
 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di perusahaan sektor agrokimia, terutama 

obat pestisida dan alat pertanian, yakni PT. X. PT. X adalah perusahaan 

formulator yang bergerak di sektor agrokimia yang sejak tahun 2008 telah 

menekuni bisnis distribusi pestisida. Berawal dari usaha distribusi agrokimia, PT. 

X terus-menerus mengembangkan usahanya secara konsisten sehingga ke seluruh 

wilayah Jawa, antara lain Jawa Tengah, DIY, dan daerah pantai utara Jawa. 

Pada saat itu, pemerintah melakukan deregulasi perizinan pestisida dengan 

mencabut peraturan yang membatasi pemegang izin pestisida dan membuka 

seluas-luasnya bagi calon pemegang izin untuk mendaftarkan pestisidanya. 

Setelah kurang lebih bergerak pada dunia distribusi selama 10 tahun, didirikanlah 

PT. X yang juga bergerak di bidang distribusi alat-alat pertanian.  Bekerjasama 

dengan beberapa principal dari Eropa, Cina dan Malaysia, PT. X mulai 

mendaftarkan produknya di Departemen Pertanian. 

Untuk memasarkan produk-produknya, PT. X bekerjasama dengan 

jaringan/usaha distribusi yang telah terbangun sebelumnya.  Untuk tahun-tahun 

kedepan, PT. X berkeinginan terus berkembang dalam rangka menjalankan visi, 

misi dan komitmennya. PT. X memiliki misi untuk dapat membantu masyarakat 

tani dan perkebunan mendapatkan produk-produk yang berkualitas dan 
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terjangkau untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan di 

Indonesia. 

Pada awal mulanya, sekitar tahun 2008, belum ada nilai atau misi yang 

jelas di perusahaan. Belum ada sistem yang profesional untuk mengatur sumber 

daya manusia yang berada di dalamnya. Karyawan direkrut tanpa adanya sistem 

rekrutmen yang jelas dan bekerja tanpa adanya pengawasan yang ketat. 

Akibatnya, banyak karyawan keluar masuk tanpa ijin dan melakukan fraud 

sehingga merugikan perusahaan. 

Mulai dari tahun 2016, mulai ada budaya kerja yang ditegakkan, salah 

satunya profesionalisme dimana selalu menyertakan bukti atau nota-nota, 

dokumen, dan mulai digalakkan program-program reward, seperti yearly 

vacation atau best employee dan beberapa program pengembangan SDM, 

misalnya dengan program training, serta sharing dan diskusi antar karyawan. 

 

Tabel IV. Data Demografis Karyawan 

Komponen Jumlah Prosentase 

Usia   

20-25 tahun  15 10,27% 

26-30 tahun 24 16,43% 

31-35 tahun 33 22,60% 

36-40 tahun 29 19,87% 

41-45 tahun 22 15,07% 

46-50 tahun 15 10,28% 

> 50 tahun 

 

8   5,48% 

Tingkat Pendidikan   

SMA/ SMK 79 54,11% 
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Diploma 37 25,34% 

Sarjana 26 17,81% 

Pascasarjana 4   2,74% 

   

Jenis Kelamin   

Pria 69 47,26% 

Wanita 77 52,74% 

   

Masa Kerja   

<1 tahun 36 24,66% 

1-2 tahun 68 46,58% 

> 2 tahun 42 28,76% 

Sumber: PT X 

Alasan peneliti menggunakan perusahaan ini, antara lain: 

a. Perusahaan yang cukup besar yang telah bertahan lebih dari 10 tahun dan 

memiliki karyawan yang cukup banyak. 

b. Lapangan pekerjaan di bidang industri adalah salah satu lapangan dengan 

jumlah karyawan yang cukup besar di Indonesia. 

c. Mendapatkan ijin dari pemilik perusahaan. 

d. Belum pernah ada penelitian sebelumnya di tempat ini. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian atau 

pengambilan data, antara lain: 

