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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Orientasi Kancah

Orientasi kancah penelitian mempunyai tujuan memberikan gambaran tentang

kondisi dari tempat penelitian dimana subjek berada dan perlu persiapan saat

dilakukannya penelitian untuk mengetahui situasi lingkungan kerja sebelum

menyebarkan skala Psikologi. Orievntasi kancah yang dilakukan dalam penelitian

diawali oleh survey dengan terjun langsung ke tempat penelitian di BPR X di Jl.

Majapahit, Kota Semarang.

BPR X memiliki sejarah panjang dengan didirikannya kantor BPR X pertama

di Mranggen yang beroperasi pada 9 Agustus 1990 dan tahun 1994 membuka

kantor kedua di Klepu. Tahun ke-13 BPR X mengembangkan kantor ketiga di

Semarang dan terus berkembang di wilayah Jawa tengah. Pada tahun 2006 mulai

mengembangkan kantor ke wilayah DI Yogyakarta dan hingga saat ini telah

memiliki 34 kantor yang tersebar di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Saat ini BPR X telah memiliki kantor diberbagai kota dan kabupaten Jawa

Tengah dan DI Yogyakarta dan berkantor pusat di Semarang. Pada setiap kantor

memiliki perwakilan Human Resource (HR) untuk mendata para karyawan dan

setiap bulannya tim HR mengadakan pertemuan di kantor pusat dalam rangka

pengecekan data.

Pihak manajemen BPR mulai menerapkan kepada seluruh karyawan sampai

posisi manager untuk memberikan pelayanan yang maksimal untuk customer.
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BPR X memiliki karyawan total termasuk dengan kantor cabang yaitu 786

karyawan, baik karyawan marketing maupun karyawan operasional. Jumlah

karyawan operasional mencakup level manager, kepala cabang dan supervisor

yaitu 75 karyawan.

Penelitian di BPR X bertujuan untuk melihat adanya hubungan antar variabel

political skill dan servant leadership dengan kesuksesan karir subjektif pada

karyawan operasional BPR X. Pertimbangan yang mendasari pemilihan di BPR X

yang digunakan sebagai tempat dilakukannya penelitian, adalah:

1. Tempat penelitian belum pernah digunakan penelitian dengan judul hubungan

antara political skill dan servant leadership dengan kesuksesan karir subjektif

pada karyawan operasional.

2. Karyawan sesuai dengan karakteristik partisipan penelitian.

3. Mendapatkan ijin untuk melakukan penelitian di BPR X.

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan operasional.

Para karyawan operasional terdiri dari supervisor, kepala cabang yang termasuk

dalam level jabatan 3 dan manager yang termasuk dalamlevel jabatan 2. Tuntutan

yang harus dimiliki yaitu servant leadership. Perilaku dalam melayani nasabah;

nasabah external maupun internal, akan memengaruhi tujuan dari perusahaan. Hal

tersebut pun akan berpengaruh pada kesuksesan karir subjektif para karyawan.

Tabel 5. Data Demografis Karyawan Operasional

Komponen Jumlah Persentase
Level 2 20 26,66%
Level 3 55 73,33%

Sumber : Data HR BPR X
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B. Persiapan Pengumpulan Data

Langkah pertama yang dilakukan sebelum pengumpulan data adalah

penyusunan alat ukur dan perijinan, agar penelitian dapat berlangsung dengan

lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan.

1. Perizinan pengambilan data

Tahap awal yaitu peneliti melakukan pengkajian terlebih dahulu. Hal

tersebut dilakukan untuk mengetahui jumlah populasi dari penelitian yang

akan dilakukan. Langkah kedua, yaitu meminta izin melakukan penelitian

kepada pihak kampus. Setelah mendapatkan surat izin dari Dekan Fakultas

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan Nomor

410/A.7.04/MP/III/2019 pada tanggal 5 Maret 2019, selanjutnya peneliti

menuju BPR X untuk menemui Manager HRD dan Psikolog BPR X. Peneliti

mendapatkan surat jawaban yang langsung ditembuskan untuk Direksi BPR

X pada bulan Maret 2020.

