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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di perusahaan distributor cat yaitu PT. X. 

Perusahaan ini bergerak di bidang penjualan produk Cat dengan Brand yang 

terkenal. Perusahaan ini memiliki sebaran wilayah penjualan meliputi Jawa 

Tengah, Jogjakarta dan Banjar Baru. Kantor pusat PT. X berada di kawasan 

industri Candi, PT. X tengah mempersiapkan pengembangan untuk membuka 

gudang baru di sekitar Klaten, sehingga proses pengiriman barang ke toko 

wilayah Jogja dan sekitarnya menjadi lebih cepat. Perusahaan ini berdiri di 

tahun 2009 dengan pertumbuhan yang cukup cepat sehingga kini memiliki 

dua cabang atau depo. Perusahaan ini berdiri tahun 2009 dan memiliki 

delapan orang karyawan yang terdiri atas bagian Administrasi, Kasir, Gudang 

dan lima orang Salesman. Saat ini perusahaan memiliki tiga cabang yaitu 

Semarang, Purwokerto dan Banjarabaru dengan total populasi karyawan 203 

yang terbagi ke dalam divisi Marketing, Gudang, Administrasi, Kasir, 

Operasional dan Akunting. Subjek penelitian ditentukan dengan ketentuan 

pemegang jabatan dari non staf, staff, supervisor hingga maksimal manajer. 

Level jabatan tersebut dipilih peneliti karena berada di posisi yang masih 

memiliki hubungan rentang kepemimpinan dan atasan secara langsung. 

PT. X mengutamakan penjualan dan pengaturan gudang dalam proses 

bisnisnya. Proses bisnis tersebut banyak melibatkan divisi Marketing, Gudang 

dan Administrasi sebagai pencatatannya. Seluruh kegiatan operasional 

tersebut dibantu oleh tim pusat untuk monitoring alur dan membantu 

menangani potensi – potensi masalah yang muncul. Pada bagian Marketing, 

secara struktur organisasi perusahaan level tertinggi adalah Kepala Cabang, 

selanjutnya Manajer, lalu Supervisor dan didukung oleh tim Salesman. Bagian 

Gudang memiliki hirarki yang lebih ramping yaitu atasan tertinggi adalah 

Kepala Cabang, lalu Kepala Gudang, kemudian didukung oleh Admin Gudang 

dan Helper. Bagian pusat dikepalai langsung oleh Direksi, kemudian Manajer 

Operasional dan Akunting, dan didukung oleh level Staf.  
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PT. X memiliki jam kerja, karyawan memulai bekerja pukul 08.00 pagi 

dan selesai pukul 16.00 sore hari pada hari Senin hingga Kamis dengan 

waku istirahat satu jam. Hari Jumat mulai pukul 08.00 pagi dan selesai 

pukul 17.00 dengan waku istirahat satu setengah jam. Hari Sabtu mulai 

pukul 08.00 dan selesai pukul 12.30. Instruksi pekerjaan dipimpin secara 

langsung oleh Direksi melalui perantara Kepala Cabang dan Manajer.  

Alasan peneliti menggunakan Perusahaan distributor PT. X sebagai 

subjek penelitian adalah: 

a. Perusahaan yang cukup besar dengan jumlah karyawan yang cukup 

banyak. 

b. Lapangan pekerjaan di bidang industri adalah salah satu lapangan 

pekerjaan dengan jumlah pekerja yang cukup besar di Indonesia 

(15.540.234) (www.bps.go.id, 2017). 

c. Mendapatkan ijin dan dukungan dari pemilik perusahaan. 

d. Belum pernah digunakan sebagai tempat penelitian sebelumnya 

 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

Persiapan yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian 

atau mengambil data di lapangan antara lain: 

1. Perijinan Penelitian 

Persiapan sebelum mengambil data penelitian ini diawali dari 

mengurus surat ijin penelitian. Langkah awal peneliti adalah meminta 

surat pengantar dari Fakultas Psikologi, Magister Profesi Psikologi, 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk melakukan 

penelitian di Perusahaan PT. X. Setelah mengirimkan surat tersebut 

kepada perusahaan, peneliti mendapatkan ijin secara lisan dari Direksi, 

peneliti memulai penelitian di Perusahaan distributor Cat PT. X. 

2. Penyusunan Skala Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat tiga skala yaitu skala Kebahagiaan Kerja, 

skala Kualitas Relasi Atasan-Bawahan, dan skala Penerimaan Diri. 

Penyusunan dari masing-masing skala sebagai berikut: 
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a. Skala Kebahagiaan Kerja 

Kebahagiaan Kerja dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan aspek – aspek Kebahagiaan Kerja yang 

dikemukakan oleh Jones (2010) yaitu kontribusi, keyakinan, 

budaya, komitmen, kepercayaan diri, kebanggaan, kepercayaan 

kepada perusahaan, dan pengakuan. Skala tersebut berisi 24 

item, yang terdiri dari pernyataan favourable. Pernyataan yang 

memihak terhadap objek sikap yang diteliti (Azwar, dalam 

Sianipar, 2014). 

