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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Analisis Data 

Data skala kepuasan komunikasi dan data skala efikasi diri yang 

telah diperoleh akan dilanjutkan dengan melakukan analisis data. 

Pertama yang akan dilakukan adalah uji asumsi yang menyangkut uji 

normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui 

apakah variabel tergantung dan variabel bebas berdistribusi normal atau 

tidak normal. Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 

tergantung dan variabel bebas memiliki hubungan linear atau tidak 

secara signifikan. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan teknik korelasi product moment untuk menguji korelasi 

atau hubungan antara dua variabel. 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas variabel tergantung dan variabel bebas 

dilakukan dengan menggunakan prosedur Kolmogrov-Smirnov Z. 

Data dikatakan berdistribusi normal apabila probabilitas (signifikan) 

lebih besar dari 0.05 (p > 0.05). Hasil uji normalitas pada variabel 

efikasi diri menghasilkan K-S Z sebesar 0,959 (p>0,05). Hasil uji 

normalitas pada variabel kepuasan komunikasi menghasilkan K-S Z 

sebesar 0,740 (p>0,05). Berdasarkan hasil K-S Z variabel tergantung 



 

 

 

dan variabel bebas, menunjukkan data yang berdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada lampiran E-1.  

b. Uji Linearitas 

Pengujian linearitas variabel kepuasan komunikasi dan variabel 

efikasi diri untuk melihat hubungan yang ada. Data berdistribusi 

linear apabila probabilitas (signifikan) lebih kecil dari 0.05 (p<0,05). 

Hasil uji linearitas variabel efikasi diri dan variabel kepuasan 

komunikasi diketahui bahwa nilai Flinear adalah 32,344. Berdasarkan 

hasil tersebut artinya hubungan kedua variabel tersebut bersifat 

linear. Hasil uji linearitas dapat dilihat pada lampiran E-2.   

2. Uji Hipotesis 

Perhitungan dalam uji hipotesis dilakukan untuk menguji 

hubungan yang ada antara variabel tergantung dan variabel bebas. 

Pengujian korelasi dengan Product Moment menunjukkan hasil rxy 

sebesar 0,562 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,000 (p<0,01). 

Berdasarkan klasifikasi penerimaan hipotesis, apabila probabilitas 

(signifikan) lebih kecil dari 0,01 maka dinyatakan sangat signifikan. 

Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif dan sangat 

signifikan antara efikasi diri dengan kepuasan komunikasi dalam 

organisasi. Hubungan positif tersebut dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi efikasi diri maka semakin tinggi kepuasan komunikasi 

yang dirasakan. Dengan demikian hipotesis penelitian hubungan antara 

efikasi diri dengan kepuasan komunikasi diterima. Lalu, sumbangan 

efektif efikasi diri terhadap kepuasan komunikasi adalah sebesar 



 

 

 

31,58%, sedangkan sisanya adalah faktor-faktor kepuasan komunikasi 

yang lain. 

  

B. Pembahasan 

Hasil hipotesis yang diperoleh dengan teknik korelasi product 

moment adalah rxy sebesar 0,562 dengan p<0,01. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya hubungan positif dan sangat signifikan antara 

efikasi diri dengan kepuasan komunikasi dalam organisasi kerja. 

Semakin tinggi efikasi diri yang dimiliki oleh seseorang maka akan 

semakin tinggi kepuasan komunikasi yang dirasakan, begitu pula 

sebaliknya. Hasil hipotesis yang diperoleh sejalan dengan faktor-faktor 

kepuasan komunikasi yang dipengaruhi oleh efikasi diri. Kepuasan 

komunikasi yang dirasakan oleh individu dapat dihubungkan dengan 

efikasi diri yang dimiliki.  

Seperti umpan balik yang dibutuhkan setiap individu dalam 

organisasi kerja, menjadi sangat penting untuk diberikan karena 

berpengaruh pada penilaian diri sendiri dan organisasi pada kinerjanya. 

Feist berpendapat, manusia dapat melakukan refleksi diri sebagai 

dorongan untuk memikirkan berbagai kemungkinan dan melakukan 

tindakan yang diinginkan. Mekanisme refleksi diri terpenting yang 

dimiliki oleh individu adalah efikasi diri (Feist, 2010, h.211). Melalui 

efikasi diri yang baik, individu mampu menjadikan umpan balik sebagai 

dorongan bahwa individu tersebut mampu melakukan tindakan yang 

dibutuhkan untuk lebih baik dalam bekerja. 



 

 

 

Yantara (2015, h.4) mengatakan dalam penelitiannya bahwa 

kepuasan komunikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya 

iklim komunikasi, komunikasi dengan atasan, integrasi organisasi, 

kualitas media, komunikasi horisontal dan informal, perspektif 

organisasi, komunikasi subordinat atau bawahan, dan balikan pribadi. 