1. Perijinan Penelitian 

Persiapan yang dilakukan sebelum mengambil data dalam penelitian 

ini diawali dengan mengurus surat ijin penelitian tesis. Peneliti mengajukan 
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surat pengantar dari Fakultas Psikologi untuk melakukan penelitian tesis di 

PT. X dengan nomor 782/A.7.04/MP/VIII/2018. Setelah mengirimkan 

surat tersebut, peneliti melakukan penelitian di PT. X dan dibuktikan 

dengan adanya surat dari perusahaan bernomor 01/G45/SK-PN/24/08/18. 

2. Penyusunan Skala Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat tiga skala, yakni skala Work Engagement, 

Workplace Spirituality, dan Thriving. Penyusunan dari masing-masing 

skala antara lain: 

a. Skala Work Engagement 

Work Engagement dalam penelitian ini diukur menggunakan 

UWES (Utrecht Work Engagement Survey) (Schaufeli dan Bakker, 

2003) dengan berdasarkan tiga dimensi, yakni semangat (vigor), 

dedikasi (dedication) dan absorpsi (absorption). Item dalam skala ini 

berjumlah 17 buah item pernyataan dengan skala Likert (1-5). 

b. Skala Workplace Spirituality 

Workplace Spirituality dalam penelitian ini diukur menggunakan 

tiga dimensi (Milliman, Czaplewski, dan Ferguson, 2003), antara lain 

meaningful work, service of community, dan alignment with 

organizational values. Item dalam skala ini berjumlah 27 buah item 

pernyataan dengan skala Likert (1-5). 
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c. Skala Thriving 

Thriving dalam penelitian ini diukur menggunakan dua dimensi 

(Spreitzer, 2010), antara lain pembelajaran (learning) dan semangat 

hidup (vitality). Item dalam skala ini berjumlah 24 buah item 

pernyataan dengan skala Likert (1-5). 

Skala yang disusun selanjutnya dilakukan evaluasi secara kualitatif. 

Evaluasi bertujuan untuk menguji item yang ditulis sudah sesuai dengan 

blue print dan indikator perilaku yang hendak diungkapnya, menguji 

apakah item ditulis sesuai dengan kaidah penulisan yang benar dan melihat 

apakah item yang ditulis masih mengandung social desirability yang tinggi 

(Azwar, 2011). 

Evaluasi tersebut dilakukan dengan dibantu dua dosen pembimbing 

selaku ahli dalam masalah atribut yang hendak diukur oleh skala yang 

disusun. Hasil evaluasi tersebut juga diperkuat dengan adanya uji coba 

pemahaman item kepada sampel kecil. Prosedur untuk mengevaluasi 

pernyataan pada kelompok kecil dapat memberi informasi yang berharga 

terkait masukan untuk pernyataan yang telah disusun. Berdasarkan hasil 

evaluasi kualitatif selanjutnya diperoleh item yang berkualitas, dan 

selanjutnya item itu telah siap untuk tahap penelitian selanjutnya. 
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C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan try out terpakai (Setiadi, Matindas, dan 

Charry, 1998) try out terpakai adalah istilah yang digunakan untuk proses 

penelitian yang menggunakan subjek yang sama dengan subjek dalam uji 

validitas dan reliabilitasnya. Sehingga, dalam pengambilan data penelitian hanya 

dilakukan satu kali. Jogiyanto (2014) menyatakan hal ini dengan istilah Final 

Field Test, disebut dengan uji lapangan karena pengujian ini menggunakan data 

lapangan yang benar-benar digunakan dipenelitian. Penggunaan ini dipilih karena 

beberapa pertimbangan antara lain karena keterbatasan waktu, tenaga, dan 

tuntutan organisasi; skala yang digunakan merupakan adaptasi dari skala orisinal 

yang telah melalui evaluasi psikometri dan telah digunakan di beberapa 

penelitian di Indonesia dengan skor validitas dan reliabilitas yang baik; dalam 

penyusunan juga telah dilakukan evaluasi secara kualitatif, dibantu oleh ahli dan 

diujicobakan untuk mengetahui pemahaman karyawan akan item-item tersebut. 