Tabel 4.  

Sebaran Item Skala Kebahagiaan Kerja 

Aspek Kebahagiaan Kerja Jumlah Pernyataan/ 
Item 

Total 
Item 

Favourable  

Kontribusi 1, 2, 3 3 

Keyakinan 4, 5, 6 3 

Budaya 7, 8, 9 3 

Komitmen 10, 11, 12 3 

Kepercayaan diri 13, 14, 15 3 

Kebanggaan 16, 17, 18 3 

Kepercayaan kepada perusahaan 19, 20, 21 3 

Pengakuan 22, 23, 24 3 

Total Item 24 24 
 

b. Skala Kualitas Relasi Atasan-Bawahan 

Skala ini digunakan untuk mengukur Kualitas Relasi Atasan-

bawahan pada karyawan PT. X berdasarkan alat ukur yang 

diadaptasi dari skala Leader-Member Exchange Multi Dimensional 

Measure (LMX-MDM)  oleh (Liden dan Maslyn, dalam Wibowo, 

2017). Dimensi ini digunakan dengan pertimbangan dimensi yang 

terangkum di dalamnya bersifat multidimensional, dengan demikian 

dapat memberi gambaran secara menyeluruh tentang kualitas 

relasi atasan-bawahan, serta dimensi ini telah digunakan dalam 

berbagai penelitian kualitas relasi atasan-bawahan (Wibowo, 

2017). Skala tersebut berisi 12 item diambil dari empat dimensi  

Kualitas relasi atasan-bawahan yaitu afek, loyalitas, kontribusi, dan 
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respek profesional. Adaptasi skala ini dilakukan pula dalam 

penelitian Haryanti dalam (Wibowo, 2017) dengan tujuan untuk 

mengetahui kualitas relasi atasan-bawahan di Jawa, Indonesia. 

Skala ini terdiri dari 12 pernyataan item dan seluruhnya merupakan 

item favourable. 

Tabel 5.  

Sebaran Skala Kualitas Relasi Atasan-bawahan 

Aspek Kebahagiaan Kerja Jumlah Pernyataan/ Item Total 
Item 

Favourable 

Afek 1, 2, 3 3 

Loyalitas 4, 5, 6 3 

Kontribusi 7, 8, 9 3 

Respek Profesional 10, 11, 12 3 

Total Item 12 12 

 

c. Skala Penerimaan Diri 

Skala ini digunakan untuk mengukur Penerimaan diri pada 

karyawan PT. X berdasarkan aspek-aspek Penerimaan diri yang 

diutarakan oleh Supratiknya (1995) yaitu kerelaan untuk membuka 

atau mengungkapkan pikiran perasaan dan reaksi individu kepada 

orang lain, kesehatan psikologis dan penerimaan terhadap orang 

lain.  

Skala tersebut berisi 24 item, yang terdiri dari dua sifat 

pernyataan yaitu favourable dan unfavourable. Pernyataan yang 

memihak terhadap objek sikap, sedangkan pernyataan 

unfavouable adalah pernyataan yang tidak memihak objek dari 

sikap yang diteliti (Azwar, dalam Sianipar, 2014). 
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Tabel 6. 

Sebaran Item Skala Penerimaan Diri 

Aspek Penerimaan Diri Jumlah Pernyataan/ Item Total Item 

Favourable Unfavourable 

Kerelaan untuk membuka 
atau mengungkapkan 
pikiran perasaan dan 

reaksi individu kepada 
orang lain 

1, 2, 4, 7 3, 5, 6, 8 8 

Kesehatan psikologis 9, 10, 12, 15 11, 13, 14, 16 8 

Penerimaan terhadap 
orang lain 

17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24 8 

Total Item 12 12 24 

 

Skala yang telah disusun selanjutnya dilakukan evaluasi 

secara kualitatif. Evaluasi ini bertujuan untuk menguji apakah item 

yang ditulis sudah sesuai dengan blue print dan indikator perilaku 

yang hendak diungkapnya, menguji apakah item telah ditulis sesuai 

dengan kaidah penulisan yang benar, dan melihat apakah item-item 

yang ditulis masih mengandung social desirability yang tinggi 

(Shaugnessy, 2003). 

Cozby (2009) menjelaskan prosedur untuk mengevaluasi 

pernyataan pada kelompok kecil dapat memberikan informasi yang 

berharga terkait masukan untuk pernyataan yang telah disusun. 

Berdasarkan hasil evaluasi kualitatif selanjutnya diperoleh 

sekumpulan item yang berkualitas dalam jumlah yang cukup, maka 

item ini telah siap untuk tahap penelitian selanjutnya. 