Komunikasi yang dialami dengan pimpinan dan terjalin dengan baik 

dapat memberikan bawahan rasa percaya dan meningkatkan kejujuran 

dalam setiap aspek pekerjaan yang harus dilakukan. Komunikasi dengan 

pimpinan membutuhkan rasa percaya untuk dapat terjalin dengan baik 

dan harmonis. Kepercayaan dari pimpinan dapat memberikan peningkat 

kejujuran dalam setiap pekerjaan yang dilakukan bawahan. Kepercayaan 

dari pimpinan juga memberikan dampak pada evaluasi atau umpan balik 

antara pimpinan dengan bawahan lebih terbuka, dan bukan dihindari 

karena rasa takut atau tidak peduli. Memberikan umpan balik atau 

evaluasi, hubungan atau bentuk komunikasi, dan iklim komunikasi 

dalam organisasi kerja berkaitan dengan mekanisme refleksi diri yang 

dimiliki oleh setiap individu.  

 Feist (2010, h.211) mengatakan bahwa individu dapat memikirkan 

rencana yang akan dilakukan, lalu melakukan tindakan, menilai, dan 

mengevaluasi. Individu dapat mempertimbangkan tindakan-tindakan apa 

yang berdampak untuk diri sendiri atau orang lain. Refleksi diri yang 

dimiliki masing-masing individu dapat menjadi dorongan bagi individu 

untuk berpikir kemungkinan-kemungkinan dari setiap tindakan dan 

dorongan untuk melakukan tindakan yang diinginkan atau diharapkan. 

Mekanisme refleksi diri yang terpenting adalah efikasi diri.  



 

 

 

Efikasi diri cenderung memungkinkan para pekerja untuk 

memberikan peranan penting dalam menghadapi setiap masalah 

komunikasi yang menghasilkan dan membentuk ketidakpuasan 

berkomunikasi dalam organisasi kerja. Hal tersebut dapat terjadi karena 

tugas kerja yang berbeda pada setiap individu dalam organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi yang pada saat bersamaan dapat tercipta 

berbagai macam masalah komunikasi. Namun para pekerja tetap turut 

terlibat dan memiliki keyakinan untuk menyelesaikan masalah 

komunikasi yang ditemukan untuk mengurangi dan mencegah 

ketidakpuasan berkomunikasi. 

Kepuasan komunikasi ditandai dengan adanya kepercayaan, rasa 

hormat, dukungan, kejujuran, umpan balik yang bersifat membangun, 

dan saling pengertian satu dengan yang lain. Individu yang memiliki 

efikasi diri yang baik tidak akan mudah mengalami rasa kurang percaya 

disaat hubungan komunikasi dengan rekan kerjanya mengalami masalah 

seperti kesalahpahaman atau informasi yang tidak terintegrasikan dengan 

baik. Melalui efikasi diri yang baik menjadikan individu mampu untuk 

mengatasi kondisi komunikasi dengan rekan kerja yang kritis dan 

terbiasa untuk melakukan tindakan yang aktif bertanya untuk 

menyelesaikan masalah yang ada. Masalah dengan rekan kerja seperti 

informasi yang tidak disampaikan akurat untuk kebutuhan masing-

masing pekerjaan, tidak berani untuk menyampaikan teguran atau 

keluhan akan pekerjaan rekan yang bermasalah, tidak mudah dialami 

oleh individu dengan efikasi diri yang baik karena mampu untuk 

melibatkan rasa yakin menyelesaikan setiap masalah, memikirkan 



 

 

 

rencana untuk bertindak, dan melakukan tindakan segera mungkin agar 

masalah tidak larut. 

Individu dengan efikasi diri yang baik tidak akan mudah 

mengalami kurangnya rasa hormat dan kurangnya dukungan dalam 

organisasi kerja ketika masalah yang ditemukan tidak dapat diselesaikan, 

bahkan bila sudah dikomunikasikan pada pimpinan. Masalah yang tidak 

dapat diselesaikan bahkan dengan bantuan pimpinan atau masalah 

dengan pimpinan sendiri akan mampu diutarakan kembali dengan jujur 

dan tetap menghormati wewenang hingga masalah terpecahkan bila 

individu memiliki efikasi diri yang baik. Merasa kehilangan dukungan 

dari pimpinan dan rekan kerja, juga rendahnya rasa hormat karena 

masalah yang harus diselesaikan sendiri dengan segera tidak mudah 

dialami oleh individu dengan efikasi diri yang baik. Individu akan 

mampu untuk mengubah pandangan buruk menjadi positif kembali pada 

masalah termudah sampai tersulit sekalipun, memikirkan bahwa setiap 

posisi kerja memiliki permasalahan masing-masing dan dukungan masih 

dapat diterima jika dikomunikasikan dengan terbuka dan apa adanya, dan 

memiliki komitmen untuk tetap bersikap hormat meski pimpinan dan 

rekan kerja tidak membantu permasalahan dalam organisasi. 

