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BAB IV 

PENGUMPULAN DATA, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. PERSIAPAN PENGUMPULAN DATA 

        Dalam pelaksanaan penelitian ini, tahap pertama yang dilalui oleh 

peneliti sebelum mengumpulkan data penelitian yaitu tahap persiapan. 

Pada tahap persiapan, peneliti mengumpulkan data dan informasi 

mengenai perusahaan serta kondisi karyawan pada perusahaan yang 

menjadi sasaran penelitian. Peneliti juga menyusun skala penelitian berupa 

skala persepsi dukungan organisasi berdasarkan aspek-aspek persepsi 

dukungan organisasi dan menyusun skala psychological capital yang 

dimodifikasi dari  psychological capital questionnaire (PCQ24) (Luthans, 

Youssef, & Avolio, 2007) serta skala kesejahteraan psikologis yang 

dimodifikasi dari Ryff (1989) yaitu Ryff’s scale of psychological well being 

(RSPWB). Dalam penyusunan skala, peneliti juga dibantu oleh dosen 

pembimbing sebagai validator isi skala penelitian. 

        Sebelum mengumpulkan data penelitian, peneliti terlebih dahulu 

meminta perijinan kepada pihak perusahaan yaitu PT. Midi Utama 

Indonesia, Tbk cabang Makassar untuk melakukan pengambilan data. 

Dalam proses perijininan, peneliti menyertakan surat ijin penelitian dari 

Program Magister Profesi Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang.  
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B. PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA 

        Pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 24 Mei – 13 Juli 2018 

yang diawali dengan pengumpulan data uji coba item skala penelitian. Uji 

coba dilakukan untuk memastikan alat ukur yang digunakan valid dan 

reliabel sehingga dapat mengukur apa yang seharusnya diukur.  

1. Pengumpulan Data Uji Coba 

        Pengumpulan data uji coba dilaksanakan pada tanggal 24 Mei sampai 

8 Juni 2018 pada 100 karyawan. Subjek dalam uji coba adalah karyawan 

toko Alfamidi Makassar yang berbeda dari 27 toko terpilih sebagai 

kelompok sampel penelitian. Perhitungan validitas dan realibilitas alat ukur 

menggunakan program  SPSS. 

a. Hasil Uji Validitas 

         Azwar (2012) mengemukakan bahwa tidak ada batasan universal 

pada angka minimal yang harus dipenuhi agar suatu skala psikologi 

dinyatakan valid. Kriteria koefisian korelasi yang digunakan pada umumnya 

bernilai sama dengan atau lebih besar dari 0,30, akan tetapi jika jumlah item 

tidak mencukupi maka dapat dipertimbangkan untuk menurunkan sedikit 

batas kriteria standar tersebut menjadi 0,25 sehingga jumlah item yang 

diinginkan dapat terpenuhi (Azwar, 2012). Pada penelitian ini, kriteria 

standar yang digunakan adalah 0,25 karena sebagian besar item memiliki 

nilai korelasi dibawah 0,25. Berikut hasil uji validitas item pada masing-

masing skala penelitian, yaitu: 
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1) Skala kesejahteraan psikologis 

        Hasil uji validitas menunjukkan bahwa dari 24 item memiliki rentang 

nilai korelasi dari -0,061 sampai 0,483. Pada skala kesejahteraan psikologis 

terdapat 14 item yang memiliki nilai korelasi rendah atau dibawah 0,25 

sehingga harus digugurkan. Dari keenam dimensi kesejahteraan psikologis, 

terdapat satu dimensi yaitu hubungan positif dengan orang lain yang 

memiliki nilai korelasi rendah atau dibawah 0,25 pada semua atau keempat 

itemnya. Untuk dimensi otonomi kehilangan 3 atau 3 dari 4 item yang harus 

digugurkan. Pada dimensi penguasaan lingkungan, pengembangan diri, 

dan tujuan dalam hidup masing-masing kehilangan 2 item. Dimensi 

penerimaan diri, hanya kehilangan 1 dari 4 item. Untuk nilai korelasi setiap 

item tercantum pada lampiran. Berikut sebaran item hasil uji coba pada 

skala kesejahteraan psikologis, yaitu: 

Tabel 8.  Sebaran item hasil uji coba skala kesejahteraan psikologis 

No Dimensi  

Kesejahteraan Psikologis 

No. Item Jumlah item 

F UF  Valid Gugur 

1. Penerimaan Diri 13, 24 18, 23* 3 1 

2. Hubungan Positif dengan Orang 

Lain 

3*, 8* 12*, 16* 0 4 

3. Otonomi 2, 9* 15*, 19* 1 3 

4. Penguasaan Lingkungan 1*, 6* 11, 21 2 2 

5. Tujuan Dalam Hidup 4*,14* 7, 20 2 2 

6.  Pengembangan Diri 5*, 22 10*, 17 2 2 

Total Item  12 12 10 14 

* item gugur 
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        Tabel di atas menunjukkan bahwa pada dimensi hubungan positif 

dengan orang lain keseluruhan item dinyatakan gugur, sehingga perlu 

dilakukan penyusunan ulang item untuk skala kesejahteraan psikologis. 

Berikut blue print skala kesejahteraan psikologis yang akan di uji coba 

kembali, yaitu: 

Tabel 9. Blue Print Skala Kesejahteraan Psikologis 

No Dimensi Indikator Favo 
Rable 

Unfavo
rable 

Jml 

1. Penerimaan 
Diri 
 

 Mampu memandang 
positif diri sendiri dan 
masa lalu 

 Menerima semua 
pengalaman hidup baik 
positif maupun negatif 

11, 41, 
44, 45 

20, 35, 
36, 48 

8 

2. Hubungan 
Positif 
dengan 
Orang Lain 
 

 Kemampuan 
menciptakan hubungan 
yang intim dengan orang 
lain 

 Mampu menciptakan 
hubungan yang hangat 
dan saling percaya 
dengan orang lain 

6, 9, 
27, 42 

18, 33, 
39, 46 

8 

3. Otonomi 
 

 Memiliki kepribadian 
yang mandiri 

 Tidak  terpengaruh 
penilaian orang lain 

1, 4, 
12, 24 

16, 17, 
22, 30 

8 

4. Penguasaan 
Lingkungan 

 Kemampuan individu 
men ciptakan situasi 
lingkungan sesuai 
kebutuhannya 

2, 5, 
13, 25 

15, 23, 
31, 37 

8 

5. Tujuan Dalam 
Hidup 
 

 Memiliki tujuan hidup 
untuk masa depan 

 Mampu menciptakan 
kebermaknaan dalam 
hidup 

8, 10, 
28, 43 

19, 29, 
34, 47 

8 

6.  Pengembang
an Diri 

 Keinginan untuk terus 
bertumbuh 

 Terbuka terhadap 
pengalaman baru 

3, 7, 
26, 40 

14, 21, 
32, 38 

8 

Total Item 24 24 48 
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        Pengumpulan data uji coba alat ukur dilaksanakan pada tanggal 20 - 