 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data  
Penelitian ini menggunakan try out terpakai. Menurut Setiadi, 

Matindas, dan Chairy (1998) try out terpakai merupakan istilah yang 

digunakan untuk proses penelitian yang menggunakan subjek yang sama 

dengan subjek dalam uji validitas dan reliabilitasnya. Dalam try out 

terpakai, pengambilan data penelitian hanya dilakukan satu kali. Jogiyanto 

(dalam Wibowo, 2017) menyatakan hal ini dengan istilah Final Field Test, 
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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. 
 

Pengambilan data dalam penelitian ini mulai dilaksanakan pada 

tanggal 10 Oktober 2018 sampai tanggal 20 Oktober 2018. Proses 

pengisian skala adalah dengan self-administered questionnaire atau self-

completion questionaire, dimana partisipan menjawab pertanyaan dengan 

melengkapi keusioner oleh mereka sendiri (Ott dan Longnecke, 2001; 

Silalahi, 2006). Pembagian skala dilakukan secara bertahap dalam 1 

minggu oleh peneliti. Tahap pengambilan data karyawan staf yang posisi 

kerja di kantor dilakukan pada saat jam istirahat makan siang, sedangkan 

karyawan yang di lapangan dengan memanfaatkan waktu dalam agenda 

meeting besar dengan kepala cabang di kantor. Setiap karyawan yang 

telah mengisi diberikan roti sebagai ungkapan terimakasih dari peneliti.  

 

D. Analisa Data 
 

Berikut adalah hasil pengujian alat ukur yang telah dilakukan sesuai 

dengan tujuan penelitian: 
 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 
Pengujian validitas, setelah uji validitas, maka selanjutnya 

dilakukan uji reliabilitas ketiga skala menggunakan bantuan 

program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) uji 

validitas dilakukan dengan teknik Product Moment, sedangkan 
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untuk uji reliabilitas dilakukan melalui teknik Alpha Cronbach. 

Berikut adalah hasil analisis validitas dan reliabilitas skala: 
 

a. Skala Kebahagiaan Kerja 
 

Hasil pengujian terhadap 24 item skala kebahagiaan kerja 

ditemukan terdapat 2 item gugur, sehingga jumlah item valid 

sebanyak 22 item. Dari hasil pengujian tersebut diperoleh 

koefisien validitas 0,303-0,607, sedangkan koefisien Alpha 

Cronbach sebesar 0,895. Item valid dan gugur pada skala 

kebahagiaan kerja dapat dilihat di tabel 7.  

Tabel 7. 
Skala Kebahagiaan Kerja 

Aspek Kebahagiaan Kerja Jumlah Pernyataan/ Item Total 
Item 
Valid 

Favourable  

Kontribusi 1, 2, 3 3 

Keyakinan 4, 5, 6 3 

Budaya 7, 8, 9 3 

Komitmen 10, *11, 12 2 

Kepercayaan diri *13, 14, 15 2 

Kebanggaan 16, 17, 18 3 

Kepercayaan kepada perusahaan 19, 20, 21 3 

Pengakuan 22, 23, 24 3 

Total Item 24 22 

Keterangan: * = item gugur 
Dari 24 item gugur 2 tersisa 22 item. 

 



 
 
 
 
 

61 
 

 

b. Skala Kualitas Relasi Atasan-Bawahan 
 

Hasil pengujian terhadap 12 item Skala Kualitas Relasi 

Atasan-Bawahan ditemukan terdapat 2 item gugur, sehingga 

jumlah item yang digunakan adalah 10. Dari hasil pengujian 

skala Kualitas Relasi Atasan-Bawahan diperoleh koefisien 

validitas sebesar 0,413-0,682, sedangkan reliabilitas Alpha 

Cronbach sebesar 0,850.  

Tabel 8. 
Skala Kualitas Relasi Atasan-bawahan 

Aspek Kebahagiaan Kerja Jumlah Pernyataan/ Item Total Item 
Valid 

Favourable 

Afek 1, 2, 3 3 

Loyalitas 4, 5, *6 2 

Kontribusi *7, 8, 9 2 

Respek Profesional 10, 11, 12 3 

Total Item 12 10 

Keterangan: * = item gugur 
Dari 12 item gugur 2 tersisa 10 item. 

 
c. Skala Penerimaan Diri 

Hasil pengujian terhadap 24 item Skala Penerimaan Diri 

ditemukan terdapat enam item gugur, sehingga jumlah item 

yang digunakan adalah 18. Dari hasil pengujian skala 

Penerimaan Diri diperoleh koefisien validitas sebesar 0,304-

0,610, sedangkan reliabilitas Alpha Cronbach sebesar 0,877. 
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Tabel 9.  
Skala Penerimaan Diri 

Aspek Penerimaan Diri Jumlah Pernyataan/ Item Total Item 
Valid Favourable Unfavourable 

Kerelaan untuk 
membuka atau 

mengungkapkan pikiran 
perasaan dan reaksi 

individu kepada orang 
lain 

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

Kesehatan psikologis *9, 10, *12, 15 11, 13, 14, 16 6 

Penerimaan terhadap 
orang lain 

17, 18, 19, 20 21, *22, 23, 24 7 

Total Item 12 12 18 

Keterangan: * = item gugur 
Dari 24 item gugur 6 tersisa 18 item 

 
2. Uji Asumsi 

 
Data penelitian yang sudah valid dan reliabel menjadi data 

penelitian, selanjutnya digolongkan berdasarkan kelompok 

kebutuhan masing-masing, dan dilakukan eliminasi terhadap data 

yang tidak memenuhi persyaratan. 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 apakah 

sebaran data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogrov-Smirnoff Z. 