2. Menyusun alat ukur

Peneliti membuat tiga skala pada penelitian ini, yakni skala kesuksesan

karir subjektif, skala political skill dan skala servant leadership. Ketiga skala

tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Skala Kesuksesan Karir Subjektif

Skala kesuksesan karir subjektif diadaptasi dari skala Gattiker &

Larwood (dalam Shockley, et al, 2015) berdasarkan lima dimensi

meliputi: Job success, interpersonal success, financial success,
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hierarchical success, dan life success. Proses adaptasi dilakukan peneliti

sebagai berikut:

1) Meminta izin kepada peneliti yang memiliki hak cipta terhadap

skala lewat email kshock@uga.edu dan mendapatkan balasan email

bahwa peneliti mendapatkan izin untuk menggunakan skala

kesuksesan karir subjektif tersebut.

2) Proses menterjemahkan dilakukan oleh dua orang yang expert di

bidang bahasa Inggris untuk menterjemahkan skala kesuksesan

karir subjektif dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.

3) Langkah selanjutnya, peneliti melakukan sintesa terjemahan dari

bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan teman sejawat agar

lebih dapat dipahami oleh bahasa umum.

4) Langkah keempat yaitu peneliti melakukan back translate dari

bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengn meminta rekan yang

expert di bidang penerjemah bahasa.

5) Setelah itu, expert commite yang dilakukan oleh expert judgement,

yaitu dosen pembimbing.

6) Langkah terakhir, peneliti meminta lima orang responden untuk

menilai skala, setiap item dinilai untuk mengukur pemahaman

responden melakukan proses penilaian dan hasil dapat dilihat pada

lampiran.

mailto:kshock@uga.edu
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b. Skala Political Skill

Penyusunan pada skala political skill dipersiapan 16 item pernyataan

yang dibuat berdasarkan empat dimensi political skill dari Ferris, et al

(2007) yang meliputi: social astuteness, interpersonal influence,

networking ability, dan apparent sincerity.

Tabel 6. Blueprint skala Political Skill

c. Skala Servant Leadership

Penyusunan pada skala servant leadership dipersiapkan 24 item

pernyataan yang dibuat berdasarkan enam dimensi Servant Leadership

dari Sendjaya, et al (2008) yaitu: voluntary subordination, authentic self,

covenantal relationship, responsible morality, trancedent spirituality,

and transforming influence.

Tabel 7. Blueprint skala Servant Leadership

No Dimensi Item Total
F UF

1. Social astuteness 2 2 4
2. Interpersonal influence 2 2 4
3. Networking ability 2 2 4
4. Apparent sincerity 2 2 4

Total 8 8 16

No Dimensi Iitem Total
F UF

1. Voluntary subordination 2 2 4
2. Authentic self 2 2 4
3. Covenantal relationship 2 2 4
4. Responsible morality 2 2 4
5. Trancedent spirituality 2 2 4
7. Transforming influence 2 2 4

Total 12 12 24
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C. Pelaksanaan Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tryout terpakai, yaitu sebutan yang sering

dipergunakan pada penelitian yang subjeknya sama dengan subjek yang

digunakan pada saat uji validitas serta reliabilitas (Hadi dalam Wijayanti,

2019). Peneliti akan mengambil data hanya satu kali. Penelitian ini akan

menggunakan data yang didapatkan dari lapangan disebut final field test.

Final field test yaitu istilah yang digunakan untuk melakukan uji lapangan

(Jogiyanto dalam Wijayanti, 2019). Peneliti menggunakan final field test

dengan pertimbangan : waktu yang terbatas, tenaga yang dipakai, ditengah

situasi pandemi serta tuntutan dari perusahaan.

Waktu pengambilan data pada tanggal 11 bulan Maret tahun 2020 di

kantor masing-masing BPR X. Pada tahap mengisi skala dilakukan dengan

cara self completion questionnare, yaitu subjek diharuskan memilih

pernyataan dengan cara melengkapi kuesioner (Silalahi dalam Wijayanti,

2006). Skala dibagi oleh peneliti secara langsung pada saat morning sharing.