24 Juni 2018 pada 70 orang karyawan Alfamidi Makassar yang diambil baru 

pada kelompok subjek yang berbeda dari subjek uji coba sebelumnya. Data 

hasil uji coba kemudian dianalisis menggunakan program SPSS. Hasil uji 

validitas menunjukkan bahwa dari 48 item dalam skala, terdapat 15 item 

yang memiliki nilai korelasi dibawah 0,25 sehingga dinyatakan tidak valid 

dan digugurkan. Item-item lainnya yang berjumlah 33 memiliki nilai korelasi 

sesuai dengan standar yang diharapkan yaitu 0,25 sehingga  dinyatakan 

valid. Untuk nilai korelasi setiap item tercantum pada lampiran 

        Berikut sebaran item hasil uji coba skala kesejahteraan psikologis 

yang telah diujikan kembali, yaitu: 

Tabel 10.  Sebaran item hasil uji coba ulang skala kesejahteraan psikologis 

No Dimensi Psychological 

Well Being 

No. item Jumlah Item 

F UF Valid Gugur 

1. Penerimaan Diri 11, 41*, 

44, 45 

20, 35*, 

36, 48* 

5 3 

2. Hubungan Positif dengan 

Orang Lain 

6*, 9, 

27*, 42 

18, 33, 

39, 46 

6 2 

3. Otonomi 1, 4, 

12*, 24* 

16*, 17, 

22, 30* 

4 4 

4. Penguasaan Lingkungan 2, 5*, 

13*, 25* 

15, 23, 

31, 37 

5 3 

5. Tujuan Dalam Hidup 8, 10, 

28*, 43 

19, 29, 

34, 47 

7 1 

6.  Pengembangan Diri 3*, 7, 

26, 40* 

14, 21, 

32, 38 

6 2 

Total Item  24 24 33 15 

*item gugur 



 
 
 

79 
 

       Pada tabel di atas tampak bahwa jumlah item valid sebanyak 33 item 

sedangkan item gugur sebanyak 15 item. Item yang valid telah mewakili 

semua dimensi kesejahteraan psikologis sehingga item valid tersebut 

selanjutnya akan digunakan dalam pengumpulan data penelitian.  

2) Skala persepsi dukungan organisasi 

        Hasil uji validitas menunjukkan bahwa dari 24 item memiliki rentang 

nilai korelasi dari 0,131 sampai 0,600. Oleh sebab itu, pada skala persepsi 

dukungan organisasi terdapat 9 item yang memiliki nilai korelasi rendah 

atau dibawah 0,25 sehingga harus digugurkan. Untuk setiap aspek yaitu 

aspek keadilan prosedural, dukungan dari atasan serta penghargaan 

organisasi dan kondisi pekerjaan terdapat 3 item untuk masing-masing 

aspek yang memiliki nilai korelasi item dibawah 0,25 sehingga harus 

digugurkan. Untuk nilai korelasi setiap item tercantum pada lampiran. 

Berikut sebaran item hasil uji coba skala persepsi dukungan organisasi, 

yaitu: 

Tabel 11.  Sebaran item hasil uji coba skala persepsi dukungan organisasi 

No Aspek Persepsi Dukungan 

Organisasi 

No. item Jumlah item 

F UF valid Gugur 

1. Keadilan Prosedural  1, 8*, 

12*, 15 

5, 14*, 

18, 24 

5 3 

2. Dukungan Dari Atasan  2, 10*, 

19*, 22 

4, 7, 

16*, 20 

5 3 

3. Penghargaan Organisasi 

dan Kondisi Pekerjaan  

6*, 11, 

17*, 24 

3, 9*, 

13, 21 

5 3 

Total Item  12 12 15 9 

*item gugur 
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       Pada tabel di atas tampak bahwa jumlah item valid sebanyak 15 item 

sedangkan item gugur sebanyak 9 item. Item yang valid telah mewakili 

semua aspek persepsi dukungan organisasi sehingga item valid tersebut 

selanjutnya akan digunakan dalam pengumpulan data penelitian. 

3) Skala psychological capital  

        Hasil uji validitas pada skala psychological capital menunjukkan 

bahwa dari 24 item memiliki rentang nilai korelasi dari -0,427 sampai 0,524. 

Oleh sebab itu, pada skala psychological capital terdapat 7 item yang 

memiliki nilai korelasi rendah atau dibawah 0,25 sehingga harus 

digugurkan. Untuk setiap dimensi psychological capital, salah satu dimensi 

yaitu efikasi diri memiliki nilai korelasi diatas 0,25 pada semua item 

sehingga tidak ada yang digugurkan. Pada dimensi optimisme dan resiliensi 

terdapat 3 item yang harus digugurkan sedangkan pada dimensi harapan 

terdapat 1 item harus digugurkan.  Untuk nilai korelasi setiap item tercantum 

pada lampiran. Berikut sebaran item hasil uji coba skala psychological 

capital, yaitu: 

Tabel 12.  Sebaran item hasil uji coba skala psychological capital 

No Dimensi  

Psychological Capital 

No. item Jumlah item 

F UF Valid Gugur 

1. Efikasi Diri 1, 7, 12 4,18, 22 6 0 

2. Harapan 11, 20, 24 3, 10*, 15 5 1 

3. Optimisme 2, 9, 14* 5, 8*, 17* 3 3 

4. Resiliensi 6*, 21, 23 13*, 16*, 19 3 3 

Total Item 12 12 17 7 

* item gugur 
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        Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah item valid sebanyak 17 item 

sedangkan item gugur sebanyak 7 item. Item yang valid telah mewakili 

semua dimensi psychological capital sehingga item valid tersebut 

selanjutnya akan digunakan dalam pengumpulan data penelitian. 

b. Hasil Uji Reliabilitas         

        Reliabilitas atau nilai alpha yang diperoleh dari hasil uji coba skala 

adalah sebagai berikut: 

1) Koefisien reliabilitas skala kesejahteraan psikologis pada uji pertama 

dengan jumlah item sebanyak 24, diperoleh nilai Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,669. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan 

psikologis cukup reliabel atau cukup dapat dipercaya. Namun, hasil uji 

kedua dengan jumlah item sebanyak 48, diperoleh nilai Cronbach’s 

Alpha yang lebih besar yaitu 0,884 sehingga skala kesejahteraan 

psikologis dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya. 

2) Koefisien reliabilitas skala persepsi dukungan organisasi pada uji coba 

skala dengan jumlah item sebanyak 24, diperoleh nilai Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,787. Nilai tersebut menunjukkan bahwa skala persepsi 

dukungan organisasi reliabel atau dapat dipercaya. 