Pengujian normalitas terhadap alat ukur dilakukan dengan 

menggunakan program komputer Statistical Packages For 

Social Sciences (SPSS). 
 

Berdasar uji normalitas terhadap variabel kebahagiaan 

kerja diperoleh nilai K-SZ yaitu 0,796 dengan p>0,05 yang 

berarti variabel kebahagiaan kerja mempunyai distribusi normal. 

Pada pengujian normalitas variabel kualitas relasi atasan-

bawahan diperoleh nilai K-SZ yaitu 0,690 dengan p>0,05 yang 
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berarti variabel kualitas relasi atasan-bawahan mempunyai 

distibusi normal. Pada variabel penerimaan diri pengujian 

normalitas diperoleh nilai K-SZ yaitu 1,024 dengan p>0,05 yang 

berarti variabel karakteristik pekerjaan mempunyai distribusi 

normal.  
 

b. Uji Linieritas 
 

Uji linieritas hubungan antara variabel kebahagiaan kerja 

dengan variabel kualitas relasi atasan-bawahan diperoleh Flinier 

sebesar 36,174 dengan p<0,05 yang berarti hubungan antara 

kedua variabel tersebut bersifat linier. Uji linieritas selanjutnya 

adalah hubungan antara variabel kebahagiaan kerja dengan 

penerimaan diri, diperoleh F linier sebesar 32,827 dengan 

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

bersifat linier. 
 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan pada asumsi klasik multikolinieritas, yaitu 

adanya hubungan linier antar variabel independen dalam model 

regresi (Kuncoro, 2001). Pengujian linieritas dilakukan melalui 

pengujian nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada model regresi. 

Jika skor VIF > 10, maka variabel – variabel tersebut mempunyai 

persoalan multikolinieritas. Sebaliknya, jika skor VIF < 10, maka 

variabel – variabel tersebut tidak mempunyai persoalan 

multikolinieritas. Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas 

terhadap variabel kualitas relasi atasan-bawahan dengan 

penerimaan diri diperoleh hasil skor VIF sebesar 1,035 atau < 10, 

maka dari itu dapat dinyatakan bahwa antara kedua variael 

tersebut tidak terjadi mulikolinieitas. 
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3. Uji Hipotesis 
 

Setelah tahapan uji asumsi dalam penelitian ini terpenuhi, 

maka peneliti dapat melanjutkan ke tahapan pengujian hipotesis.  

a. Hipotesis Mayor 
  

Hasil uji hipotesis mayor menggunakan teknik analisis 

regresi dua prediktor untuk menguji hubungan antara kualitas 

relasi atasan bawahan dan penerimaan diri dengan 

kebahagiaan kerja. Pada pengujian hipotesis mayor diperoleh 

nilai R=0,658 dengan F=36,570 dan p<0,01. Berdasarkan hasil 

perolehan data, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 

sangat signifikan antara kualitas relasi atasan-bawahan dan 

penerimaan diri dengan kebahagiaan kerja, dengan demikian 

hipotesis mayor diterima.  
 

b. Hipotesis Minor 
 

Pengujian hipotesis minor pertama yaitu hubungan antara 

kualitas relasi atasan-bawahan dengan kebahagiaan kerja 

didapatkan koefisien korelasi r=0,517 dengan p<0,01. Perolehan 

data tersebut menunjukkan terdapat hubungan positif yang 

sangat signifikan antara kualitas relasi atasan-bawahan dengan 

kebahagiaan kerja, semakin tinggi kualitas relasi atasan-

bawahan, maka semakin tinggi kebahagiaan kerja, begitu juga 

sebaliknya. Dapat dikatakan bahwa hipotesis minor pertama 

diterima.  

Hipotesis minor kedua yaitu hubungan antara penerimaan 

diri dengan kebahagiaan kerja didapatkan koefisien korelasi r= 

0,495 dengan p<0,01. Perolehan data tersebut menunjukkan 

terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara 

penerimaan diri dengan kebahagiaan kerja, semakin tinggi 
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penerimaan diri, maka semakin tinggi kebahagiaan kerja, begitu 

juga sebaliknya. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis minor 

kedua diterima.  