Peneliti menggunakan studi populasi sehingga subjek dari peneliti merupakan

seluruh karyawan operasional yang berjumlah 75 karyawan. Akan tetapi, ada

lima karyawan yang tidak bisa mengisi skala, karena sedang izin sakit dan

keperluan tugas untuk keluar kota.

D. Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas adalah ukuran ketepatan antara instrumen seperti data penelitian

dengan data dari peneliti (Sugiyono, 2008). Uji validitas dilakukan untuk

menentukan alat yang digunakan pada penelitian ini, apakah benar mengukur
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apa yang akan diukur. Artinya, alat yang digunakan sudahkah tepat untuk

mengukur variabel penelitian. Pengujian reliabilitas menggunakan teknik

Alpha Cronbach dan kriteria koefisien reliabilitas yang baik yaitu > 0,70.

Suatu alat ukur yang reliable adalah koefisien reliabilitasnya antara 0.70 -

0.90 dan > 0,90 maka sangat reliable. Hasil uji validitas dan reliabilitas

variabel berdasarkan data uji coba adalah:

a. Variabel kesuksesan karir subjektif

Hasil uji validitas dan reliabilitas dengan dianalisis menggunakan

SPSS 16, dengan batas validitas item yaitu rxy> 0,30. Item yang valid dari

22 item pernyataan sebanyak 19 item, tiga item yang gugur yaitu item

nomer 2, 13 dan 14. Koefisiensi validitas berkisar antara 0,314 sampai

0,672. Koefisiensi reliabilitas Alpha Cronbach sebesar 0,896. Hasil

tersebut menunjukkan skala kesuksesan karir subjektif adalah reliabel.

Data sebaran item valid dan gugur pada skala kesuksesan karir subjektif,

sebagai berikut:

Tabel 8. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Kesuksesan Karir Subjektif

Keterangan(*) : item gugur

Dimensi Kesuksesan
Karir Subjektif

Jumlah Pernyataan Gugur Jumlah
Item
Valid

Favourable

Keberhasilan Kerja 1, 2*, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 7
Keberhasilan Interpersonal 9, 10, 11, 12 0 4
Keberhasilan Keuangan 13*, 14*, 15 2 1
Keberhasilan Hirarki 16, 17, 18 0 3
Keberhasilan Hidup 19, 20, 21, 22 0 4

Jumlah Item Valid 22 3 19
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Hasil uji validitas menunjukkan item skala nomor 2, 13 dan 14 tidak

valid maka dinyatakan gugur, sehingga jumlah skala Kesuksesan Karir

Subjektif menyisakan 19 item valid. Hasil selengkapnya dapat dilihat

pada lampiran halaman 102.

b. Variabel Political Skill

Hasil uji validitas dan reliabilitas dengan dianalisis menggunakan

SPSS 16, dengan batas validitas item yaitu rₓᵧ > 0,30. Terdapat 16 item

secara keseluruhan untuk variabel political skill dengan item yang gugur

sebanyak 6 item yaitu nomor 3, 10, 11, 13, 14, dan 15. Koefisiensi

validitas berkisar antara 0,326 sampai 0,666. Koefisiensi reliabilitas

Alpha Cronbach sebesar 0,804. Hasil tersebut menunjukkan skala

political skill adalah reliabel. Data sebaran item valid dan gugur pada

skala political skill, sebagai berikut:

Tabel 9. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Political Skill

Dimensi Political Skill Jumlah Pernyataan Gugur Jumlah
Item ValidFav Unfav

Social Astuteness 1, 2 3*, 6 1 3
Interpersonal Influence 4, 5 7, 10* 1 3
Networking Ability 8, 9 11*, 13* 2 2
Apparent Sincerity 12, 14* 15*, 16 2 2
Jumlah Item Valid 8 8 6 10
Keterangan ( *): item gugur

Hasil uji validitas menunjukkan item skala nomor 3, 10. 11, 13, 14,

dan 15 tidak valid maka dinyatakan gugur, sehingga jumlah skala

political skill menyisakan 10 item valid. Dilampirkan pada lampiran

halaman 104.
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c. Variabel Servant Leadership

Hasil uji validitas dan reliabilitas dengan dianalisis menggunakan

SPSS 16, dengan batas validitas item yaitu rₓᵧ > 0,30. Dari 24 item

terdapat 22 item yang valid, tersisa 2 item gugur yaitu momor 1 dan 15.