3) Koefisien reliabilitas skala psychological capital pada uji coba skala 

dengan jumlah item sebanyak 24, diperoleh nilai Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,709. Nilai tersebut menunjukkan bahwa skala psychological 

capital reliabel atau dapat dipercaya. 
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2. Pengumpulan Data Penelitian 

        Setelah proses uji coba alat ukur selesai, selanjutnya peneliti 

melakukan pengumpulan data penelitian. Item-item yang dinyatakan valid 

dan reliabel dalam uji validitas dan reliabilitas selanjutnya dijadikan sebagai 

item dalam skala penelitian.  

a. Skala Kesejahteraan Psikologis 

        Berikut sebaran item skala kesejahteraan psikologis yang akan 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

Tabel 13.  Skala kesejahteraan psikologis dengan sebaran item yang baru 

No. Dimensi Kesejahteraan 

Psikologis 

Jumlah item Total item  

F UF 

1. Penerimaan Diri 8, 30, 31 14, 24,  5 

2. Hubungan Positif dengan 

Orang Lain 

6, 28 12, 22, 27, 

32 

6 

3. Otonomi 1, 3 11, 16 4 

4. Penguasaan Lingkungan 2 10, 17, 20, 

25 

5 

5. Tujuan Dalam Hidup 5, 7, 29 13, 19, 23, 

33 

7 

6. Pengembangan Diri 4, 18,  9, 15, 21, 26 6 

Jumlah Item  13 20 33 

 

b. Skala Persepsi Dukungan Organisasi 

        Berikut sebaran item skala persepsi dukungan organisasi yang akan 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 
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Tabel 14. Skala persepsi dukungan organisasi dengan sebaran item baru 

No. Aspek Persepsi Dukungan 

Organisasi 

Jumlah item Total item  

F UF 

1. Keadilan Prosedural  1, 9 5, 10, 14 5 

2. Dukungan Dari Atasan  2, 13 

 

4, 6, 11 5 

3. Penghargaan Organisasi 

dan Kondisi Pekerjaan  

7, 15 3, 8, 12 5 

Jumlah Item  6 9 15 

 

c. Skala Psychological Capital 

        Berikut sebaran item skala psychological capital yang akan digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

Tabel 15.  Skala psychological capital dengan sebaran item yang baru 

No. Dimensi Persepsi 

Dukungan Organisasi 

Jumlah item Total item  

F UF 

1. Efikasi Diri 1, 6, 9 4, 11, 15 6 

2. Harapan 8, 13, 17 3, 10 5 

3. Optimisme 2, 7 5  3 

4. Resiliensi 14, 16 12 3 

Jumlah Item  10 7 17 

 

C. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

        Setelah skala disusun dengan nomor item yang baru dan digunakan 

untuk mengumpulkan data, maka diperoleh data yang digunakan untuk uji 

hipotesis seperti yang tercantum pada lampiran. Pada sub bab ini, peneliti 

akan menjelaskan keseluruhan hasil penelitian dan analisis data penelitian 

mulai dari gambaran umum subjek penelitian, gambaran umum hasil 
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penelitian, hasil uji normalitas, uji linearitas, uji multikoleniearitas dan uji 

hipotesis mayor  serta hasil uji hipotesis minor. 

1. Gambaran Umum Subjek Penelitian 

        Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan toko Alfamidi Makassar 

dengan jabatan COS, ACOS, MD, Crew, dan Kasir. Jumlah subjek 

penelitian sebanyak 300 karyawan yang diperoleh dari 33 toko Alfamidi di 

kota Makassar. Jumlah toko yang digunakan bertambah sehingga tidak 

sesuai dengan rencana awal atau hasil pengundian cluster random 

sampling yaitu 27 toko. Hal ini disebabkan karena dalam proses 

pengumpulan data, peneliti mengalami kendala yaitu tidak semua karyawan 

toko bersedia mengisi kuesioner serta terdapat pula karyawan yang cuti 

saat peneliti menyebar kuesioner.  

        Untuk mendapatkan 300 subjek, peneliti menggunakan teknik 

aksidental yaitu menyebar kuesioner pada setiap toko Alfamidi yang ditemui 

dan belum termasuk toko-toko yang telah digunakan sebelumnya. 

Penggunaan teknik aksidental dilakukan karena sebagian besar toko 

Alfamidi di kota Makassar telah digunakan untuk uji coba dan pengumpulan 

data penelitian. Oleh sebab itu, total toko yang digunakan untuk 

mendapatkan sampel yang diinginkan dalam penelitian ini adalah 33 toko 

Alfamidi.  

      Berikut gambaran umum subjek penelitian berdasarkan data 

demografis usia, jenis kelamin, pendidikan, status pernikahan, jabatan dan 

masa kerja.  
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Tabel 16. Gambaran umum subjek penelitian 

Aspek Demografis Jumlah Subjek Persentase (%) 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

154 

146 

 

51,3 

48,7 

Usia 

16 – 20 Tahun 

21 – 25 Tahun 

26 – 30 Tahun 

31 – 35 Tahun 

 

68 

189 

41 

2 

 

22,7 

63 

13,7 

0,6 

Pendidikan 

SMA/SMK 

D1,D3 

S1 

 

280 

3 

17 

 

93,3 

1 

5,7 

Status Pernikahan 

Belum Menikah 

Menikah 

Duda/Janda 

 

260 

38 

2 

 

86,7 

12,7 

0,6 

Jabatan 

Chief Of Store (COS) 

Assistant Chief Of Store (ACOS) 

Marchandiser (MD) 

Crew 

Kasir 

 

26 

28 

59 

112 

75 

 

8,67 

9,33 

19,7 

37,3 

25 

Masa Kerja 

< 1 Tahun 

1 – 2 Tahun 

> 2 – 4 Tahun 

> 4 Tahun 

 

62 

131 

61 

46 

 

20,7 

43,7 

20,3 

15,3 

 

       Berdasarkan data pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa 

subjek pada penelitian ini lebih banyak laki-laki yaitu sebesar 51,3% 

sedangkan perempuan 48,7%. Subjek penelitian yang berusia dewasa awal 

yaitu 21 – 25 tahun sebesar 63% atau lebih banyak dibandingkan subjek 

pada rentang usia yang lain. Pendidikan SMA/SMK juga menunjukkan 
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jumlah sebesar 93,3% yang berarti hamper semua subjek memiliki 

berpendidikan SMA/SMK.  

       Pada aspek status penikahan tampak bahwa subjek penelitian yang 

belum menikah lebih banyak daripada yang telah menikah atau telah 

bercerai. Untuk level jabatan menunjukkan bahwa jumlah subjek yang 

merupakan karyawan toko biasa (non pejabat) yaitu crew dan kasir lebih 

banyak daripada pejabat tokoh yaitu COS, ACOS dan MD. Pada aspek 

masa kerja menunjukan bahwa subjek penelitian lebih banyak yaitu 

sebesar 43,7% merupakan karyawan dengan masa kerja 1 – 2 tahun.  