 

E. Analisis Deskriptif 

1. Pengukuran Variabel Kebahagiaan Kerja 

Berdasarkan hasil analisis uji deskriptif statistik pada responden, 

ditemukan bahwa skor minimal hipotetik adalah 22 dan skor maksimal 

hipotetiknya adalah 110. Rerata hipotetik dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

Menghitung rerata hipotetik 

µ = ½(imax+imin)∑k  

µ  : Rerata Hipotetik 

imax : Skor maksimal item 

imin : Skor minimal item 

∑k : Jumlah item valid 

 

Menghitung deviasi standar hipotetik 

∂ = 1/6(xmax-xmin)∑k  

∂  : Deviasi Standar 

imax : Skor maksimal subjek 

imin : Skor minimal subjek 

∑k : Jumlah item valid 

Dari rumus tersebut diperoleh rerata hipotetik sebesar (µ=66) dengan 

deviasi standar hipotetik (∂=14,7). Sedangkan rerata empiric sebesar 

( X =88,8990) dan deviasi standar empiric sebesar (s=8,66319). 

Langkah berikutnya adalah menentukan batasan tinggi rendahnya nilai 

responden dengan melakukan kategorisasi pada skala kebahagiaan 

kerja. Kategorisasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu tinggi, sedang dan 

rendah berdasarkan kontribusi kurva normal dengan menggunakan 

rumus deviasi standar (Azwar, 2003). 



 
 
 
 
 

66 
 

 

Tabel 10. 

Norma Kategori Variabel Kebahagiaan Kerja 

No Pedoman Skor Kategori Pesentase 

1 X>(µ+1∂) X>80,7 Tinggi 80,8% 

2 (µ-1∂)≤X<(µ+1∂) 51,3≤X≤80,7 Sedang 19,2% 

3 X<(µ-1∂) X<51,3 Redah 0% 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai kebahagiaan kerja 

di perusahaan adalah sebesar 80,8% berada di kategori tinggi. 

Perbandingan rerata empirik ( X =88,8990) lebih tinggi dari rerata 

hipotetik (µ=66). Hal tersebut menunjukkan bahwa kebahagiaan kerja 

karyawan pada PT. X tinggi (positif). Perbandingan deviasi standar 

empirik (s=8,66319) lebih rendah dari pada deviasi standar hipotetik 

(∂=14,7), ini berarti kebahagiaan kerja responden seragam.  

2. Pengukuran Variabel Kualitas Relasi Atasan-bawahan 

Berdasarkan hasil analisis uji deskriptif statistik pada responden, 

ditemukan bahwa skor minimal hipotetik adalah 10 dan skor maksimal 

hipotetiknya adalah 50. Rerata hipotetik dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

Menghitung rerata hipotetik 

µ = ½(imax+imin)∑k  

µ  : Rerata Hipotetik 

imax : Skor maksimal item 

imin : Skor minimal item 

∑k : Jumlah item valid 

 

Menghitung deviasi standar hipotetik 

∂ = 1/6(xmax-xmin)∑k  

∂  : Deviasi Standar 

imax : Skor maksimal subjek 

imin : Skor minimal subjek 

∑k : Jumlah item valid 
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Dari rumus tersebut diperoleh rerata hipotetik sebesar (µ=30) dengan 

deviasi standar hipotetik (∂=6,7). Sedangkan rerata empiric sebesar 

( X =37,4949) dan deviasi standar empiric sebesar (s=4,87470). 

Langkah berikutnya adalah menentukan batasan tinggi rendahnya nilai 

responden dengan melakukan kategorisasi pada skala kualitas relasi 

atasan-bawahan. Kategorisasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu tinggi, 

sedang dan rendah berdasarkan kontribusi kurva normal dengan 

menggunakan rumus deviasi standar. 

Tabel 11. 

Norma Kategori Variabel Kualitas Relasi Atasan-bawahan 

No Pedoman Skor Kategori Pesentase 

1 X>(µ+1∂) X>36,7 Tinggi 57,6% 

2 (µ-1∂)≤X<(µ+1∂) 23,3≤X≤36,7 Sedang 42,4% 

3 X<(µ-1∂) X<23,3 Redah 0% 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai kebahagiaan kerja 

di perusahaan adalah sebesar 57,6% berada di kategori tinggi. 

Perbandingan rerata empirik ( X =37.4949) lebih tinggi dari rerata 

hipotetik (µ=30). Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas relasi 

atasan-bawahan karyawan pada PT. X tinggi (positif). Perbandingan 

deviasi standar empirik (s=4,87470) lebih rendah dari pada deviasi 

standar hipotetik (∂=6,7), ini berarti kualitas relasi atasan-bawahan 

responden seragam.  