Selanjutnya, pengambilan data dalam penelitian ini mulai dilaksanakan 

pada tanggal 20 Agustus 2018. Proses pengisian skala pada penelitian ini yakni 

dengan self-administered questionnaire atau self-completion questionaire, 

dimana subjek menjawab pertanyaan dengan melengkapi kuesioner oleh mereka 

sendiri (Ott dan Longnecker, 2001). Pembagian skala dibantu oleh pihak kantor.  
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D. Analisa Data 

Berikut adalah hasil pengujian data yang dilakukan sesuai dengan tujuan 

penelitian, antara lain: 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian validitas dan reliabilitas ketiga skala dilakukan dengan 

bantuan program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS). Uji 

validitas dilakukan dengan teknik Product Moment, sedangkan uji 

reliabilitas dilakukan melalui teknik Alpha Cronbach. Berikut hasil analisis 

validitas dan reliabilitas masing-masing skala: 

a. Skala Work Engagement 

Hasil pengujian terhadap 17 item skala work engagement ditemukan 

terdapat 0 item gugur, sehingga jumlah item valid sebanyak 17 item. 

Dari hasil pengujian tersebut diperoleh koefisien validitas 0,344-0,711, 

sedangkan koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,908.  

Tabel V. Sebaran No Item Valid dan Gugur Skala Work Engagement 

No Aspek Work Engagement Sebaran Item Gugur  Valid 

1 Semangat (vigor) 1,4,8,12,15,17 0 6 

2 Dedikasi (dedication) 2,5,7,10,13 0 5 

3 Absorpsi (absorption) 3,6,9,11,13,16 0 6 

 Jumlah Item 17   
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b. Skala Workplace Spirituality 

Hasil pengujian terhadap 27 item skala workplace spirituality 

ditemukan 2 item gugur, sehingga jumlah item valid sebanyak 25 item. 

Dari hasil pengujian tersebut diperoleh koefisien validitas 0,365-0,706, 

sedangkan koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,913.  

Tabel VI. Sebaran No Item Valid dan Gugur Skala Workplace 

Spirituality 

No Aspek Workplace 

Spirituality 

Sebaran Item Gugur  Valid 

1 Meaningful work 3,5,9,10,19*,22,

24*,25,27 

1 8 

2 Service of community 1,2,6,7,8,12,13,

15,23, 

0 9 

3 Alignment with 

organizational values 

4,11,14,16,17,1

8,20,21,26, 

1 8 

 Jumlah Item 27   

 

c. Skala Thriving 

Hasil pengujian terhadap 24 item skala thriving ditemukan terdapat 5 

item gugur, sehingga jumlah item valid sebanyak 19 item. Dari hasil 

pengujian tersebut diperoleh koefisien validitas 0,329-0,557, 

sedangkan koefisien Alpha Cronbach sebesar 0,836.  
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Tabel VII. Sebaran No Item Valid dan Gugur Skala Thriving 

No Aspek Thriving Sebaran Item Gugur Valid 

 + -  

1 Pembelajaran 

(learning) 

1,2,3*,4,5*,6 7,8,9,10 2 8 

2 Semangat hidup 

(vitality) 

11,12,15,16*, 

17,19*,21*,22,23 

13,14, 

18,20, 24 

3 11 

  15 9   

Keterangan: += Positive, - =Negative 

2. Uji Asumsi 

Data penelitian yang valid dan reliabel menjadi data untuk penelitian, 

selanjutnya digolongkan berdasar atas kelompok kebutuhan masing-

masing, dan dilakukan eliminasi terhadap data yang tidak memenuhi 

syarat. Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai syarat 

dalam pemenuhan uji-R dan uji-F adalah uji normalitas, uji linieritas dan 

uji homogenitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk membuktikan sebaran data yang 

digunakan berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogrov-Smirnoff Z. 

