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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.01. Hasil Penelitian 

Data hasil penelitian skala Q_LMX dan organizational justice akan melalui 

pengujian korelasi menggunakan teknik korelasi product moment dari Pearson 

menggunakan program Statistical Package for The Social Sciences (SPSS) 20.0. 

5.01.01. Uji Asumsi 

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

normalitas dilakukan untuk melihat sebaran skor variabel apakah normal atau 

tidak normal. Uji linieritas dilakukan untuk melihat linier atau tidaknya hubungan 

antara kedua variabel, yaitu variabel Q_LMX dan organizational justice. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas menggunakan teknik One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test dengan taraf signifikansi 0.05. Artinya apabila p>0.05 maka 

dapat dikatakan bahwa data memiliki distribusi normal. Jika p<0.05 maka 

data memiliki distribusi yang tidak normal. Hasil dari uji normalitas skala 

Q_LMX dan organizational justice dapat dilihat pada lampiran. 

Pada variabel Q_LMX dengan N = 88, diperoleh nilai K-SZ sebesar 

0.683 dengan p = 0.740 (p>0.05). Hal ini menunjukkan bahwa data 

Q_LMX berdistribusi normal. Pada variabel organizational justice 

diperoleh nilai K-SZ sebesar 0.699 dengan p = 0.714 (p>0.05). Nilai p 

lebih besar dari 0.05 menunjukkan bahwa data organizational justice 

memiliki distribusi yang normal. 
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b.  Uji Linearitas 

Uji linearitas berguna untuk melihat apakah hubungan antara kedua 

variabel yang diteliti (variabel tergantung dan variabel bebas) memiliki 

hubungan linear. Taraf signifikansi antara variabel Q_LMX dan 

organizational justice adalah F linear = 82.517 dan p<0.05. Maka dapat 

dikatakan bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang linear. Hasil uji 

linearitas dapat dilihat pada lampiran. 

5.01.02. Hasil Analisis Data 

Tahapan setelah melakukan uji asumsi adalah uji hipotesis menggunakan 

teknik Korelasi Product Moment Pearson. Hasil dari uji hipotesis didapatkan rxy = 

0.700 dengan p<0.01. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini 

diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan sangat 

signifikan antara Q_LMX dengan organizational justice. 

 

5.02. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis antara variabel Q_LMX dan organizational 

justice menggunakan teknik korelasi product moment diperoleh hasil rxy = 0.700 

dengan p <0.01. Hasil ini menunjukkan adanya hubungan positif antara Q_LMX 

dengan organizational justice secara signifikan. Apabila Q_LMX tinggi maka 

organizational justice pun akan tinggi, sedangkan jika Q_LMX rendah maka 

organizational justice juga rendah.  

Hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai adanya hubungan positif 

antara Q_LMX dengan organizational justice diterima. Hasil penelitian sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Ishak dan Alam (2009); Picolo, Bardes, Mayer, 
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dan Judge (2008); Rockstuhl, Dulebohn, Ang, Shore (2012) yang menyatakan 

bahwa ada korelasi positif antara Q_LMX dan organizational justice.  

Kualitas relasi yang tinggi antara pemimpin dan karyawan sejalan dengan 

tingginya keadilan organisasi yang ada. Menurut Wibowo dan Sutanto (2013) 

dalam organisasi, tingkat kualitas LMX yang tinggi akan membuat tenaga kerja 

merasa kebutuhannya terhadap supervisi telah terpenuhi, karena mereka 

mendapat perhatian dan pendampingan secara khusus dari pemimpinnya. 

Keadilan yang dirasa oleh karyawan sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan di dalam organisasi. Seorang karyawan diperlakukan adil oleh 

pemimpinnya akan merasakan umpan balik atau feedback sebagai manfaat. 

Organizational justice tidak langsung muncul dengan sendirinya, melainkan ada 

beberapa aspek didalam organizational justice. Menurut Greenberg (dalam 

Kozlowski, 2012) aspek dalam organizational justice yaitu procedural, 

distributive, interpersonal dan informational.  

Berdasarkan perhitungan data penelitian menunjukkan adanya korelasi 

umum antara variabel tergantung dan variabel bebas. Sumbangan efektif (SE) 

variabel Q_LMX  terhadap organizational justice adalah sebesar 49%. Jika dilihat 

dari hasil kategorisasi secara empirik yang terbagi menjadi tiga (3) kategori yaitu 

rendah, sedang, tinggi, maka akan didapati tingkat quality leader member 

exchange (Q_LMX) dan organizational justice pada karyawan organisasi X dalam 

kategori sedang. Pernyataan ini dibuktikan dengan adanya hasil perhitungan 

statistik pada skala quality leader member exchange (Q_LMX) yaitu MeanQLMX = 

49.57 dan SDQLMX = 12.276 dengan kategori 37.294>MeanQLMX<61.846 dalam 

kategori sedang. Sama halnya dengan hasil penghitungan pada skala 
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organizational justice, didapati MeanOJ = 119.84 dan SDOJ = 26.185, dengan 

kategori 93.655>MeanOJ<146.025 dalam kelompok sedang. 