2. Gambaran Umum Hasil Penelitian   

        Setelah menganalisis gambaran umum subjek penelitian, maka 

selanjutnya perlu diketahui gambaran umum hasil penelitian. Hasil 

perhitungan menggunakan program SPSS, diperoleh gambaran umum skor 

empirik untuk variabel kesejahteraan psikologis, persepsi dukungan 

organisasi dan psychological capital yang tersaji dalam tabel berikut: 

Tabel 17. Gambaran umum skor empirik     

Variabel Min Max Mean SD N 

Kesejahteraan Psikologis 74 132 104,78 10,41 300 

Persepsi Dukungan Organisasi 30 59 46,83 5,37 300 

Psychological Capital 37 68 51,13 5,13 300 

    

        Selain deskripsi skor empirik, peneliti juga memaparkan skor hipotetik 

untuk setiap variabel dalam penelitian. Pada penelitian ini, jumlah item yang 

digunakan dalam skala kesejahteraan psikologis adalah 33 item, persepsi 
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dukungan organisasi 15 item dan psychological capital 17 item. Format 

penilaian yang digunakan adalah skala likert dengan 4 pilihan jawaban yaitu 

sangat tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai dan sangat sesuai sehingga nilai 

terendah adalah 1 dan nilai tertinggi adalah 4. 

        Oleh sebab itu, skor minimal hipotetik dapat diperoleh dengan rumus 

(1 x jumlah item) sedangkan rumus skor maksimal hipotetik adalah (4 x 

jumlah item). Skor mean hipotetik dapat diperoleh dengan rumus (skor 

maksimal + skor minimal : 2). 

Tabel 18. Gambaran umum skor hipotetik     

Variabel Min Max Mean N 

Kesejahteraan Psikologis 33 132 82,5 300 

Persepsi Dukungan Organisasi 15 60 37,5 300 

Psychological Capital 17 68 42,5 300 

 

        Berdasarkan skor hipotetik di atas, maka peneliti akan membagi dalam 

lima kategori yang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: 

Interval = Skor tertinggi – Skor terendah 
Jumlah Kategori 

 
 

a. Kesejahteraan psikologis 

        Hasil penelitian untuk variabel kesejahteraan psikologis diperoleh skor 

tertinggi adalah 132 dan skor terendah adalah 33. 

Interval = 132 – 33 : 5 = 19,8 (dibulatkan 20) 
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       Berikut tabel gambaran hasil penelitian yang telah dikategorisasikan: 

Tabel 19. Gambaran skor kesejahteraan psikologis 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

113 – 132 Sangat Tinggi 71 23,7 

93 – 112 Tinggi 193 64,3 

73 – 92 Sedang 36 12 

53 – 72 Rendah 0 0 

33 – 52 Sangat Rendah 0 0 

Total 300 100% 

 

        Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas subjek penelitian 

memiliki skor kesejahteraan psikologis yang tinggi dengan persentase 

sebanyak 64,3%. Subjek dengan skor sangat tinggi sebanyak 23,7% dan 

12% untuk skor kategori sedang, sedangkan skor kategori rendah dan 

sangat rendah adalah 0% atau tidak ada subjek dengan skor rendah dan 

sangat rendah untuk variable kesejahteraan psikologis. Hal ini berarti 

bahwa secara umum kesejahteraan psikologis pada karyawan toko Alfamidi 

di kota Makassar berada pada kategori tinggi. 

b. Persepsi dukungan organisasi 

        Hasil penelitian untuk variabel persepsi dukungan organisasi diperoleh 

skor tertinggi adalah 60 dan skor terendah adalah 15. 

Interval = 60 – 15 : 5 = 9  
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        Berikut tabel gambaran hasil penelitian yang telah dikategorisasikan: 

Tabel 20. Gambaran skor persepsi dukungan organisasi 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

51 – 60 Sangat Tinggi 73 24,3 

42 – 50 Tinggi 186 62 

33 – 41 Sedang 38 38,3 

24 – 32 Rendah 3 1 

15 – 23 Sangat Rendah 0 0 

Total 300 100% 

        

        Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas subjek penelitian 

memiliki skor persepsi dukungan organisasi yang tinggi dengan persentase 

sebanyak 62%. Subjek dengan skor sedang sebanyak 38,3% dan 24,3% 

untuk skor kategori sangat tinggi, sedangkan skor kategori rendah hanya 

1% dan skor sangat rendah adalah 0% atau tidak ada subjek dengan skor 

sangat rendah untuk variabel persepsi dukungan organisasi. Hal ini berarti 

bahwa secara umum persepsi dukungan organisasi pada karyawan toko 

Alfamidi di kota Makassar berada pada kategori tinggi. 

c. Psychological Capital 

        Hasil penelitian untuk variabel psychological capital diperoleh skor 

tertinggi adalah 68 dan skor terendah adalah 17. 

Interval = 68 – 17 : 5 = 10,2 (dibulatkan 10) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

90 
 

        Berikut tabel gambaran hasil penelitian yang telah dikategorisasikan: 

Tabel 21. Gambaran skor Psychological Capital 

Interval Kategori Frekuensi Persentase 

60 – 70 Sangat Tinggi 19 6,3 

49 – 59 Tinggi 205 68,3 

38 – 48 Sedang 75 25 

27 – 37 Rendah 1 0,33 

16 – 26 Sangat Rendah 0 0 

Total 300 100% 

         

        Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas subjek penelitian 

memiliki skor psychological capital yang tinggi dengan persentase 

sebanyak 68,3%. Subjek dengan skor sedang sebanyak 25%, untuk skor 

kategori sangat tinggi sebanyak 3%, sedangkan skor kategori rendah hanya 

0,33% dan skor sangat rendah adalah 0% atau tidak ada subjek dengan 

skor sangat rendah untuk variabel psychological capital. Hal ini berarti 

bahwa secara umum psychological capital pada karyawan toko Alfamidi di 

kota Makassar berada pada kategori tinggi. 

3. Hasil Uji Normalitas 

        Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian 

yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Janie (2012) 

menyatakan bahwa uji normalitas dalam model regresi bertujuan untuk 

mendeteksi apakah variabel pengganggu atau residual terdistribusi normal. 

Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistrisbusi 

normal. Normalitas residual dapat dideteksi dengan menggunakan uji 
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statistik Kolmogrov-Smirnov. Untuk hasil uji normalitas Kolmogrov-Smirnov 

yang diperoleh dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 22. Tabel Hasil Uji Nomalitas Residual 

Variabel Kolmogorov-Smirnova 

Statistic Df Sig. 

Unstandardized Residual 0,041 300 0,200 

 

        Hasil uji normalitas residual di atas menunjukan nilai Kolmogrov-

Smirnov bahwa sebesar 0,041 dengan p sebesar 0,200 (p>0,05) yang 

berarti nilai residual normal atau distribusi penyebaran item adalah normal. 