3. Pengukuran Penerimaan Diri 

Berdasarkan hasil analisis uji deskriptif statistik pada responden, 

ditemukan bahwa skor minimal hipotetik adalah 18 dan skor maksimal 

hipotetiknya adalah 90. Rerata hipotetik dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

Menghitung rerata hipotetik 

µ = ½(imax+imin)∑k  

µ  : Rerata Hipotetik 

imax : Skor maksimal item 
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imin : Skor minimal item 

∑k : Jumlah item valid 

Menghitung deviasi standar hipotetik 

∂ = 1/6(xmax-xmin)∑k  

∂  : Deviasi Standar 

imax : Skor maksimal subjek 

imin : Skor minimal subjek 

∑k : Jumlah item valid 

Dari rumus tersebut diperoleh rerata hipotetik sebesar (µ=54) dengan 

deviasi standar hipotetik (∂=12). Sedangkan rerata empiric sebesar 

( X =71,5051) dan deviasi standar empiric sebesar (s=8,02467). 

Langkah berikutnya adalah menentukan batasan tinggi rendahnya nilai 

responden dengan melakukan kategorisasi pada skala penerimaan diri. 

Kategorisasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu tinggi, sedang dan rendah 

berdasarkan kontribusi kurva normal dengan menggunakan rumus 

deviasi standar. 

Tabel 12. 

Norma Kategori Variabel Penerimaan Diri 

No Pedoman Skor Kategori Pesentase 

1 X>(µ+1∂) X>66 Tinggi 75,8% 

2 (µ-1∂)≤X<(µ+1∂) 42≤X≤66 Sedang 24,2% 

3 X<(µ-1∂) X<42 Redah 0% 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai kebahagiaan kerja 

di perusahaan adalah sebesar 75,8% berada di kategori tinggi. 

Perbandingan rerata empirik ( X =71,5051) lebih tinggi dari rerata 

hipotetik (µ=54). Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan diri 

karyawan pada PT. X tinggi (positif). Perbandingan deviasi standar 

empirik (s=8,02467) lebih rendah dari pada deviasi standar hipotetik 

(∂=12), ini berarti penerimaan diri responden seragam.  
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F. Pembahasan 
Hasil uji asumsi dan uji hipotesis, diperoleh R= 0,658 dengan F= 

36,570 dan nilai p<0,01, membuktikan bahwa ada hubungan yang sangat 

signifikan antara kualitas relasi atasan-bawahan dan penerimaan diri dengan 

kebahagiaan kerja, dengan begitu hipotesis mayor diterima. Data tersebut 

menunjukkan semakin tinggi kualitas relasi atasan-bawahan dan 

penerimaan diri karyawan, maka semakin tinggi pula kebahagiaan kerja 

pada karyawan. 

Penelitian yang ada saat ini menunjukkan bukti hubungan secara 

terpisah yaitu hubungan atasan bawahan yang positif, yang selanjutnya 

dijelaskan dalam teori kualitas relasi atasan-bawahan dengan kebahagiaan 

kerja (Wulandari dan Widyastuti, 2014; Mubarak, 2014) dan hubungan 

penerimaan diri dengan kebahagiaan kerja (Sumarmo, 2005; Yulistiana dan 

Prakoso, 2018; Chaplin, 2004), namun penelitian yang mengkaji kualitas 

relasi atasan-bawahan dan penerimaan diri dengan kebahagiaan kerja 

secara bersamaan belum mendapatkan bukti secara empiris. Oleh karena 

itu hasil penelitian ini menjadi bukti empiris terkait hubungan ketiga variabel 

tersebut ketika dikaji secara bersamaan. 

Analisis Regresi yang dilakukan terpisah menunjukkan angka r=0,517 

untuk kualtias atasan-bawahan, dan r=0,495 untuk penerimaan diri, 

menunjukkan bahwa secara umum kedua variable bebas tersebut memiliki 

pengaruh yang tidak terlalu timpang berbeda pada variable kebahagiaan 

kerja, namun relasi atasan bawahan lebih berpengaruh pada kebahagiaan 

kerja. 

Guojuan (dalam Rahimnia, Mazidi dan Mohammadzdeh, 2013)  

mengatakan bahwa kebahagiaan kerja bukan sesuatu yang berdiri sendiri, 

tapi merupakan sebuah akumulasi beberapa indikator yang saling 

berhubungan, yaitu suasana kerja, pengembangan karyawan, dan ruang 

untuk karyawan meningkatkan kemampuannya. Hal-hal tersebut menurut 
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kesimpulan peneliti bermuara pada pola hubungan atasan-bawahan, 

kepuasan kerja, dan intensi turnover 

Fisher (2010) mengatakan bahwa kebahagiaan kerja salah satunya 

ditunjang oleh relasi antara atasan dan bawahan, hal ini serupa dengan hasil 

penelitian yang dilakukan Volmer dkk (2011) yang menemukan bahwa relasi 

atasan-bawahan saling berpengaruh dengan kebahagiaan karyawan dalam 

bekerja, dimana relasi yang baik dengan atasan membuat karyawan lebih 

bahagia, dan sebaliknya. Penelitian ini menemukan hal yang serupa, dan 

untuk menjaga fokus penelitian terjaga, berbeda dengan Volmer yang 

memotret hubungan dua arah antara relasi atasan-bawahan dan 

kebahagiaan kerja, penelitian ini secara khusus mengamati bagaimana 

relasi atasan bawahan memberi pengaruh pada kebahagiaan kerja, dan 

menemukan hasil yang sama. Temuan ini makin diperkuat oleh Stoia (2010) 

yang mengemukakan bahwa kebahagiaan kerja memiliki delapan faktor, 

yakni performa kerja, karakteristik pekerjaan, penggunaan dan 

pengembangan kompetensi, relasi yang baik, relasi atasan-bawahan yang 

baik, serta kepemimpinan yang baik juga. 