Pengujian normalitas terhadap alat ukur dilakukan dengan 

menggunakan program komputer Statistical Packages For Social 

Sciences (SPSS).  
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Berdasar uji normalitas terhadap variabel work engagement diperoleh 

nilai K-SZ yaitu 0,626 dengan p>0,05 yang berarti variabel work 

engagement mempunyai distribusi normal. Pada pengujian normalitas 

variabel workplace spirituality diperoleh nilai K-SZ yaitu 0,668 dengan 

p>0,05 yang berarti variabel workplace spirituality mempunyai 

distibusi normal. Pada variabel thriving pengujian normalitas diperoleh 

nilai K-SZ yaitu 0,906 dengan p>0,05 yang berarti variabel thriving 

mempunyai distribusi normal.  

b. Uji Linearitas 

Uji linieritas hubungan antara variabel work engagement dengan 

variabel workplace spirituality diperoleh F linier sebesar 19,866 

dengan p<0,05 yang berarti hubungan antara kedua variabel tersebut 

bersifat linier. Uji linieritas selanjutnya adalah hubungan antara 

variabel work engagement dengan thriving, diperoleh F linier sebesar 

31,482 dengan p<0,05 yang berarti hubungan antara kedua variabel 

tersebut bersifat linier.   

3. Uji Hipotesis 

Setelah melewati tahapan uji asumsi dalam penelitian ini terpenuhi, 

maka peneliti dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya yakni pengujian 

hipotesis. 
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a. Hipotesis Mayor 

Hipotesis mayor yang diuji dalam penelitian ini yakni hipotesis 

pertama (H1) dianalisis menggunakan multiple correlation. 

Pada pengujian H1 diperoleh nilai Ry12= 0,613 dengan F= 27,416  dan 

P<0,01, dengan begitu menunjukkan hubungan yang sangat signifikan 

antara workplace spirituality dan thriving dengan work engagement. 

Artinya semakin tinggi workplace spirituality dan thriving, maka 

semakin tinggi pula work engagement pada karyawan, begitu pula 

sebaliknya.  

b. Hipotesis Minor 

Pengujian hipotesis minor digunakan teknik korelasi product moment 

pearson untuk menguji H2 dan H3. 

1) Pada pengujian H2, hasil korelasi menunjukkan ada hubungan 

antara workplace spirituality dengan work engagement. Hal ini 

ditunjukkan dengan rx1y sebesar 0,421 (p<0,01) yang berarti 

terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara workplace 

spirituality dan work engagement. Berdasarkan hasil ini dapat 

dikatakan semakin tinggi workplace spirituality, maka semakin 

tinggi pula work engagement, begitu pula sebaliknya.  

2) Hasil pengujian pada H3, hasil korelasi menunjukkan ada 

hubungan antara thriving dengan work engagement. Hal ini 

ditunjukkan dengan rx2y sebesar 0,505 (p<0,01) yang berarti 
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terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara thriving 

dan work engagement. Berdasarkan hasil ini dapat dikatakan 

semakin tinggi thriving, maka semakin tinggi pula work 

engagement, begitu pula sebaliknya. 

 

E. Pembahasan 

Hasil pengujian dengan uji statistik multiple correlation menunjukkan 

bahwa hipotesis pertama diterima, yakni adanya hubungan yang sangat 

signifikan antara workplace spirituality dan thriving dengan work engagement 

yang dibuktikan dengan nilai Ry12= 0,613 dengan F= 27,416 dan P<0,01. Artinya 

semakin tinggi workplace spirituality dan thriving maka semakin tinggi pula 

work engagement pada karyawan. 

