang diberikan, serta suasana kerja yang tidak nyaman. 

Jika hal tersebut yang dirasakan oleh karyawan, maka akan 

mempengaruhi psychological well-being karyawan menjadi rendah. 

Karyawan yang memiliki psychological well-being rendah akan 

menjadi kurang kooperatif dalam bekerja, tidak tepat waktu dan 

kurang dapat menggunakan waktu dengan efisien (dalam Kartikasari, 

2013, h. 305). 

Pada penelitian ini, terdapat hasil yang menunjukan adanya 

sembilan aspek dari iklim organisasi yang memiliki hubungan yang 

signifikan dengan psychological well-being. Hal ini ditunjukan 

dengan adanya hasil statistik dengan teknik korelasi Kendall’s tau b, 

terdapat hubungan antara terdapat hubungan aspek struktur dengan 

psychological well-being dengan nilai r = 0,648 (p<0.05), terdapat 

hubungan aspek identitas organisasi dengan psychological well-being 

dengan nilai r = 0,697 (p<0.05), terdapat hubungan aspek tanggung 

jawab dengan psychological well-being dengan nilai r = 0,153 dan p 

= 0,086 (p<0.05), terdapat hubungan aspek resiko dengan 



 

    
 

psychological well-being dengan nilai r = 0,433 (p<0.05), terdapat 

hubungan aspek kehangatan dengan psychological well-being dengan 

nilai r = 0,477 dan p = 0,000 (p<0.05), terdapat hubungan aspek 

dukungan dengan psychological well-being dengan nilai r = 0,464 

(p<0.05), terdapat hubungan aspek penghargaan dengan 

psychological well-being dengan nilai r = 0,315 dan p = 0,002 

(p<0.05), terdapat hubungan aspek berani berkonflik dengan 

psychological well-being dengan nilai r = 0,436 (p<0.05), terdapat 

hubungan aspek standar kinerja dengan psychological well-being 

dengan nilai r = 0,253 dan p = 0,008 (p<0.05). 

Pada sembilan aspek yang ada pada iklim organisasi yang memiliki 

nilai koefisien korelasi yang paling tinggi adalah aspek identitas 

organisasi dengan nilai r = 0,648 dan p = 0,000 (p<0.05). Hal ini 

menunjukan bahwa aspek identitas organisasi memiliki kaitan yang 

erat dengan psychological well-being yang dimiliki oleh karyawan 

redaksi PT. Suara Merdeka Press. Identitas organisasi merupakan 

suatu persepsi perasaan yang muncul karena seorang karyawan 

merasa menjadi bagian dari organisasi tersebut. Hal ini dapat 

memperlihatkan seberapa besar kebanggaan karyawan pada 

organisasi tempat ia bekerja. Kebanggaan tersebut akan 

memunculkan loyalitas para karyawannya (dalam Hartanto & 

Kurniawan, 2015, h. 74). Nilai korelasi yang tinggi ini, 

memperlihatkan adanya tingkat kebanggaan yang tinggi terhadap 

perusahaan sehingga memunculkan tingkat loyalitas yang tinggi. 



 

    
 

Tingkat loyalitas tersebut ditunjukan dengan adanya karyawan 

dengan masa kerja mencapai 50 tahun.  

Aspek yang memiliki nilai koefisien korelasi yang paling 

rendah adalah aspek standar kinerja. Hal ini menunjukan bahwa 

tinggi rendahnya standar kinerja yang ditetapkan ooleh perusahaan 

tidak terlalu mempengaruhi psychological well-being yang dimiliki 

oleh karyawan redaksi PT. Suara Merdeka Press. Adapun aspek dari 

iklim organisasi yang tidak memiliki korelasi dengan psychological 

well-being yaitu aspek tanggung jawab (r = 0.153, p = 0.083). Suatu 

tanggung jawab muncul saat adanya suatu persepsi terhadap tuntutan 

pekerjaan yang dimiliki (dalam Hartanto & Kurniawan, 2015, h. 74).  

Hal ini menyatakan bahwa tanggung jawab yang dimiliki oleh para 

karyawan tidak akan mempengaruhi psychological well-being yang 

dimiliki oleh karyawan redaksi PT. Suara Merdeka Press. 

Adapun sumbangan efektif (SE) iklim organisasi sebesar 

48,72%, sisanya sebesar 51,28% dipengaruhi faktor - faktor lain yang 

tidak diteliti oleh peneliti. Berdasaran hasil tersebut,  iklim organisasi 

pada suatu perusahaan memiliki pengaruh terhadap psychological 

well-being karyawan.  

Berdasarkan hasil penghitungan secara manual, diketahui 

bahwa hasil Mean Empirik (Me) variabel psychological well-being  

sebesar 60,72. Hal ini menyatakan bahwa saat penelitian subjek 

memiliki tingkat psychological well-being yang sedang. Namun, pada 

hasil Mean Hipotetik (Mh) terdapat hasil sebesar 47,5 dengan Standar 

Deviasi Hipotetik (SDh) sebesar 9,5. Hal tersebut menunjukan   bahwa 

saat penelitian subjek memiliki tingkat psychological well-being yang 

tinggi. 



 

    
 

Berdasarkan hasil penghitungan secara manual, diketahui 

bahwa hasil Mean Empirik (Me) variabel iklim organisasi  sebesar 

78,62. Hal ini menyatakan bahwa saat penelitian subjek memiliki 

tingkat iklim organisasi yang tergolong sedang. Namun, pada hasil 

Mean Hipotetik (Mh) terdapat hasil sebesar  65 dengan Standar 

Deviasi Hipotetik (SDh) sebesar 13. Hal tersebut menunjukan   bahwa 

saat penelitian subjek memiliki tingkat iklim orgaanisasi yang 

tergolong tinggi.  

Terbuktinya hipotesis pada penelitian bukan berarti penelitian 

yang dilakukan sudah sempurna, tetapi juga memiliki beberapa 

kelemahan yang perlu untuk diperbaiki pada penelitian berikutnya. 

Beberapa kelemahan yang ada pada penelitian ini,  yaitu: 

1. Saat pengambilan data peneliti tidak dapat mengamati proses 

pengisian secara langsung dikarenakan skala hanya dititipkan dan 

diambil di waktu yang telah ditentukan. Kondisi ini 

memungkinkan adanya bias pada saat pengisian. 

2. Pada skala iklim organisasi banyak item yang gugur sebanyak 10 

item. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh banyaknya item 

sebab beberapa subjek ada yang mengeluhkan mengenai banyak 

pernyataan yang harus direspon, sehingga memungkinkan subjek 

tidak terlalu cermat dalam mengerjakan. 

3. Kemungkinan subjek memberikan respon tidak sesuai dengan 

keadaan yang terjadi, sehingga jawaban yang diperoleh peneliti 

kurang sesuai. 

4. Adanya kemungkinan subjek terburu-buru dalam memberikan 

respon sehingga setiap pernyataan yang ada tidak dibaca secara 

teliti. 