Koefisiensi validitas berkisar antara 0,318 sampai 0,745. Koefisiensi

reliabilitas Alpha Cronbach sebesar 0,913. Hasil tersebut menunjukkan

skala servant leadership adalah reliabel. Hasil uji validitas terdapat di

lampiran halaman 107. Data sebaran item valid dan gugur pada skala

servant leadership, sebagai berikut:

Tabel 10. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Servant Leadership

Dimensi Servant
Leaderhsip

Jumlah
Pernyataan

Gugur Jumlah Item
Valid

Fav Unfav
Voluntary Subordination 4 ,5 1*, 2 1 3
Authentic Self 8, 9 3, 6 0 4
Covenantal Relationship 10, 12 7, 11 0 4
Resposible Morality 13, 16 14, 15* 1 3
Transcendent Spirituality 18, 19 17, 20 0 4
Transforming Influence 22, 23 21, 24 0 4
Jumlah Item Valid 12 12 2 22
Keterangan (*): item gugur

E. Analisis Data

1. Uji Asumsi

Data penelitian yang telah diperoleh, peneliti pun melakukan uji asumsi

sebagaimana pengujian awal yaitu untuk mengetahui apakah data penelitian

telah memenuhi syarat untuk melakukan analisis selanjutnya atau tidak. Uji

asumsi yang peneliti lakukan yaitu uji normalitas, uji lineritas, dan uji

multikolinieritas.
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a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data penelitian

terdistribusi normal atau tidak. Teknik analisis uji normalitas pada

penelitian ini menggunakan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test,

dengan alat bantu program SPSS for windows versi 16.00. Mengetahui

normal atau tidaknya yaitu p > 0,05 artinya sebaran dikatakan normal dan

p < 0,05 artinya sebaran dikatakan tidak normal. Berdasarkan uji

normalitas ketiga variabel penelitian didapatkan hasil sebagai berikut: Uji

normalitas data variabel political skill (X1) menunjukkan nilai K-S, Z =

1,128 dengan signifikansi sebesar 0,157 (p>0,05). Uji normalitas data

variabel servant leadership (X2) mendapatkan nilai K-S Z= 1,109 dengan

signifikansi 0,171 (p>0,05).

Hasil uji normalitas pada variabel kesuksesan karir subjektif (Y)

menunjukkan K-S, Z= 1,127 dengan signifikansi sebesar 0,158 (p>0,05).

Karena nilai signifikansi ketiga data variabel > 0,05 maka, disimpulkan

bahwa ketiga data yang diuji berdistribusi normal. Hasil dari uji

normalitas data penelitian ini dapat dilihat pada lampiran uji normalitas.

b. Uji Linieritas

Uji linieritas adalah salah satu syarat dalam analisis korelasi maupun

analisis regresi linier. Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah

dua variabel yang telah ditetapkan, dalam hal ini satu variabel independen

dan satu variabel dependen telah memiliki hubungan yang linier atau

tidak secara signifikan. Suatu data yang telah diperoleh dapat dikatan
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linier apabila memiliki taraf signifikansi untuk linieritas lebih kecil dari

0,05 (p<0,05). Hasil uji linieritas antara variabel political skill (X1)

dengan kesuksesan karir subjektif menunjukkan nilai Flinier = 29,689

dengan signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05). Uji linieritas antara variabel

servant leadership (X2) dengan kesuksesan karir subjektif mendapatkan

nilai Flinier = 37,405 dengan signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05). Hasil

uji linieritas secara lengkap dapat dilihat pada lampiran uji linieritas.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya

penyimpagan asumsi klasik multikolinieritas. Pengujian linieritas dapat

dilakukan dengan menguji nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada

model regresi. Skor VIF < 10, maka disimpulkan tidak terjadi

multikolinieritas.

