
 
 

 

BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.01. Hasil Penelitian 

Data hasil penelitian skala kualitas kehidupan kerja dan skala keterlibatan 

kerja yang telah terkumpul selanjutnya akan melalui pengujian korelasi dengan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Pearson. Data diolah dengan 

menggunakan program Statistical Package for The Social Sciences (SPSS) 21.0. 

5.01.01. Uji Asumsi 

Uji asumsi dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. Uji 

normalitas dilakukan guna melihat normal atau tidaknya sebaran skor variabel. 

Sedangkan Uji linearitas dilakukan dengan tujuan melihat hubungan antar kedua 

variabel penelitian linear atau tidak linear, dalam penelitian ini variabel tersebut 

adalah kualitas kehidupan kerja dan variabel keterlibatan kerja. 

a. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan teknik One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan 

taraf signifikansi 0,05. Artinya apabila p>0,05 maka dapat diartikan 

bahwa data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika p<0,05 maka 

data memiliki distribusi yang  tidak normal. Hasil dari uji normalitas 

skala kualitas kehidupan kerja dan keterlibatan kerja. 

Dari hasil uji normalitas dengan N=77 pada variabel Kualitas 

Kehidupan Kerja diperoleh hasil nilai K-S Z sebesar 0.063 dengan p > 

0.05. Hal ini menunjukkan bahwa data distribusi normal. Kemudian 

pada variabel Keterlibatan Kerja diperoleh hasil K-S Z sebesar 0.058 
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dengan p>0.05. berdasarkan hasil tersebut maka data variabel 

Keterlibatan Kerja memiliki distribusi normal. Hasil penghitungan uji 

normalitas dapat dilihat dalam lampiran. 

b. Uji Linieritas 

Uji Linieritas digunakan dalam analisis statistik dengan tujuan 

untuk melihat linier atau tidaknya hubungan yang terdapat pada 

variabel tergantung dengan variabel bebas yang diteliti. 

Berdasarkan tabel uji linieritas dapat diketahui bahwa nilai  Flin 

sebesar 39.465 dengan p<0.05. dari hasil tersebut maka dapat 

diketahui bahwa variabel Kualitas Kehidupan Kerja dengan variabel 

Keterlibatan Kerja terdapat hubungan yang linier. Hasil penghitungan 

uji linieritas dapat dilihat dalam lampiran. 

5.01.02. Hasil Analisis Data 

Uji hipotesis menggunakan teknik Korelasi Product Moment Pearson. 

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis didapatkan rxy sebesar 0.624 dengan p<0.01. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif dan sangat signifikan 

antara variabael Keterlibatan Kerja dengan Kualitas Kehidupan Kerja. 

5.02. Pembahasan 

Hasil uji hipotesis dengan menggunakan Korelasi Product Moment dari 

Pearson diperoleh hasil rxy sebesar 0.624 dengan p<0.01. Hal tersebut berarti 

hipotesis dalam penelitian ini diterima, karena menunjukkan hubungan yang 

sangat signifikan antara variabel keterlibatan kerja dengan kualitas kehidupan 

kerja. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa apabila kualitas kehidupan kerja 

karyawan semakin tinggi, maka semakin tinggi pula keterlibatan kerja karyawan. 
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Demikian juga apabila keterlibatan kerja karyawan rendah maka kualitas 

kehidupan kerja karyawan akan semakin rendah 

 Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Sellar & Andrew 

(2017) bahwa terdapat hubungan antara kualitas kehidupan kerja dengan 

keterlibatan kerja. Karyawan perlu menjadi kreatif dan efektif dalam pekerjaan, 

namun di sisi lain karyawan juga perlu mendapatkan jaminan kerja berupa 

keselamatan, gaji, dan kenyamanan tempat kerja. Hal tersebut merupakan 

indikator meningkatnya kualitas kehidupan kerja karyawan. Apabila hal tersebut 

telah terpenuhi maka keterlibatan kerja karyawan tentu akan muncul dan juga 

berdampak pada peningkatan produktivitas. Penelitian serupa juga telah 

dilakukan oleh Mehdipour, dkk (2012) bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara kualitas kehidupan kerja dengan keterlibatan kerja, yang berarti semakin 

tinggi kualitas kehidupan kerja maka semakin meningkat juga keterlibatan kerja 

karyawan. Jahedi (2015) dalam penelitiannya terkait keterlibatan kerja dengan 

kualitas kehidupan kerja juga menemukan hasil yang signifikan. Sistem 

pengupahan yang adil, lingkungan kerja yang aman dan sehat, kesempatan bagi 

karyawan untuk bertumbuh secara berkelanjutan, solidaritas antar karyawan 

mempengaruhi seberapa besar keterlibatan kerja diantara para karyawan. 