Hal tersebut mendukung penelitian sebelumnya, Walt (2018) yang 

mengatakan bahwa terdapat hubungan positif antara workplace spirituality, 

thriving, dan work engagement, dimana lingkungan pekerjaan (working 

environment) serta pengalaman karyawan untuk berkembang di tempat kerja 

dapat meningkatkan work engagement. Penelitian ini juga memperkuat penelitian 

Pradhan dan Jena (2016) bahwa workplace spirituality dan thriving 

mempengaruhi tingkat work engagement pada dunia bisnis manufaktur. 

Lingkungan pekerjaan manufaktur yang membutuhkan kerjasama antar 

departemen, ternyata mendorong karyawan untuk saling berinteraksi dan 

merealisasikan kebermaknaan kerja melalui kerjasama tim. Ikatan emosional 
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dalam komunitas kerja ini memberikan perasaan lengkap dan sukacita dalam 

bekerja (Milliman dkk., 2003). 

Lingkungan industri manufaktur juga mendorong individu untuk terus 

belajar dan mengembangkan diri karena adanya kebutuhan terkait keterampilan 

(Pradhan dan Jena, 2016). Kondisi ini juga didorong oleh adanya keinginan 

kenaikan jabatan atau karier dan insentif yang berkaitan dengan hasil kinerja. 

Sehingga secara tidak sadar, karyawan akan melakukan identifikasi diri dengan 

misi organisasi dan menginternalisasikan norma, nilai, dan budaya kerja 

(Milliman, Czaplewski, dan Ferguson, 2003). Hal ini berarti kebijakan organisasi 

juga berpengaruh pada kebutuhan pemenuhan diri karyawan dan aktualisasi diri 

mereka. 

Penting bagi sebuah perusahaan merancang lingkungan pekerjaan, baik 

melalui budaya dan nilai yang ada pada organisasi, serta menggali keterlibatan 

karyawan sehingga memunculkan work engagement. Hal tersebut berarti 

lingkungan pekerjaan dan media pembelajaran yang meningkatkan partisipasi 

karyawan, cenderung akan lebih memenuhi kebutuhan dan memberikan makna 

dan tujuan dalam bekerja. Disamping itu, akan meningkatkan ikatan emosional 

atau hubungan antar rekan, serta membentuk individu sejalan dengan nilai-nilai 

organisasi, sehingga mengarahkan karyawan untuk mencapai work engagement.    

Workplace spirituality dan thriving mendorong individu untuk ―hadir 

secara psikologis‖ dalam sebuah aktivitas, dimana menyebabkan individu untuk 

mengalami work engagement. Baik workplace spirituality dan thriving juga 
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menyebabkan kondisi pengembangan diri (self-development) individu di tempat 

kerja (Levene, 2015). Self-development sendiri dapat diraih oleh karyawan 

melalui feedback yang diberikan atasan, pembuatan target pribadi terkait dengan 

aktivitas pekerjaan, dan upaya mencapai kemajuan diri (Paterson dalam Levene, 

2015). Oleh karena itu, peran mentor juga dibutuhkan dalam pertumbuhan 

pribadi individu dan menumbuhkan semangat hidup (vitality). Ketika organisasi 

menampilkan workplace spirituality dan thriving, maka akan memunculkan work 

engagement pada karyawan (Walt, 2018). 

Hasil penelitian juga mendapatkan bahwa variabel thriving memiliki 

sumbangan efektif terbesar dibanding workplace spirituality, yakni sebesar 

22,8%. Hal ini mengindikasikan bahwa thriving berhubungan kuat untuk 

memunculkan work engagement pada karyawan. Ketika karyawan merasakan 

kondisi thriving, karyawan tersebut merasakan adanya kemajuan pada dirinya 

(Spreitzer, Sutcliffe, Dutton, Sonenshein, dan Grant, 2005), serta adanya 

kepercayaan diri dan kapabilitas diri yang meningkat (Walt, 2018). Hal tersebut 

berdampak pada semangat yang tinggi dalam menghadapi tugas-tugas dengan 

terus mempertahankan energi yang dimilikinya sehingga memunculkan rasa 

bangga dan lekat dengan pekerjaannya, atau dengan kata lain memunculkan work 

engagement pada karyawan. 