4. Hasil Uji Linearitas 

        Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 

yang linear antara variabel bebas dan variabel tergantung. Berikut hasil uji 

linearitas dalam penelitian ini, yaitu: 

Tabel 23. Hasil uji linearitas 

Hubungan antar variable F Sig. 

Persepsi Dukungan Organisasi – 

Kesejahteraan Psikologis  

250.328 0,000 

Psychological Capital – 

Kesejahteraan Psikologis 

144.818 0,000 

 

       Pada tabel di atas tampak bahwa hubungan antara persepsi dukungan 

organisasi dengan kesejahteraan psikologis memiliki nilai F = 250.328 

dengan signifikansi 0,000 (p<0,01). Hubungan psychological capital 

dengan kesejahteraan psikologis memiliki nilai F = 144.818 dengan 
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signifikansi 0,000 (p<0,01). Dengan demikian, hubungan antara kedua 

variabel bebas dengan  variabel tergantung dinyatakan linear.     

5. Hasil Uji Multikoleniearitas 

       Uji multikolenieritas dilakukan untuk memastikan apakah terdapat 

korelasi atau hubungan antar variabel bebas dalam sebuah model regresi. 

Model regresi dinyatakan tidak memiliki masalah jika nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) lebih kecil dari 10 (VIF<10) dan nilai Torelance lebih besar 

dari 0,10 (tolerance>0,10).         

        Hasil uji multikolenieritas pada kedua variabel ditunjukkan dengan nilai 

VIF sebesar 1,384 yang berarti lebih kecil dari 10 (VIF 1,384<10 sedangkan 

nilai tolerance sebesar 0,723 sehingga lebih besar dari 0,10 (tolerance 

0,723 > 0,10). Hasil uji multikolenieritas tersebut menjelaskan bahwa pada 

kedua variabel bebas dinyatakan tidak terdapat masalah atau tidak terjadi 

korelasi antar kedua variabel bebas.  

6. Hasil Uji Hipotesis 

        Berikut hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dengan 

menggunakan teknik analisis regresi berganda, yaitu: 

a. Hipotesis Mayor (H1): Terdapat hubungan antara persepsi 

dukungan organisasi dan psychological capital dengan 

kesejahteraan psikologis 

        Berdasarkan hasil analisis data diperoleh R Square sebesar 0,500 

sehingga kedua variabel bebas yaitu persepsi dukungan organisasi dan 

psychological capital secara bersama-sama memberikan kontribusi 
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sebesar 50% terhadap kesejahteraan psikologis sedangkan nilai hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel tergantung sebesar R = 0,707. Hasil 

uji F = 148,656 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p<0,01) sehingga 

hipotesis dinyatakan diterima atau terdapat hubungan antara persepsi 

dukungan organisasi dan psychological capital dengan kesejahteraan 

psikologis. Data yang lebih lengkap tercantum di lampiran.  

b. Hipotesis Minor (H2): Terdapat hubungan antara persepsi 

dukungan organisasi dengan kesejahteraan psikologis. 

        Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai R = 0,675 sehingga 

dinyatakan bahwa persepsi dukungan organisasi memiliki hubungan yang 

cukup kuat dengan kesejahteraan psikologis. Hasil analisis juga 

menunjukkan nilai koefisian β (Beta) = 0,990 dan nilai t = 10,585 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 (p<0,01) sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan positif antara persepsi dukungan organisasi dengan 

kesejahteraan psikologis.  

        Pada penelitian ini, peneliti juga menguji hubungan setiap aspek 

persepsi dukungan organisasi dengan kesejahteraan psikologis. Nilai R 

Square = 0,456 sehingga kontribusi aspek persepsi dukungan organisasi 

secara bersama-sama terhadap kesejahteraan psikologis sebesar 45,6%. 

Hasil analisis data hubungan keadilan prosedural dengan kesejahteraan 

psikologis diperoleh nilai koefisien β (Beta) = 0,564 dan nilai t = 1,761 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,079 (p>0,05) sehingga dinyatakan 
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bahwa aspek keadilan prosedural tidak memiliki hubungan dengan 

kesejahteraan psikologis. 

       Hasil analisis untuk hubungan aspek dukungan dari atasan dengan 

kesejahteraan psikologis memiliki nilai koefisien β (Beta) = 1,087 dan nilai 

t = 3,184 dengan nilai signifikansi 0,002 (p<0,05) sehingga dinyatakan 

bahwa dukungan dari atasan memiliki hubungan positif dan signifikan 

dengan kesejahteraan psikologis. Kemudian, untuk hasil analisis hubungan 

aspek penghargaan organisasi dan kondisi pekerjaan dengan 

kesejahteraan psikologis diperoleh nilai koefisien β (Beta) = 2,098 dan nilai 

t = 6,528 dengan nilai signifikansi 0,000 (p<0,01) sehingga dinyatakan 

bahwa aspek penghargaan organisasi dan kondisi pekerjaan memiliki 

hubungan positif dan signifikan dengan kesejahteraan psikologis. 

c. Hipotesis Minor (H3): Terdapat hubungan antara psychological 

capital dengan kesejahteraan psikologis. 

        Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai R = 0,563 sehingga 

dinyatakan bahwa psychological capital memiliki hubungan yang cukup 

kuat dengan kesejahteraan psikologis. Hasil analisis data juga 

menunjukkan nilai koefisian β (Beta) sebesar 0,587 dan nilai t = 5,995 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p<0,01) sehingga dinyatakan 

bahwa psychological capital memiliki hubungan positif dengan 

kesejahteraan psikologis.  

       Pada penelitian ini, dilakukan pula pengujian terhadap hubungan setiap 

dimensi psychological capital dengan kesejahteraan psikologis. Nilai R 
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Square = 0,317 sehingga kontribusi dimensi psychological capital secara 

bersama-sama terhadap kesejahteraan psikologis sebesar 31,7%. Hasil 

analisis data juga menunjukkan bahwa keempat dimensi psychological 

capital memiliki hubungan positif dengan kesejahteraan psikologis. Dimensi 

efikasi diri memiliki nilai koefisien β (Beta) sebesar 1,041 dan nilai t = 3,703 

dengan nilai signifikansi 0,000 (p<0,05), dimensi optimisme memiliki nilai 

koefisien β (Beta) sebesar 1,839 dan nilai t = 3,876 dengan nilai signifikansi 

0,000 (p<0,05), dimensi harapan memiliki nilai koefisien β (Beta) sebesar 

0,908 dan nilai t = 2,257 dengan nilai signifikansi 0,025 (p<0,05) sedangkan 

dimensi resiliensi memiliki nilai koefisien β (Beta) sebesar 1,078 dan nilai t 

= 2,050 dengan nilai signifikansi 0,041 (p<0,05).  