PT.X memiliki pola hubungan atasan bawahan yang dekat dan suportif, 

sehingga ini membuat karyawan loyal dan jarang sekali terjadi turnover. Hal 

ini memperkuat juga apa yang disampaikan oleh Wang dan Yi (2011) bahwa 

relasi atasan bawahan yang baik akan menurunkan intensi turnover pada 

karyawan. Dimensi afek mengacu pada bagaimana terjalinnya hubungan 

timbal balik yang dimiliki setiap anggota dalam kelompok berdasarkan 

ketertarikan interpersonal primer ketimbang nilai profesionalitas antara atasan 

dan bawahan. Hubungan tersebut menimbulkan interaksi yang positif. Rekan 

kerja dan atasan merupakan orang terdekat saat berada di lingkungna kerja, 

maka dari itu tidak heran apabila seseorang mengandalkan saran, dukungan, 

penilaian dan pendapat dari orang-orang terdekatnya, sehingga terjalin 

hubungan yang positif. Ryff (dalam Mujamiasih, 2013) menyatakan bahwa 

seseorang bahagia disebabkan adanya hubungan positif dengan orang lain 
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salah satunya adalah atasan. Hasil penelitian serupa yang dilakukan oleh Ardi 

(2012) menemukan bahwa adanya hubungan positif dengan orang lain 

termasuk atasan denganb bawahan menjadi faktor utama yang membuat 

seseorang bahagia.  

Dimensi loyalitas adalah dimana atasan dan anggotanya dapat secara 

terbuka mendukung aksi dan karakter antara satu dengan lainnya. Perilaku 

mendukung tersebut dijelaskan di dalam penelitian Wulandari dan Widyastuti 

(2014) adalah sebagi salah satu perilaku yang muncul dari aspek hubungan 

positif dengan orang lain yang menjadi salah satu faktor penyebab karyawan 

bahagia di tempat kerja. Orang yang mendapat dukungan dari orang lain 

termasuk atasan atau sebaliknya atasan yang mendapat dukungan dari 

bawahannya cenderung lebih merasakan kebahagiaan di tempat kerja.  

Dimensi kontribusi merupakan persepsi dari adanya persepsi jumlah, 

arah, dan kualitas aktivitas yant berorientasi kerja dari anggota Q-LMX dalam 

mencapai tujuan yang menguntungkan. Tingkat kontribusi dapat menjadi 

indikator atas kepercayaan pimpinan terhadap kemampuan dan kemauan 

anggota untuk mengerjakan dan menyelesaikan dengan baik tugas yang 

susah dan penting. Lebih lanjutnya dalam penelitian ini kemampuan dan 

kemauan untuk menyelesaikan tugas dakan disebut sebagai salah satu 

bentuk prestasi. Hal ini juga disampaikan dalam penelitian Wulandari dan 

Widyastuti (2014) yang menyatakan prestasi menjadi faktor penyebab 

karyawan merasa bahagia di tempat kerja.  

Dimensi respek profesional menunjukkan bahwa kualitas relasi atasan-

bawahan yang baik akan ditandai dengan adanya rasa hormat atas reputasi, 

historis, pengalaman, penghargaan atau pengakuan secara profesional yang 

didapatkan oleh karyawan (Liden dan Maslyn, 1998). Pengakuan tersebut 

oleh Jones (2010) sebagai salah satu aspek yang menyebabkan individu 

dapat merasa bahagia di tempat kerja. Gerstner dan Day (dalam Fisher, 

2010) mengungkapkan relasi atasan-bawahan berpengaruh positif terhadap 

kebahagiaan kerja.  

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin baik 

kualitas relasi atasan-bawahan, maka semakin tinggi pula tingkat 
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kebahagiaan kerja pada karyawan. Begitu juga sebaliknya, semakin buruk 

kualitas relasi atasan-bawahan, maka semakin rendah pula tingkat 

kebahagiaan kerja karyawan.  

Selain kualitas atasan-bawahan, peneliti juga memotret bagaimana 

penerimaan diri mempengaruhi kebahagiaan kerja. Analisa regresi 

menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan relasi atasan-bawahan, 

yakni sebesar 0,495. Hasil ini menguatkan apa yang dikemukakan oleh 

Guojuan, Shuling, dan Junli (2010) bahwa penerimaan diri merupakan salah 

satu prediktor dari kebahagiaan kerja. Penerimaan diri merupakan 

komponen penting yang menyusun kesejahteraan psikologis (psychological 

well-being) seseorang, dan bermuara pada munculnya kebahagiaan kerja 

karena dengan adanya penerimaan diri yang positif, karyawan mendapat 

motivasi internal yang kuat untuk menjadi lebih baik lagi (Poormahmud dkk, 

2017). 