Sumbangan efektif yang diberikan oleh variabel keterlibatan kerja 

terhadap kualitas kehidupan kerja yaitu 38.94% dan sisanya berasal dari variabel 

lain seperti kesempatan untuk bertumbuh, kompensasi dan tunjangan, relevansi 

sosial, lingkungan kerja yang aman dan sehat, konstitusionalisme dalam 

organisasi, penyelesaian masalah serta komunikasi. Oleh karena itu keterlibatan 

kerja dapat menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam munculnya kualitas 

kehidupan kerja. 
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 Menurut Nadler & Lawlers (dalam Zin, 2004) Keterlibatan kerja 

merupakan salah satu elemen penentu kualitas kehidupan kerja, karena akan 

berdampak pada kinerja karyawan yang menjadi lebih baik. Karyawan yang 

mampu terlibat dalam pengambilan keputusan akan meningkatkan kemampuan 

interpersonal, kemampuan menganalisis dan meningkatkan kebermaknaan diri 

karyawan terhadap pekerjaan yang dijalani.  

Berdasarkan perhitungan data penelitian menggunakan SPSS 21.0 terdapat 

korelasi dengan arah positif antara variabel keterlibatan kerja dengan variabel 

kualitas kehidupan kerja. Pernyataan ini dibuktikan dengan adanya hasil 

penghitungan statistik pada skala kualitas kehidupan kerja yaitu Mean Empirik 

(Me) sebesar 63.403 dengan Standart deviasi (SD) sebesar 10.565 dan hasil 

Mean hipotetik (Mh) sebesar 82. Hal ini menunjukkan tingkat kualitas kehidupan 

kerja tergolong sedang. Kemudian sama halnya dengan hasil penghitungan pada 

skala keterlibatan kerja, didapati Mean Empirik (Me) sebesar 74.532 dengan 

Standart deviasi (SD) sebesar 11.659 dan hasil Mean hipotetik (Mh) sebesar 92. 

Hal tersebut menunjukkan tingkat keterlibatan kerja karyawan PT X tergolong 

sedang. 

Selanjutnya dilakukan penghitungan mengenai hubungan antara aspek-

aspek yang terdapat dalam keterlibatan kerja dengan kualitas kehidupan kerja. 

Berdasarkan penghitungan keenam aspek keterlibatan kerja memiliki hubungan 

dengan kualitas kehidupan kerja.  Hasil korelasi aspek keterlibatan kerja yang 

pertama adalah Self-esteem dengan Kualitas Kehidupan Kerja. Penghitungan 

korelasi menghasilkan r = 0,514 (p<0.01). hal tersebut menunjukkan terdapat 

korelasi antara Self-Esteem dengan Kualitas Kehidupan Kerja. Hasil tersebut 
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senada dengan penelitian dari Poorgharib dkk (2013) yang menyatakan terdapat 

hubungan yang signifikan antara self-esteem dengan kualitas kehidupan kerja. 

Aspek keterlibatan kerja yang kedua adalah Pekerjaan sebagai sesuatu 

yang utama. Hasil korelasi antara aspek pekerjaan sebagai yang utama dengan 

kualitas kehidupan kerja diperoleh hasil r = 0.505 (<0.01). Berdasarkan hasil 

maka dapat dikatakan terdapat hubungan yang signifikan antara  pekerjaan 

sebagai yang utama dengan kualitas kehidupan kerja, hal tersebut juga didukung 

oleh hasil penelitian terdahulu oleh Arifin (2012) yang menyatakan terdapat 

hubungan yang positif antara pekerjaan sebagai yang utama dengan kualitas 

kehidupan kerja, semakin karyawan menganggap pekerjaannya merupakan 

sesuatu yang utama dalam kehidupanya maka kualitas kehidupan kerja juga 

semakin meningkat. 