 

D. PEMBAHASAN  

        Pada hasil pengujian hipotesis penelitian diperoleh nilai R Square = 

0,500 dan nilai R = 0,707 serta hasil uji F = 148,656 dengan nilai signifikansi 

0,000 (p<0,01). Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa persepsi 

dukungan organsiasi dan psychological capital pada karyawan toko 

Alfamidi cabang Makassar secara bersama-sama memberikan kontribusi 

sebesar 50% terhadap kesejahteraan psikologis. Kedua variabel bebas 

juga memiliki hubungan cukup kuat dengan kesejahteraan psikologis yang 

ditandai dengan nilai korelasi yang mendekati angka 1 yaitu R = 0,707. 

        Persepsi dukungan organisasi memiliki hubungan yang cukup kuat 

dengan kesejahteraan psikologis, ditandai dengan nilai R = 0,675. Hasil 
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penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni dan Wang (2015) yang 

menunjukkan bahwa persepsi dukungan organisasi memiliki hubungan 

positif dengan kesejahteraan psikologis dengan nilai korelasi sebesar R = 

0,510. Selain itu, hasil penelitian Yanez dan Figueroa (2011) juga 

menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan antara persepsi 

dukungan organisasi dengan kesejahteraan psikologis dengan nilai korelasi 

sebesar R = 0,693.  

       Oleh sebab itu, hasil penelitian ini dinyatakan dapat mendukung 

penelitian-penelitian sebelumnya bahwa terdapat hubungan positif antara 

persepsi dukungan organisasi dengan kesejahteraan psikologis. Nilai 

hubungan antar kedua variabel juga menunjukkan angkat yang cukup tinggi 

atau mendekati 1 sehingga dapat dinyatakan hubungan persepsi dukungan 

organisasi dengan kesejahteraan psikologis tergolong cukup kuat.  

        Sejalan dengan penjelasan Tsai (2013) yang menyatakan bahwa 

karyawan yang memiliki pandangan positif terhadap dukungan yang 

diberikan organisasi cenderung membuat karyawan dapat merasakan 

kepuasan kerja, kesehatan fisik dan mental sehingga dapat terhindar dari 

stres dan kecelakaan kerja. Kondisi ini membentuk kesejahteraan 

psikologis karyawan di tempat kerja karena merasa mendapat dukungan 

dari lingkungan kerjanya.  

        Persepsi dukungan organisasi juga merupakan keyakinan karyawan 

mengenai penghargaan organisasi terhadap kontribusi mereka, dengan 

adanya penghargaan tersebut membuat karyawan merasa bahwa 
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keberadaan dan upaya yang dilakukan untuk perusahaan dihargai 

sehingga memenuhi kebutuhan sosioemosional karyawan. Hal ini berujung 

pada terbentuknya kesejahteraan psikologis yang baik bagi karyawan 

(Sihag & Sarikwal, 2015).  

        Penjelasan di atas sesuai dengan kondisi lapangan subjek penelitian. 

Hasil wawancara dengan Koordinator HRD PT. Midi Utama Indonesia, Tbk 

manyatakan bahwa perusahaan memberlakukan adanya penghargaan 

kepada karyawan yang berprestasi atau memiliki kinerja baik. Penghargan 

yang diberikan berupa bonus, kenaikan gaji serta kesempatan untuk 

promosi atau naik jabatan. Hal tersebut memungkinkan karyawan toko 

memiliki persepsi yang positif terhadap dukungan organisasi meskipun 

terdapat hal-hal yang membuat karyawan merasa tidak nyaman atau tidak 

puas dengan kebijakan organisasi.  

        Hubungan persepsi dukungan organisasi dengan kesejahteraan 

psikologis juga dapat diperkuat dengan adanya hubungan antara aspek-

aspek persepsi dukungan organisasi dengan kesejahteraan psikologis.. 

Aspek dukungan dari atasan memiliki hubungan dengan kesejahteraan 

psikologis yang tampak dari nilai signifikansinya sebesar 0,002 (p<0,05). 

Penghargaan organisasi dan kondisi pekerjaan memiliki hubungan dengan 

kesejahteraan psikologis yang tampak dari nilai signifikansi sebesar 0,000 

(p<0,01). Namun, aspek keadilan prosedural tidak memiliki hubungan 

dengan kesejahteraan psikologis yang dibuktikan dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,079 (p<0,05).  
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        Dari ketiga aspek persepsi dukungan organisasi, dua aspek yang 

memiliki hubungan dengan kesejahteraan psikologis sedangkan satu aspek 

tidak menunjukkan adanya hubungan. Berikut skema yang menunjukkan 

hubungan aspek-aspek persepsi dukungan organisasi dengan 

kesejahteraan psikologis, yaitu: 

 

× 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Skema hubungan aspek persepsi dukungan organisasi dengan 

kesejahteraan psikologis 
 

       Skema di atas menunjukkan bahwa aspek keadilan prosedural tidak 

memiliki hubungan dengan kesejahteraan psikologis. Sejalan dengan 

pendapat Ajala dan Bolarinwa (2015) yang menjelaskan bahwa keadilan 

prosedural memiliki hubungan dengan kesejahteraan psikologis, tetapi 

tidak semua karyawan memandang keadilan prosedural sebagai beban 

dalam bekerja sehingga keadilan prosedural tidak selalu berhubungan 

positif dengan kesejahteraan psikologis. Hal ini sejalan dengan hasil 

wawancara awal dengan karyawan toko yang menunjukkan bahwa terdapat 

karyawan yang merasa tidak sejahtera di tempat kerja karena terdapat 

peraturan-peraturan perusahaan yang membuat karyawan merasa tidak 
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nyaman yaitu penggantian barang hilang, mutasi atau penempatan yang 

tidak sesuai dengan harapan serta adanya shift kerja malam di toko 24 jam.   

Namun beberapa karyawan tidak mempersoalkan hal tersebut karena 

menganggap sebagai bagian dari aturan perusahaan.  

        Selain itu, adanya dukungan dari atasan membuat karyawan merasa 

sejahtera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek dukungan dari 

atasan memiliki hubungan dengan kesejahteraan psikologis. Hasil 

wawancara dengan karyawan toko juga menunjukkan bahwa hubungan 

dengan atasan yaitu COS dan ACOS terjadin dengan baik. Atasan selalu 

memberikan motivasi dan semangat kerja sehingga membuat karyawan 

merasa nyaman.  

        Sejalan dengan hasil penelitian Nielsen, Randall, Yarker dan Brenner 

(2008) yang menjelaskan bahwa dukungan dari atasan memiliki hubungan 

positif dengan kesejahteraan psikologis. Dukungan dari atasan dapat 

membantu karyawan untuk lebih memaknai pekerjaannya, memahami 

perannya di tempat kerja sehingga dapat menjalankan pekerjaan dengan 

baik serta dapat mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Dengan 

begitu, karyawan akan nyaman pada pekerjaan dan membentuk 

kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi.  