Hasil pengujian dengan uji statistik menunjukkan bahwa hipotesis kedua 

diterima, yakni adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara workplace 

spirituality dengan work engagement yang dibuktikan dengan nilai rx1y= 0,421 



57 
 

 
 

dengan P<0,01. Artinya semakin tinggi workplace spirituality, maka semakin 

tinggi pula work engagement, begitu pula sebaliknya. 

Karyawan yang mengalami kondisi workplace spirituality akan memiliki 

perasaan antusiasme pada pekerjaan mereka. Karyawan akan menemukan makna 

serta tujuan bekerja, mampu mengekspresikan diri secara penuh, dan terhubung 

dengan rekan kerja (Kinjerski dan Skrypnek, 2004). Ketika karyawan 

memandang positif pada pekerjaan dan organisasi tempatnya bekerja, mereka 

akan mencurahkan usahanya dalam sebuah pekerjaan. Disamping itu, mereka 

akan merasa antusias, bangga, dan serta memiliki ikatan emosional yang kuat 

dengan rekan kerjanya pada sebuah komunitas kerja. Perasaan-perasaan tersebut 

selanjutnya akan menimbulkan rasa senang, terpikat pada pekerjaannya, merasa 

waktu berjalan dengan cepat karena ada komponen emosional di dalamnya. 

Ketiganya secara tidak langsung, menampilkan aspek-aspek dari work 

engagement, yakni vigor, dedication, dan absorption (Schaufeli, Bakker, 

Salanova, 2006).  

Organisasi dengan workplace spirituality yang tinggi, akan menciptakan 

kerangka budaya atau suasana kerja yang memfasilitasi karyawannya untuk 

saling terhubung (connectedness) dan penuh suka cita (joyfull) dalam bekerja 

sehingga memfasilitasi sikap yang positif terhadap diri dan organisasi. Individu 

tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, namun berpikiran menyeluruh tentang 

organisasi: dengan memberikan segenap usaha, antusiasme, dan berkonsentrasi 

penuh pada pekerjaannya (Khrisnakumar dan Neck, 2002). Individu yang 
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mengalami workplace spirituality akan merasa lengkap (complete) ketika 

melakukan pekerjaan yang disebabkan adanya dorongan dan identifikasi 

terhadap tujuan, nilai-nilai, dan misi organisasi (Chalofsky dan Krishna, 2009). 

Karyawan yang berkontribusi pada pekerjaan dan melakukan pekerjaan dengan 

mencurahkan energi fisik, kognitif, dan emosional secara penuh merupakan ciri 

karyawan dengan work engagement yang tinggi (Kahn, 1990). 

Hasil uji statistik juga menjelaskan bahwa aspek alignment with 

organizational values memiliki hubungan yang paling kuat dengan work 

engagement yakni sebesar 0,413. Hal tersebut menyimpulkan bahwa kesamaan 

tujuan, nilai-nilai, dan misi yang dimiliki organisasi dengan nilai-nilai yang 

dipegang individu merupakan hal terpenting untuk memunculkan work 

engagement. Individu yang mengidentifikasi bahwa terdapat keselarasan nilai 

pribadi dan organisasi maka akan berkontribusi lebih besar pada pekerjaan 

dengan mencurahkan energi fisik, kognitif, dan emosional secara penuh. 

Hasil pengujian dengan uji statistik menunjukkan bahwa hipotesis ketiga 

diterima, yakni adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara thriving 

dengan work engagement yang dibuktikan dengan nilai rx2y= 0,505 dengan 

P<0,01. Artinya semakin tinggi thriving, maka semakin tinggi pula work 

engagement, begitu pula sebaliknya. 