Selanjutnya perhitungan dilakukan untuk melihat korelasi antara aspek 

Q_LMX terhadap organizational justice. Hasil perhitungan korelasi antara aspek 

Q_LMX dengan organizational justice menunjukkan bahwa keempat aspek 

Q_LMX berkorelasi dengan organizational justice. Masing-masing aspek Q_LMX 

memiliki tingkat korelasi yang berbeda terhadap organizational justice. Setiap 

aspek Q_LMX berkontribusi terhadap tingkat organizational justice.  

Hasil korelasi aspek Q_LMX yang pertama yaitu affect dengan 

organizational justice. Perhitungan korelasi menghasilkan r = 0.682 (p<0.01), hal 

ini berarti ada korelasi sangat signifikan antara aspek affect dengan 

organizational justice. Penelitian yang dilakukan Barsky & Kaplan (2007) 

menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara aspek affect 

dengan persepsi organizational justice.  Afeksi (affect) merupakan perasaan, 

kepedulian antara karyawan dengan pemimpin, terutama daya tarik antar individu 

bukan hanya pada pekerjaan atau profesionalnya. Karyawan yang memiliki 

kepedulian terhadap pemimpinnya maka semakin baik kualitas relasi antara 

karyawan dengan pemimpinnya. Hal tersebut akan membuat karyawan 

merasakan adanya timbal balik dari pemimpin dan  mendapatkan keadilan dalam 

organisasi.    

Aspek Q_LMX yang kedua yaitu loyalty, hasil korelasinya r = 0.401 

(p<0.01). Terdapat korelasi sangat signifikan antara aspek loyalty dengan 

organizational justice. Fischer (2004) menyatakan dalam penelitiannya korelasi 

yang signifikan antara loyalty dengan persepsi organizational justice. Penelitian 

Fischer (2003) sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan korelasi 
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yang signifikan antara loyalty dengan organizational justice. Karyawan yang 

memiliki kesetiaan penuh terhadap pemimpinnya secara konsisten akan 

menghasilkan adanya kualitas relasi yang baik antara diantara keduanya. Melalui 

kualitas hubungan yang baik tersebut akan menimbulkan persepsi adanya 

keadilan pada karyawan di organisasi.  

Aspek Q_LMX yang ketiga yaitu contribution, didapati r = 0.529 (p<0.01), 

terdapat korelasi yang signifikan. Kontribusi juga merupakan aspek penting dari 

karir dan kehidupan karyawan. Santoso & Suratin (2016) dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa kontribusi yang diberikan baik dalam hal dukungan dan 

bantuan dapat menciptakan hubungan untuk tetap mendukung satu sama lain 

baik dalam hal pekerjaan maupun hubungan yang terjadi di luar pekerjaan. Hal 

ini dapat menimbulkan persepsi karyawan tentang keadilan yang diberikan. 

Aspek Q_LMX yang keempat adalah professional respect, hasilnya  r = 

0.643 (p<0.01) berarti terdapat korelasi sangat signifikan. Sikap respek terhadap 

pemimpin dapat menimbulkan kualitas relasi yang baik antara karyawan dengan 

pemimpin. Penelitian yang dilakukan oleh Ansari, Hung, & Aafaqi (2007) 

menunjukkan korelasi yang sangat signifikan antara professional respect dan 

organizational justice. Diantara semua aspek LMX, hanya aspek professional 

respeck yang memiliki korelasi dengan organizational justice khusus pada 

procedural justice.  

Aspek Q_LMX yang paling berkorelasi dengan organizational justice jika 

diurutkan berdasarkan peringkat korelasi dari yang tertinggi hingga yang 

terendah adalah affect, professional respect, contribution dan loyalty.  

Perbedaan antara hipotesis yang diajukan dengan data observasi awal 

yang didapatkan dari hasil wawancara pada karyawan jika dilihat dari hipotesis 
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penelitian yang telah diajukan yaitu data awal yang didapat menunjukkan adanya 

masalah pada organizational justice. Sedangkan berdasarkan perhitungan mean 

empirik organizational justice, hasil organizational justice  pada karyawan 

termasuk ke dalam kategori sedang.  

Perbedaan antara data awal yang didapat dengan data hasil penelitian 

telah dikonfirmasikan kepada pihak perusahaan. Menurut pihak perusahaan 

mungkin data awal adalah data yang valid, karena saat wawancara memang 

dilakukan secara empat mata. Saat pengisian skala dilakukan bersama-sama 

serta suasana tidak kondusif. Hal tersebut mungkin menyebabkan beberapa 

karyawan mengisi sambil membandingkan dengan jawaban temannya. 

 Berdasarkan sudut pandang peneliti, terdapat beberapa kemungkinan yang 

menyebabkan hasil akhir tidak sesuai dengan data awal penelitian antara lain : 

1. Peneliti kurang melakukan interview yang mendalam mengenai 

 permasalahan yang sesungguhnya pada organisasi, sehingga kurang 

 bisa memberikan gambaran mengenai keadaan sebenarnya di 

 organisasi. 

2. Suasana tidak kondusif karena dihari pertama, pengisian skala 

 dilaksanakan setelah pelatihan pemadam kebakaran. Pengisian skala 

 dilaksanakan di lapangan terbuka dan tanpa tempat duduk serta meja. 

 Hal tersebut memungkinkan karyawan mengalami kelelahan. 

3.  Pada hari pertama pengisian skala, supervisor juga berada di tempat 

 mengawasi karyawan dalam mengisi skala. Hal tersebut 

 memungkinkan karyawan mengisi skala dengan jawaban yang  terbaik 

 dan tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.  