Aspek yang ketiga dari keterlibatan kerja adalah partisipasi aktif. Melalui 

penghitungan korelasi partisipasi aktif dengan kualitas kehidupan kerja diperoleh 

hasil r = 0.555 (<0.01) yang berarti terdapat korelasi. Oktafien & Yuniarsih (2017) 

menjelaskan bahwa karyawan yang mampu untuk turut berpartisipasi berupa 

bertukar informasi dan memberikan gagasan atau ide, maka menunjukkan 

karyawan tersebut telah melakukan tindakan agar memperoleh kualitas 

kehidupan kerja pada dirinya yang juga dapat memberikan dampak munculnya 

perasaan senang dalam bekerja. 

Aspek yang keempat adalah keterlibatan mental dan emosional. Terdapat 

korelasi juga antara keterlibatan mental dan emosional dengan kualitas 

kehidupan kerja yang ditunjukkan melalui hasil r = 0.537 (<0.01). Aljuhri (2012) 

menyatakan karyawan yang terlibat secara psikologis dalam melaksanakan 
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peran dan tugas-tugasnya, maka menunjukkan karyawan memiliki kualitas 

kehidupan kerja yang baik. Semakin tinggi tingkat keterlibatan karyawan secara 

psikologis maka semakin tinggi pula kualitas kehidupan kerja yang dimiliki 

karyawan. 

Aspek kelima dari keterlibatan kerja adalah motivasi kontribusi dan 

diperoleh hasil korelasi sebesar r = 0.589 (<0,01). Karyawan yang termotivasi 

untuk saling mendorong antar sesama karyawan dalam membangun organisasi 

menunjukan bahwa dalam diri setiap karyawan telah memiliki kualitas kehidupan 

kerja yang baik Hackman dkk ( dalam Khan dkk, 2014). 

Aspek keterlibatan kerja yang keenam yaitu tanggung jawab. Berdasarkan 

hasil penghitungan diperoleh hasil r = 0.503 (<0.01) yang berarti terdapat korelasi 

diantara keduanya. Rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan merupakan salah 

satu sikap positif yang ditunjukkan oleh karyawan dalam bekerja. Oleh karena itu 

semakin tinggi tingkat tanggung jawab karyawan dalam bekerja maka semakin 

tinggi pula tingkat kualitas kehidupan kerja karyawan (Aryansyah& Kusumaputri, 

2013). 

Berdasarkan penghitungan korelasi dari setiap aspek dalam keterlibatan 

kerja dengan kualitas kehidupan kerja maka dapat diurutkan aspek yang memiliki 

tingkat korelasi tertinggi hingga terendah adalah Motivasi Kontribusi, Partisipasi 

Aktif, Keterlibatan Mental dan Emosional, Self-Esteem, Pekerjaan Sebagai yang 

Utama, dan yang terakhir adalah Tanggung Jawab. 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka hipotesis penelitian ini 

diterima. Terdapat korelasi positif antara keterlibatan kerja dengan kualitas 

kehidupan kerja karyawan di PT X. Hal ini sesuai dengan temuan data diawal 
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dilaksanakannya penelitian. Hasil wawancara yang telah beberapa kali peneliti 

lakukan menunjukan adanya permasalahan dalam kualitas kehidupan kerja. 

Meskipun hasil wawancara dengan hasil perhitungan sesuai, namun masih 

terdapat item-item pernyataan yang tidak valid. Item yang tidak valid ini dapat 

disebabkan oleh kalimat dalam item pernyataan yang mungkin kurang bisa 

dipahami oleh karyawan PT X terutama pada aspek item kebijakan dan program 

SDM serta tanggung jawab yang memiliki nilai mean paling rendah.  

Berdasarkan sudut pandang peneliti, kelemahan dalam penelitian ini yang 

mungkin dapat mempengaruhi hasil yaitu : 

1. Adanya keterbatasan dalam mendapatkan informasi melalui wawancara 

kepada subyek khususnya mengenai kebijakan dan program SDM serta 

mengenai rasa tanggung jawab dari karyawan terhadap pekerjaan. 

2. Wawancara yang dilakukan peneliti kurang mendalam, sehingga 

terdapat perbedaan hasil dari wawancara awal dengan hasil perhitungan 

yang menunjukkan bahwa kualitas kehidupan kerja tegolong sedang. 

Selain itu terdapat pengaruh dari faktor-faktor lain yang kemungkinan 

mempengaruhi hasil. 

3. Pengisian skala kurang dapat dikontrol oleh peneliti, sehingga ada 

kemungkinan subyek yang tidak mengisi skala dan subyek yang mengisi 

skala lebih dari satu. 

 

 

 

 

 

 