Hasil dari pengujian multikolinieritas antara variabel political skill

dan servant leadership didapatkan hasil nilai VIF sebesar 1,902 atau <5.

Nilai tolerance yang diperoleh adalah 0,526 > 0,10. Kedua hal tersebut

menunjukkan bahwa antara variabel political skill dan servant leadership

tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas selengkapnya

dapat dilihat pada lampiran uji multikolinieritas.

2. Uji Hipotesis

a. Hipotesis 1

Hipotesis mayor yang akan diuji dalam penelitian ini adalah terdapat

hubungan antara political skill (X1) dan servant leadership (X2) dengan
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kesuksesan karir subjektif (Y) pada karyawan operasional BPR X.

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan dengan teknik analisis regresi

dua prediktor dengan bantuan program SPSS versi 16.00. Berdasarkan

analisa data diperoleh nilai koefisiensi korelasi R = 0,643 dan nilai F

sebesar 23,590 hubungan yang sangat signifikan antara political skill dan

servant leadership dengan kesuksesan karir subjektif pada karyawan

operasional BPR X.

Hasil lain yang diperoleh dari analisis data adalah nilai koefisiensi

determinasi sebesar 0,413. Hal tersebut menandakan prosentase

sumbangan efektif sebesar 41,30% dan sisanya 58,70% dipengaruhi oleh

faktor lain. Jadi hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat hubungan

antara political skill dan servant leadership dengan kesuksesan karir

subjektif pada karyawan operasional BPR X diterima.

Tabel 11. Sumbangan Efektif

b. Hipotesis 2

Hipotesis kedua dalam penelitian ini bahwa political skill memiliki

hubungan positif dengan kesuksesan karir subjektif pada karyawan

operasional BPR X. Semakin positif political skill semakin tinggi

kesuksesan karir subjektif, begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil

analisis hubungan antara variabel political skill dengan variabel

Variabel Koefisiensi
Regresi

Koefisiensi
Korelasi

R
Square

Sumbangan Efektif

X1 0,257 0,559 0,413 14,36%
X2 0,438 0,615 0,413 26,93%

Total 41,29% 41,30%
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kesuksesan karir subjektif menunjukkan nilai koefisiensi korelasi rx1y

0,559 (p<0,01), dapat disimpulkan bahwa political skill terbukti memiliki

hubungan positif yang sangat signifikan dengan kesuksesan karir

subjektif.

Kesimpulan dari hasil hipotesis kedua tersebut adalah ada hubungan

positif yang sangat signifikan antara political skill dengan kesuksesan

karir subjektif pada karyawan operasional BPR X, sehingga hipotesis

kedua yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Nilai adjusted r²

=0,312 dihasilkan dari pengujian variabel political skill terhadap

kesuksesan karir subjektif menunjukkan arah hubungan positif dari

variabel political skill terhadap kesuksesan karir subjektif.

c. Hipotesis 3

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini bahwa servant leadership

memiliki hubungan positif dengan kesuksesan karir subjektif pada

karyawan operasional BPR X. Semakin positif servant leadership

semakin tinggi kesuksesan karir subjektif, begitupun sebaliknya. Hasil

analisis menunjukkan nilai koefisiensi korelasi rx2y = 0,615 ( p<0,01).

Kesimpulan dari hasil hipotesis ketiga adalah ada hubungan positif

yang sangat signifikan antara servant leadership dengan kesuksesan karir

subjektif pada karyawan operasional BPR X sehingga hipotesis ketiga

yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Nilai adjusted r² = 0,378

dihasilkan dari pengujian variabel servant leadership terhadap

kesuksesan karir subjektif menunjukkan arah hubungan positif.
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3. Uji Tambahan

a. Analisis Tambahan dimensi variabel

Kajian lebih mendalam dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini

dengan menganalisa hubungan antar dimensi variabel political skill

dengan kesuksesan karir subjektif, hubungan antar dimensi variabel

servant leadership dengan kesuksesan karir subjektif. Berikut uraian hasil

analisis hubungan dimensi variabel:

1) Hubungan antar Dimensi Variabel Political Skill dengan Kesuksesan

Karir Subjektif

Variabel political skill memiliki empat dimensi, masing-masing

dimensi political skill dalam uji hubungan antar dimensi ada empat

dimensi atau seluruh dimensi memiliki pengaruh hubungan dengan

variabel kesuksesan karir subjektif. Berikut ini tabel hubungan antar

dimensi political skill dengan kesuksesan karir subjektif:

Tabel 12. Hubungan Antar Dimensi Variabel Political Skill dengan

Kesuksesan Karir Subjektif

Berdasarkan tabel di atas, dimensi yang memiliki pengaruh

terhadap kesuksesan karir subjektif adalah dimensi networking ability

nilai rx1-3y = 0,468 (p<0,05); dimensi interpersonal influence rx1-2y =

Dimensi Political Skill Correlation Sig

Social Astuteness 0,454 0,000

Interpersonal Influence 0,461 0,000

Networking Ability 0,468 0,000

Apparent Sincerity 0,303 0,011
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0,461 (p<0,05); dimensi social astuteness rx1-1y = 0,454 (p<0,05); dan

dimensi apparent sincerity rx1-4y= 0,303 (p<0,05). Dimensi networking

ability memiliki pengaruh hubungan yang paling kuat atau tinggi dan

dimensi apparent sincerity memiliki pengaruh paling lemah atau

rendah.

2) Hubungan antar Dimensi Variabel Servant Leadership dengan

Kesuksesan Karir Subjektif

Hasil data berdasarkan tabel 13, dimensi responsible morality yang

memiliki nilai rx2-4 y = 0,575 (p<0,05); dimensi voluntary

subordination rx2-1 y = 0,552 (p<0,05); dimensi transcedent spirituality

rx2-5y = 0,507 (p<0,05); dimensi convenantal relationship rx2-3 y =

0,501 (p<0,05); dimensi authentic self rx2-2 y = 0,478 (p<0,05); dan

dimensi transforming influence rx2-6y = 0,468 (p<0,05). Hubungan

antar dimensi variabel servant leadership dengan kesuksesan karir

subjektif, sebagai berikut:

Tabel 13. Hubungan Antar Dimensi Variabel Servant Leadership

dengan Kesuksesan Karir Subjektif

Dimensi Servant Leadership Correlation Sig

Voluntary Subordination 0,552 0,000

Authentic Self 0,478 0,000

Convenantal Relationship 0,501 0,000

Responsible Morality 0,575 0,000

Transcedent Spirituality 0,507 0,000

Transforming Influence 0,468 0,000
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Dimensi responsible morality memiliki pengaruh hubungan paling

kuat atau tinggi dan dimensi transforming influence pengaruhnya paling

lemah atau rendah.

b. Analisis Tambahan sumbangan penelitian

Pada penelitian ditemukan beberapa fakta yang menjadi tambahan

analisa untuk menambah sumbangan penelitian:

1) Variabel Kesuksesan Karir Subjektif

Hasil dari analisis deskriptif, kesuksesan karir subjektif memiliki

nilai minimum 49 dan nilai maksmimum 75 dengan mean 65,99.

Berdasarkan skor-skor tersebut peneliti kemudian membuat

kategorisasi. Tujuan dibuatnya kategorisasi untuk menempatkan

individu ke kelompok- kelompok yang berjenjang menurut kontinum

berdasarkan atribut yang diukur. Peneliri mentapkan tiga kategorisasi

dengan rumus sebagai berikut:

Gambar 4. Rumus Kategorisasi

Tabel 14. Kategorisasi Kesuksesan Karir Subjektif

Nilai Kategori Frekuensi Persentase
49 - 57 Rendah 27 38 %
58 - 66 Sedang 32 46 %
67 - 75 Tinggi 11 16 %
Total 70 100 %

Hasil data diatas didapatkan bahwa kesuksesan karir subjetif di

BPR X berada pada kategori sedang, dengan nilai rata-rata 65,99.