Namun demikian, penelitian mengenai bagaimana penerimaan diri 

berpengaruh pada kebahagiaan kerja tidak dapat peneliti temukan, hal ini 

membuat peneliti percaya diri untuk meneliti kebahagiaan kerja dari sisi 

penerimaan diri ini, dan hasil menunjukkan memang ada hubungan yang 

signifikan antara penerimaan diri dan kebahagiaan kerja. Dimensi kerelaan 

untuk membuka atau mengungkapkan pikiran, perasaan dan reaksi individu 

kepada orang lain adalah dimensi yang senada dengan pernyataan Ridha 

(dalam Wulandari dan Widyastuti, 2014) yang menyatakan individu yang 

memiliki kerelaan untuk membuka pikiran, perasaan dan reaksi individu 

kepada orang lain cenderung memiliki penilaian yang realistis terhadap diri 

sendiri, sehingga dapat mengembangkan potensinya secara efektif, bersikap 

jujur, dan tidak pura-pura, lebih dapat menerima kritik dan merasa puas 

menjadi dirinya sendiri tanpa ada keinginan menjadi orang lain, sehingga 

individu merasa bahagia untuk menjadi apa adanya di tempat kerja.  

 Dimensi kesehatan psikologis berkaitan dengan setiap seorang yang 

bekerja harus memiliki kondisi psikologis yang sehat. Kesari (2012) 

mengungkapkan kesehatan psikologis adalah keadaan sejahtera secara 
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psikos yang memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan 

ekonomi. Penelitian  Wulandari dan Widyastuti (2014)  mengungkapkan 

seseorang yang memiliki kondisi sehat secara psikologis akan memiliki 

pikiran yang sehat pula, sehingga dalam bekerja seseorang siap mengerjakan 

pekerjaan yang akan dilakukannya, dengan hal tersebut membuat mereka 

lebih memiliki kebahagiaan kerja.  

Dimensi penerimaan terhadap orang lain menurut Ernawati dan Kholid 

(dalam Lestiani, 2016) adalah kondisi dimana karyawan tidak menerima 

kondisi atau keadaannya begitu saja, melainkan dikembangkan ke arah yang 

lebih baik, sehingga menjadikan karyawan sebagai sumber daya manusia 

yang lebih ahli dan berkompeten di bidangnya. Hal ini dikarenakan orang 

yang menerima diri pada orang lain senantiasa menerima karakteristik 

personalnya untuk menjalani kehidupan agar dapat dimanfaatkan seara 

optimal sehingga memperoleh prestasi keberhasilan menyelesaikan tugas. 

Penelitian yang dilakukan Wulandari dan Widyastuti (2014) mengemukakan 

prestasi menjadi salah satu hal yang membuat karyawan menjadi bahagia di 

tempat kerja. 

Sebuah penelitian tentunya tidak terlepas dari kelemahan dan 

keterbatasan. Dalam penelitian ini subjek yang digunakan adalah karyawan 

dari berbagai divisi yang masih memiliki hubungan dengan atasan baik 

supervisor, manajer dan direksi, dimana setiap harinya karyawan tersebut 

secara intens akan berinteraksi dengan atasan terkait instruksi kerja sampai 

proses penyelesaian kerja. Tidak adanya pembedaan kondisi subyek ini 

mengakibatkan ketidak sesuaian antara hasil perhitungan level kebahagiaan 

kerja yang dialami karyawan dengan gejala permasalahan saat wawancara. 

Data wawancara menunjukkan adanya indikasi karyawan tidak merasa 

bahagia, sedangkan hasil analisa deskriptif menunjukkan tingkat 

kebahagiaan kerja berada di level tinggi. Jones (2010) menyatakan setiap 

individu memiliki penilaian yang berbeda terhadap kebahagiaan yang 

dialaminya. Oleh sebab itu subjek yang tidak dipisah sesuai dengan kondisi 
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jabatan menjadikan tingkat kebahagiaan kerja menjadi bias dan mayoritas 

berada di level tinggi. Tingkat kebahagiaan divisi marketing bisa saja 

cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kebahagiaan kerja 

divisi gudang. Sedangkan dalam penelitian ini belum ada pembagian jumlah 

subjek dan pengukuran perbandingan level kebahagiaan kerja pada 

karyawan divisi marketing dan gudang. Untuk mengeneralisasikan hasil 

penelitian ini pada berbagai bidang lainnya seperti industri kreatif, pekerja 

sosial, atau bidang lainnya yang memiliki interaksi antara atasan dan 

bawahan terbatas masih diperlukan adanya kontrol pembeda terhadap latar 

belakang dan kondisi subjek pada setiap jabatan untuk kepentingan 

penelitian selanjutnya.  


