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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Sebelum dilakukan analisis statistik dengan menggunakan 

product moment untuk uji hipotesis, maka lebih dulu dilakukan 

uji asumsi menyangkut uji normalitas dan uji linieritas. Uji asumsi 

dilakukan untuk mengetahui sebaran item, selain itu juga untuk 

mengetahui variabel yang dianalisis linier atau tidaknya hubungan 

antara kedua variabel. Uji asumsi dapat dihitung dengan 

menggunakan program Statistical Packages for social science 

(SPSS). 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah kedua 

variabel yang dianalisis berdistribusi normal atau tidak. 

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Z (K-S Z). Distribusi data normal 

ditunjukkan dengan probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 

0,05. Hasil uji normalitas tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Hasil normalitas pada variabel Employee Engagement 

menunjukkan perolehan nilai K-S Z sebesar 0.790 dengan 

p sebesar 0,561 (p>0,05), hal ini menandakan  bahwa skor 

variabel employee  engagement berdistribusi normal. 



37 

 

 
 

2. Hasil normalitas pada variabel aktualisasi diri 

menunjukkan perolehan nilai K-S Z sebesar 0.1108 

dengan p sebesar 0,172 (p>0,05), hal ini menandakan 

bahwa skor variabel aktualisasi diri berdistribusi normal 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk melihat apakah variabel 

yang dianalisis memiliki hubungan linier, hasil uji linieritas  

menunjukkan Flinier sebesar 32.560 dengan nilai p sebesar 

0,000 (p<0,01) yang artinya kedua variabel dalam penelitian ini 

memiliki hubungan yang linier, 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan tahap uji asumsi, maka tahap selanjutnya 

adalah uji hipotesis, teknik yang digunakan adalah korelasi 

product moment dengan menggunakan program Statistical 

Packages for social science (SPSS). Hasil yang diperoleh adalah 

koefisien rxy sebesar 0,679 dengan nilai signifikansi 0,000 

(p<0,01), hasil ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif 

antara aktualisasi diri dengan Employee Engagement pada 

generasi Y.  

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan 

teknik product moment diperoleh koefisien korelasi rxy sebesar 0,679 

(p<0,01) yang menyatakan hipotesis penelitian diterima dengan hasil 

korelasi positif yaitu semakin tinggi aktualisasi diri maka semakin 

tinggi Employee Engagement pada karyawan generasi Y, begitupun 
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sebaliknya semakin rendah aktualisasi diri maka akan semakin 

rendah Employee Engagement pada karyawan generasi Y. Karyawan 

yang memiliki aktualisasi diri yang baik dapat memahami kebutuhan 

paling mendasar, dapat mengungkapkan perasaannya, mampu 

menkontrol setiap tindakan yang dilakukan, dapat bekerja sama 

dengan orang lain dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sosial yang ada.  

Aktualisasi diri merupakan proses yang berlangsung secara 

terus menerus dan tidak pernah terpuaskan, dan ada kecenderungan 

potensinya meningkat karena orang mengaktualisasikan 

perilakunya. Aktualisasi diri seseorang memiliki energi yang 

terfokus dan menjadi pribadi yang lebih inisiatif secara personal, 

dapat beradaptasi dengan baik, serta memiliki upaya dan persistensi 

yang diarahkan terhadap goal organisasi. Hal tersebut menjadikan 

karyawan memiliki sikap positif dan peduli penuh terhadap 

pekerjaannya atau yang biasa disebut dengan Employee 

Engagement. Hal ini sesuai dengan pendapat Cahyadi, Muliawan 

dan Parizade (2017, h.77) bahwa aktualisasi diri mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Apabila 

seseorang memiliki aktualisasi diri yang baik maka memicu untuk 

bekerja lebih totalitas sehingga seseorang semakin keterikatan 

terhadap organisasi tinggi. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa aktualisasi diri 

memiliki sumbangan efektif sebesar 46,1% pada Employee 

Engagement, sisanya 53,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Aktualisasi 
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diri memberi pengaruh yang penting terhadap keterikatan karyawan 

pada perusahaan. Aktualisasi diri membuat seseorang memahami 

perasaan pada diri sendiri dan orang lain  mampu untuk mengontrol 

emosi, bekerja dalam tim, dan memberikan kemampuan terbaiknya 

untuk perusahaan, memahami kesadaran dan kontrol dirinya berarti 

individu tersebut sudah memahami apa yang dibutuhkan perusahaan 

dan orang lain, mampu menerima masukan dan kritik dari orang 

sekitarnya sehingga tidak merugikan perusahaan dan karyawan 

lainnya, mampu mempertimbangkan segala tindakan, sehingga dapat 

membantu kerja karyawan dan perusahaan. 

Berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian ini ditemukan 

bahwa variabel Employee Engagement memiliki mean empirik (Me) 

sebesar 51,63 dan standar deviasi empirik (SDe) sebesar 5.956, maka 

hal ini mengindikasikan bahwa terdapat 14 karyawan dengan 

Employee Engagement rendah, 22 karyawan dengan Employee 

Engagement sedang, dan 4 karyawan yang  memiliki Employee 

Engagement  tinggi. Hasil tersebut diketahui bahwa Employee 

Engagement karyawan ada pada kategori sedang. 

Selain itu, hasil perhitungan pada variabel aktualisasi diri 

memiliki mean empirik (Me) sebesar 78,23 dan standar deviasi 

empirik (SDe) sebesar 7,018, maka hal ini mengindikasikan bahwa 

terdapat 10 karyawan dengan aktualisasi  rendah, 25 karyawan dengan 

aktualisasi diri sedang, dan 5 karyawan dengan memiliki aktualisasi 

diri tinggi. Hasil tersebut diketahui bahwa aktualisasi diri karyawan 

ada pada kategori sedang. 
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Dalam pelaksanaannya, penelitian ini secara keseluruhan 

berjalan dengan baik tetapi, penelitian ini tidak terlepas dari 

beberapa kelemahan seperti : 

1. Proses pengisian skala dilaksanakan saat karyawan sedang 

bekerja, sehingga terkesan terburu-buru dalam menjawab item 

yang diajukan. 

2. Proses penyebaran skala peneliti menyerahkan kepada pihak 

kantor, sehingga dalam proses pengisian tidak dapat diawasi 

dan ada kemungkinan untuk bekerja sama dalam mengisi skala. 

3. Peneliti kurang cukup memberi penjelasan item-item yang 

digunakan pada skala Employee Engagement dan aktualisasi 

diri, sehingga subyek kurang mengerti dan peneliti tidak dapat 

mendapatkan hasil yang lebih baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 