Interval : Skor tertinggi variabel - skor terendah variabel
Jumlah kategori
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Artinya, secara umum karyawan BPR X memiliki kesuksesan karir

subjektif sedang namun tidak terpaut jauh dengan frekuensi karyawan

dengan katergori rendah. Hal ini cukup sesuai dengan indikasi

permasalahan yang ada, karyawan BPR X mengungkapkan

kekecewaan mereka akan ketidakadilan pada perusahaan melalui

wawancara. Hasil pengujian berikutnya adalah melihat aspek yang

memiliki nilai paling rendah pada variabel kesuksesan karir subjektif,

dimensi keberhasilan keuangan memiliki mean paling rendah yakni

2,75.

2) Variabel Political Skill

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, political skill memiliki

nilai minimum 24 dan nilai maksimum 38 dengan mean 31,14.

Dengan skor-skor tersebut peneliti membuat kategorisasi.

Kategorisasi digunakan untuk menempatkan individu ke kelompok

yang terpisah secara berjenjang menurut kontinum berdasarkan

atribut yang diukur. Peneliti menempatkan tiga kategorisasi yang

diperoleh sebagai berikut:

Tabel 15. Kategorisasi Political Skill

Hasil data di atas, didapatkan bahwa political skill di BPR X

memiliki political skill yang sedang, dengan nilai rata- rata 31,14.

Nilai Kategori Frekuensi Persentase
24 - 28 Rendah 9 13 %
29 - 33 Sedang 50 71 %
34 - 38 Tinggi 11 16 %
Total 70 100 %
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Hal tersebut cukup berbeda dengan indikasi ketimpangan antara

pekerjaan dan kepentingan individu. Hasil uji berikutnya yaitu

melihat dimensi mana yang memiliki nilai paling rendah pada

variabel political skill, yaitu dimensiapparent Sincerity memiliki

mean paling rendah yakni 5,93.

3) Variabel Servant Leadership

Hasil analisis deskriptif yang peneliti lakukan, servant

leadership memiliki nilai minimum 60 dan nilai maksimum86

dengan mean 70,68. Skor-skor tersebut dibuat kategorisasi untuk

menempatkan individu ke dalam kelompok-kelompok yang

terpisah secara berjenjang menurut kontinum berdasarkan atribut

yang diukur. Peneliti menempatkan tiga kategorisasi, sebagai

berikut:

Tabel 16. Kategorisasi Servant Leadership

Nilai Kategori Frekuensi Persentase
60 - 68 Rendah 28 40 %
69 - 77 Sedang 32 46 %
78 - 86 Tinggi 10 14 %
Total 70 100 %

Data diatas menghasilkan bahwa servant leadership BPR X

berada pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 70,68. Hasil ini

sedikit berbeda dengan indikasi permasalahan yang ada karena

subjek cenderung menjawab dengan jawaban normatif. Subjek

berusaha untuk meningkatkan kesamaan dengan karakteristik

masyarakat. Langkah selanjutnya adalah melihat aspek mana yang
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memiliki nilai paling rebdah pada variabel servant leadership,

dimana aspek responsible morality memiliki mean palingrendah

yakni 9,27.

F. Pembahasan

1. Hipotesis 1

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama pada penelitian yang telah

dilakukan dengan uji statistik multiple correlation dan menunjukkan

hipotesis mayor yang diajukan yaitu ada hubungan antara political skill

dan servant leadership dengan kesuksesan karir subjektif karyawan

operasional BPR X. Hasil menunjukkan nilai R sebesar 0,643 dan nilai

Fregresi sebesar 23,590 (p<0,01). Artinya bahwa Political Skill (X1) dan

Servant Leadership (X2) berpengaruh terhadap Kesuksesan Karir

Subjektif. Berdasarkan hal tersebut maka H1 yakni hipotesis mayor

diterima, jadi ada hubungan antara political skill dan servant leaderhsip

dengan kesuksesan karir subjektif.

Hasil yang telah diperoleh melalui pengujian kesuksesan karir

berdasarkan Ballout (2007) mengatakan bahwa karyawan dan perusahaan

saat ini mengalami model karir yang berbeda dari model sebelumnya

yang berdiri sendiri, keduanya harus berbagi tanggung jawab dalam

mengelola, mengontrol proses, dan tantangan dalam kesuksesan karir.