       Pada hasil wawancara tersebut juga menunjukkan bahwa karyawan 

merasa bahwa penghargaan yang diberikan organisasi berupa kenaikan 

gaji, bonus dan promosi atau kenaikan jabatan membuat karyawan nyaman 

dengan kondisi pekerjaan sehingga dapat menunjang terbentuknya 
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kesejahteraan psikologis. Pernyataan ini menunjang hasil penelitian yaitu 

terdapat hubungan penghargaan organisasi dan kondisi pekerjaan dengan 

kesejahteraan psikologis. 

        Hal tesebut juga sejalan dengan penjelasan Rousseau, Salek dan 

Morin (2009) yang menyatakan bahwa penghargaan yang diberikan 

organisasi kepada kinerja karyawan dapat meningkatkan pandangan positif 

karyawan pada tempat kerjanya sehingga kesejahteraan psikologis 

karyawan meningkat. Stinglhamber dan Ohana (2016) menyatakan bahwa 

kondisi pekerjaan yang nyaman dan sesuai harapan karyawan membuat 

kesejahteraan psikologis dapat meningkat.  

        Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

antara persepsi dukungan organisasi dengan kesejahteraan psikologis 

khususnya pada aspek dukungan dari atasan serta penghargaan 

organisasi dan kondisi pekerjaan. Hasil pengujian hipotesis juga 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara 

psychological capital dengan kesejahteraan psikologis, ditandai dengan 

nilai R = 0,563.  

        Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Gracia dan Ayala (2017) bahwa terdapat hubungan positif 

antara psychological capital dengan kesejahteraan psikologis dengan nilai 

korelasi R = 0,550. Hasil penelitian yang dilakukan Avey, Luthans, Smith 

dan Palmer (2010) juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif  

antara psychological capital dan kesejahteraan psikologus dengan nilai R 
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sebesar 0,750. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat mendukung 

penelitian-penelitian sebelumnya mengenai hubungan yang positif dan 

siginifikan antara psychological capital dengan kesejahteraan psikologis.  

        Rabenu, Eyal dan Elizur (2017) menyatakan bahwa karyawan yang 

memiliki psychological capital yang tinggi memiliki kemampuan dalam 

mengatasi gejala-gejala stress atau coping stress sehingga cenderung 

memiliki kesejahteraan psikologis yang baik. Psychological capital yang 

baik juga dapat membantu mengurangi kelelahan fisik dan metal serta 

mencegah burnout karyawan di lingkungan kerja sehingga kesejahteraan 

psikologis karyawan meningkat (Garcia & Ayala, 2017).  

        Dengan kata lain, karyawan yang mampu memandang positif segala 

persoalan yang dihadapi lebih mampu menghadapi dan menyelesaikan 

masalah-masalah sehingga tidak membuatnya stres atau terbebani. Hal ini 

baik untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis karyawan. Staf 

personalia PT. Midi Utama Indonesia menjelaskan bahwa karyawan-

karyawan toko Alfamdi yang telah bekerja lebih dari 2 tahun merupakan 

karyawan yang senantiasa berpikir positif. Karyawan tersebut memandang 

masalah dalam pekerjaan sebagai tantangan dan bahan untuk belajar. Oleh 

sebab itu, perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan dengan 

masa kerja diatas 2 tahun untuk menjadi pejabat toko.    

      Selain itu, hubungan antara psychological capital dengan kesejahteraan 

psikologis dibuktikan dengan adanya hubungan dimensi psychological 

capital dengan kesejahteraan psikologis. Ke empat dimensi psychological 
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capital menunjukkan hubungan yang signifikan dengan nilai signifikansi 

untuk dimensi efikasi diri sebesar 0,000 (p<0,05), dimensi optimisme 

sebesar 0,000 (p<0,05), dimensi harapan sebesar 0,025 (p<0,05) dan nilai 

signifikasni untuk dimensi resiliensi sebesar 0,041 (p<0,05). Berikut skema 

yang menunjukkan hubungan dimensi-dimensi psychological capital 

dengan kesejahteraan psikologis, yaitu: 
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Gambar 4. Skema hubungan dimensi psychological capital dengan 

kesejahteraan psikologis 
 

       Skema di atas menunjukkan bahwa semua dimensi psychological 

capital memiliki hubungan dengan kesejahteraan psikologis. Sejalan 

dengan hasil penelitian Koller dan Hicks (2016) yaitu terdapat hubungan 

antara optimisme dan harapan dengan kesejahteraan psikologis. Penelitian 

Malekitabar, Riahi dan Malekitabar (2016) menunjukkan bahwa efikasi diri, 

harapan dan optimisme memiliki hubungan positif dengan kesejahteraan 

psikologis. Individu dengan efikasi diri yang baik akan lebih mudah 

menghadapi masalah yang hadapi. Memiliki harapan membuat individu 

senantiasa memandang positif apapun yang sedang dihadapinya. 
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Optimisme juga dapat membuat individu selalu yakin akan mampu 

mencapai apa yang diharapakan.  

      Faircloth (2017) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara resiliensi dengan kesejahteraan psikologis, individu 

dengan resiliensi yang tinggi akan cenderung menganggap segala 

tantangan sebagai proses yang menyenangkan sehingga kesejahteraan 

psikologis meningkat. Nafees dan Jahan (2017) menyatakan bahwa 

individu yang memiliki resiliensi yang tinggi akan lebih mampu menangani 

gejala stres sehingga kesejahteraan psikologisnya pun akan meningkat.  

        Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa karyawan yang memiliki efikasi diri atau keyakinan pada 

kemampuannya, senantiasa memiliki harapan untuk mencapai hal yang 

baik, optimis dan yakin bahwa ia mampu menjadi lebih baik serta diimbangi 

dengan upaya yang maksimal dan tidak mudah menyerah akan 

memandang permasalahan sebagai suatu hal yang mudah diatasi. Hal 

inilah yang dapat membuat karyawan mengalami kesejahteraan psikologis. 

Kondisi ini mungkin dialami sebagain besar dari karyawan toko Alfamidi 

Makassar sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa psychological 

capital memiliki hubungan dengan kesejahteraan psikologis.  

        Hal yang mendasari penelitian ini adalah gambaran awal yang 

diperoleh peneliti mengenai kondisi karyawan toko Alfamidi. Gambaran 

awal yang diperoleh menunjukkan ciri-ciri bahwa kesejahteraan psikologis 

karyawan rendah sehingga mengakibatkan tingginya turnover dan 



 
 
 

104 
 

penurunan kualitas kerja. Gambaran ini diperoleh dengan hasil wawancara 

pada 12 karyawan toko, wawancara dengan koordinator HRD dan staf 

personalia serta melihat data-data perusahaan. Diperoleh pula data dan 

informasi yang menunjukkan bahwa persepsi dukungan organisasi yang 

diterima karyawan rendah. 

        Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas subjek 

penelitian memiliki skor kesejahteraan psikologis yang berada pada 

kategori tinggi dengan jumlah subjek sebanyak 64,3%. Skor persepsi 

dukungan organisasi juga menunjukkan bahwa mayoritas subjek penelitian 

memiliki skor yang berada pada kategori tinggi yaitu sebanyak 62%. Skor 

psychological capital berada pada kategori tinggi dengan persentase subjek 

sebanyak 68,3%. Hal ini berarti bahwa secara umum kesejahteraan 

psikologis, persepsi dukungan organisasi dan psychological capital pada 

karyawan toko Alfamidi di kota Makassar berada pada kategori tinggi. 

        Perbedaan gambaran awal dan hasil penelitian ini dapat terjadi karena 

sumber data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan gambaran awal 

permasalahan masih kurang. Jumlah karyawan sebagai responden yang 

diwawancarai diawal hanya 12 orang sedangkan jumlah subjek penelitian 

sebanyak 300 karyawan. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab 

perbedaan hasil tersebut. Proses wawancara yang kurang mendalam 

karena waktu responden yang terbatas juga dapat menjadi penyebab 

masalah ini terjadi sehingga dapat dikatakan gambaran awal masalah 

belum kuat.  
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        Selain itu, proses pengumpulan data awal juga dengan wawancara 

sedangkan pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengisi 

kuesioner yang berisi pernyataan-pernyatan yang telah teruji validitas dan 

reliabilitasnya. Berdasarkan asumsi peneliti, hal-hal tersebut yang mungkin 

mengakibatkan gambaran awal dan hasil penelitian berbeda.  

        Permasalahan-permasalahan tersebut juga merupakan kelemahan 

dari penelitian ini. Jumlah karyawan yang diwawancarai diawal untuk 

menggali permasalahan kurang sehingga belum mewakili permasalahan 

karyawan toko Alfamidi. Wawancara juga tergolong kurang mendalam 

sehingga mengakibatkan data dan informasi yang diperoleh belum cukup 

kuat. Selain itu, kelemahan lain dalam penelitian ini adalah proses 

pengisian kuesioner tidak diawasi karena kuesioner hanya dititipkan di toko-

toko dan akan diisi oleh karyawan ketika selesia bekerja. Hal ini 

mengakibatkan proses pengisian kuesioner tidak terkontrol.  

        Pada penelitian ini, peneliti juga menganalisis hubungan antara 

variabel-variabel demografi seperti jenis kelamin, usia, pendidikan dan 

status pernikahan dengan kesejahteraan psikologis. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa ke empat variabel demografi tersebut tidak memiliki 

hubungan dengan kesejahteraan psikologis. Berikut tabel yang 

menunjukkan nilai hubungan variabel demografi dengan kesejahteraan 

psikologis, yaitu: 
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Tabel 24. Hubungan Variabel Demografi dengan Kesejahteraan Psikologis 

 Variabel Kesejahteraan Psikologis 

JK R .040 
Sig .488 

USIA R -.015 
Sig. (2-tailed) .792 

PENDIDIKAN R .090 
Sig. (2-tailed) .120 

STATUS R -.087 
Sig. (2-tailed) .134 

KESEJAHTERAAN 
PSIKOLOGIS 

R 1 
Sig. (2-tailed)   

 

        Hasil analisis jenis kelamin memiliki nilai korelasi sebesar 0,040 

dengan nilai signifikansi 0,488 (p>0,05) sehingga dinyatakan bahwa jenis 

kelamin tidak memiliki hubungan dengan kesejahteraan psikologis. Ryff 

(1995) menyatakan bahwa wanita memiliki kesejahteraan psikologis yaitu 

pada dimensi hubungan positif dengan orang lain dan pengembangan diri 

yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki tetapi dimensi lainnya tidak 

menunjukkan hubungan yang signifikan. Perempuan dapat memiliki 

kesejahteraan psikologis pada beberapa dimensi tetapi laki-laki juga 

memiliki kesejahteraan psikologis pada dimensi yang berbeda. Oleh sebab 

itu, dapat dinyatakan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak selalu 

berhubungan dengan kesejahteraan psikologis.  

        Hubungan usia dengan kesejahteraan psikologis memiliki nilai korelasi 

sebesar -0,015 dengan nilai signifikansi 0,792 (p>0,05) sehingga 

dinyatakan tidak memiliki hubungan yang signifikan. Ryff dan Keyes (1995) 

menyatakan bahwa perbedaan usia memiliki tingkat hubungan 

kesejahteraan psikologis yang berbeda-beda pada setiap aspek sehingga 
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usia tidak selalu berhubungan dengan kesejahteraan psikologis. Hasil 

penelitian yang dilakukan Yanez dan Figuera (2011) juga menunjukkan 

bahwa karyawan yang berusia 50 tahun ke atas memiliki kepuasan kerja 

dan kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi dibandingkan karyawan 

berusia dibawah 50 tahun. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa tidak 

adanya hubungan usia dan kesejahteraan psikologis pada penelitian ini 

dapat disebabkan karena usia karyawan yang menjadi subjek penelitian 

yaitu usia 17 – 35 tahun.  

        Hubungan pendidikan dengan kesejahteraan psikologis pada 

penelitian ini menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,090 dengan nilai 

signifikansi 0,120 (p>0,05). Hasil ini tidak sejalan dengan teori yang 

dikemukakan Ryff dan Singer (1996) yang menyatakan bahwa tingkat 

pendidikan memiliki hubungan dengan kesejahteraan psikologis, semakin 

tinggi pendidikan individu maka kesejahteraan psikologis akan semakin 

tinggi. Namun pendidikan tidak memengaruhi kesejahteraan psikologis 

pada penelitian ini, dapat disebabkan karena sebagian besar yaitu 93,3% 

subjek penelitian memiliki pendidikan yang sama yaitu SMA/SMK sehingga 

hasil yang diharapkan belum dapat terukur.  

         Hasil analisa hubungan status pernikahan dengan kesejahteraan 

psikologis menunjukkan nilai korelasi sebesar -0,087 dengan nilai 

signifikansi 0,134 (p>0,05) sehingga dinyatakan tidak memiliki hubungan 

yang signifikan. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian Soulsby 

dan Bennett (2015) bahwa individu yang sudah menikah memiliki 
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kesejahteraan psikologis yang lebih tinggi dari pada individu yang belum 

menikah dan telah bercerai. Ketidaksesuaian hasil penelitian sebelumnya 

dengan hasil penelitian ini dapat disebabkan karena subjek dalam 

penelitian ini sebagian besar belum menikah yaitu 86,7% sehingga hasil 

yang diharapkan belum dapat terukur.   

        Dengan demikian, kesimpulannya adalah variabel demografi dalam 

penelitian ini tidak menunjukkan adanya hubungan dengan kesejahteraan 

psikologis. Hal ini dapat disebabkan karena sebagian besar subjek 

penelitian memiliki usia, pendidikan dan status pernikahan bahkan level 

jabatan yang sama sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki 

kesejahteraan psikologis yang sama.  

 