Individu dengan efikasi diri yang baik mampu untuk merencanakan 

dan melakukan tindakan yang mengubah permasalahan dalam organisasi, 

seperti komunikasi yang terhambat karena media komunikasi yang tidak 

berjalan efektif. Individu akan mampu untuk merencanakan berbagai 

macam tindakan dengan segera ketika komunikasi terhambat 

disampaikan, sedangkan pekerjaan saat itu membutuhkan proses segera 



 

 

 

berjalan. Tidak bergantung pada media komunikasi saja, melainkan juga 

kekuatan fisik yang dimiliki untuk bergerak menyampaikan informasi. 

Individu dengan efikasi diri yang baik merasa mampu untuk 

mengubah kinerja yang dinilai kurang sesuai dengan tugas kerja dan 

tujuan organisasi. Merasa tidak mampu bekerja dengan lebih baik dari 

sebelumnya dan marah karena kinerja dinilai buruk tidak akan terjadi 

pada individu dengan efikasi diri yang baik saat menerima umpan balik 

atau balikan pribadi dari rekan kerja. Individu akan mampu untuk 

memikirkan apa yang sudah dikerjakan sebelumnya dengan matang lalu 

membandingkan jika dilakukan lebih baik apa dampak yang dirasakan 

oleh diri sendiri dan rekan kerjanya. Individu juga mampu memiliki rasa 

pengertian yang baik, seandainya rekan kerjanya melakukan kinerja yang 

tidak sesuai, akan melakukan hal yang sama dengan menegur dan 

mengevaluasi kinerja tersebut demi kebaikan dalam organisasi. 

Dengan demikian tampak bahwa ketidakpuasan berkomunikasi 

yang dialami pekerja pada organisasi kerjanya, terjadi ketika adanya rasa 

tidak yakin atau mampu mengatasi penyebab ketidakpuasan 

berkomunikasi. Sebaliknya, jika para pekerja memiliki rasa yakin dan 

mampu yang baik untuk mengatasi masalah komunikasi dalam 

organisasi, maka setiap individu akan dapat meminimalisir rasa tidak 

puas akan komunikasi dalam organisasi kerjanya. Sumbangan efikasi diri 

terhadap kepuasan komunikasi dalam organisasi kerja dapat dilihat pada 

sumbangan efektif (SE) sebesar 31,58%. 

Hasil empirik dalam penelitian ini untuk data variabel kepuasan 

komunikasi memperoleh nilai mean empirik (ME) sebesar 61,36 dengan 



 

 

 

standar deviasi empirik sebesar 7,651. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa kepuasan komunikasi yang dialami oleh pekerja di perusahaan 

retail swasta di Semarang berada diatas mean hipotetiknya (MH) sebesar 

50 dan standar defiasi (SDh) sebesar 10. Hal ini berarti responden 

penelitian yaitu para pekerja di perusahaan retail swasta di Semarang 

memiliki kepuasan komunikasi yang tinggi. Dalam penelitian ini, 

kepuasan komunikasi pada pekerja di perusahaan retail swasta di 

Semarang tinggi terhadap rasa percaya antar rekan kerja untuk 

keakuratan informasi, kurangnya dukungan dan kejujuran dalam masalah 

berkomunikasi melalui media komunikasi atau komunikasi langsung, 

serta umpan balik yang diberikan tidak tersampaikan secara langsung 

dan utuh pada rekan kerja yang bersangkutan. Hal yang penting untuk 

dimiliki pekerja sehingga merasakan kepuasan komunikas yang baik 

adalah membangun tanpa henti rasa percaya dan hormat antar rekan 

kerja, memberikan dukungan penuh ketika rekan kerja mengalami 

kesulitan mengatasi masalah dalam pekerjaannya dan ketika rekan kerja 

menghadapi umpan balik yang mengkritik kinerjanya, bersikap dan 

berbicara jujur mengenai informasi untuk kebutuhan masing-masing 

pekerjaan, memberikan teguran atau umpan balik yang bersifat 

membangun sehingga pihak yang bersangkutan memahami kekurangan 

dan mampu untuk bertindak mengubah kinerja yang tidak sesuai, serta 

memiliki rasa saling pengertian bahwa cara atau bentuk komunikasi yang 

dibutuhkan berbeda-beda karena tugas kerja yang dimiliki pun berbeda. 

Sementara hasil empirik untuk variabel efikasi diri memperoleh 

nilai mean empirik (ME) sebesar 67,19 dan standar defiasi empirik 



 

 

 

sebesar 8,268. Hasil tersebut menunjukkan bahwa efikasi diri yang 

dimiliki pekerja di perusahaan retail swasta di Semarang berada diatas 

mean hipotetiknya (MH) sebesar 55 dan standar defiasi (SDh) sebesar 

11. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di perusahaan 

retail swasta di Semarang memiliki efikasi diri yang tinggi. 

Kelemahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu peneliti tidak 

melakukan wawancara secara menyeluruh pada seluruh pekerja pada 

tempat penelitian. Pada akhirnya fenomena yang didapat sesuai dengan 

tujuan penelitian hanya berdasarkan wawancara pada beberapa pekerja. 

Berdasarkan teori kepuasan komunikasi dalam organisasi, kepuasan 

dirasakan oleh seluruh pekerja, karena itu wawancara yang dilakukan 

seharusnya menyeluruh. 

 