Porath, Spreitzer, dan Gibson (2012) mengungkapkan bahwa organisasi 

yang diisi oleh karyawan yang memiliki work engagement yang tinggi, ternyata 

dipengaruhi oleh faktor thriving, melalui vitality dan learning, yang dialami oleh 
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karyawannya. Webster’s Revised Unabridged Dictionary menjelaskan kata dasar 

―thrive‖ merujuk pada kemampuan individu untuk mencapai kesejahteraan, 

tumbuh, berkembang, dan penuh semangat di tempat kerja. Adanya kondisi 

thriving pada individu mengakibatkan individu tersebut memiliki energi untuk 

menentukan tujuan karir, mengidentifikasi peluang karir, dan mengembangkan 

kemampuan yang dimilikinya. 

Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Carver (1998) 

menjelaskan thriving sebagai respons positif terhadap tantangan dan timbul 

dalam bentuk keterampilan, pengetahuan, kepercayaan diri, dan hubungan sosial. 

Jiang (2017) menjelaskan bahwa individu yang mengalami thriving memiliki 

ciri-ciri: bersemangat, memiliki motivasi untuk belajar, terikat dengan pekerjaan, 

bertanggungjawab dan memiliki perencanaan karir, memiliki rasa keingintahuan 

yang tinggi, serta mempunyai kepercayaan diri yang kuat untuk mengatasi 

hambatan pekerjaan, sehingga meningkatkan work engagement karyawan 

terhadap pekerjaan yang dijalaninya. 

Ketika karyawan bertumbuh secara psikologis, maka individu merasakan 

kemajuan dalam dirinya, dimana merefleksikan pengetahuannya yang bertambah 

dan semakin efektif. Karyawan akan merasa bersemangat menghadapi tugas-

tugas dengan terus mempertahankan energi yang dimilikinya sehingga bangga 

dan lekat dengan pekerjaannya. Individu yang menunjukkan kedua aspek 

thriving: vitality dan learning, membuktikan bahwa ia memiliki ketersediaan 

yang baik: fisik, mental, dan psikologis, memandang pekerjaan yang dijalaninya 
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sebagai sesuatu yang bermakna, dan adanya kondisi yang nyaman untuk 

bertumbuh, baik berupa hubungan interpersonal, gaya manajemen, dan norma 

organisasi. Ketiga kondisi tersebut merupakan faktor penyebab munculnya work 

engagement (Kahn, 1990). 

Hasil uji statistik juga menjelaskan bahwa aspek learning memiliki 

hubungan yang paling kuat dengan work engagement yakni sebesar 0,525. Hal 

tersebut menyimpulkan bahwa aspek learning dalam kondisi thriving merupakan 

hal terpenting untuk memunculkan work engagement pada karyawan. Organisasi 

perlu untuk merancang lingkungan pekerjaan yang mendukung potensi kerja 

karyawannya sehingga menimbulkan work engagement. Adanya kesempatan 

individu untuk berkembang (personnel development) dan kesempatan belajar 

(learning opportunities) (Schaufeli dan Bakker, 2010) merupakan hal-hal yang 

mampu meningkatkan work engagement. Karyawan akan mengalami work 

engagement apabila mendapatkan pelatihan atau kesempatan belajar yang lebih 

baik di tempat kerja mereka (Bhaskar dan Mishra, 2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga memiliki beberapa kelemahan, 

antara lain: 

1. Penelitian ini dilakukan hanya pada satu lokasi, sehingga kurang dapat 

ditarik kesimpulan untuk mewakili populasi yang lebih besar. 

2. Pada penelitian ini, data demografi belum diolah lebih lanjut menggunakan 

uji statistik, sehingga kurang memperkaya pengetahuan yang didapat 

dengan cara yang lebih spesifik.   
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3. Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang termasuk dalam konstruk 

psikologi positif sehingga bagi responden kemungkinan agak mengalami 

kesulitan, dikarenakan memiliki kemiripan arti atau definisi antar 

variabelnya.  