Teori dari person environment, mengacu pada psikologis perusahaan

yang mempertimbangkan karakteristik pribadi dan situasi untuk

memengaruhi kinerja individu dan perilaku lain dalam lingkungan

tertentu.
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Penelitian dari Breland, Treadway, Duke dan Adams (2007) hasil

menunjukkan bahwa individu yang memiliki political skill menganggap

diri mereka lebih sukses karirnya secara subjektif bahkan ketika dalam

pergantian pemimpin. Political skill merupakan konsep dari efektivitas

sosial seperti individu yang bisa mengatur perilakunya dalam berbagai

situasi, kecerdasan politik, dan kecerdasan emosional (Munyon,

Summers, Thompson, dan Ferris, 2013).

Political skill telah mengungkapkan dirinya sebagai faktor penting

dalam kesuksesan karir karena menghasilkan efek positif pada karir,

kepuasan hidup, dan efektivitas yang dirasakan oleh individu (Magnusen

dan Kim, dalam Robinson dan Miller, 2018). Seseorang yang memiliki

political skill dapat menunjukkan kinerja dan karakter pribadi yang

efektif sehingga dapat mengembangkan hubungan yang kuat dengan

atasannya (Robinson & Miller, 2018).

Kepuasan karir sebagai salah satu aspek dari kesuksesan karir yang

"subyektif" sangat ditentukan oleh kepribadian yang stabil, berorientasi

pada pencapaian dan kenyamanan dalam melakukan kontak dan

membangun hubungan sosial (Steyrer, Strunk, Schiffinger, Mayrhofer,

dan Meyer, 2005). Sementara itu, penelitian pada variabel yang

berhubungan dengan servant leadership dengan kesuksesan karir

subjektif, telah dilakukan oleh Wang, Yu, Xi, &Zhang (2019)

menemukan bahwa servant leadership dapat meningkatkan keterampilan

karir,meningkatkan kesuksesan karir subyektif dan memperjelas
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batas-batasan, sehingga meningkatkan pemahaman tentang pengaruh

pemimpin terhadap kesuksesan karir dirinya sendiri. Para bawahan pun

memiliki peran penting bagi pemimpin yang memiliki servant leadership

dalam bentuk keterampilan karir dan dapat meningkatkan kesuksesan

karir subjektif.

Penelitian Robinson & Miller (2018), menghasilkan bahwa ada

interaksi negatif antara servant leadership dan political skil. Servant

leadership merupakan model yang efektif untuk direktur atletik dan dapat

meningkatkan komitmen serta kepuasan kerja, tetapi memerlukan

penelitian lanjutan mengenai political skill yang efektif dan servant

leadership yang berhubungan dengan kesuksesan karir.

Hasil pengujian hubungan antara political skill dan servant

leadership dengan kesuksesan karir subjektif, dapat diketahui bahwa

political skill dan servant leadership memberikan sumbangan efektif

sebesar 41,30%. Nilai sumbangan empririk tersebut menjadi bukti

besarnya kemampuan dari variabel independen dalam penelitian ini yaitu

political skill dan servant leadership dalam memprediksi munculnya

kesuksesan karir subjektif, dan sisanya 58,70% dipengaruhi oleh

faktor-faktor lainnya.

2. Hipotesis 2

Hasil korelasi product moment pearson pada pengujian hipotesis

kedua yaitu adanya hubungan antar political skill dengan kesuksesan

karir subjektif (rxy= 0,559, p<0,01). Hal tersebut berarti, semakin positif
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political skill yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kesuksesan karir

subjektif yang dimiliki, begitupula sebaliknya. Terujinya hipotesis kedua

ini disebabkan oleh political skill memiliki peranan penting terhadap

kesuksesan karir subjektif.

Penelitian Usman, Fan, dan Haq (2016) menyatakan bahwa political

skill adalah penentu kuat kesuksesan karir dalam konteks pekerjaan

seperti penjualan asuransi dan adanya hubungan positif antara political

skill dan kesuksesan karir. Hayek, Seng, dan Atinc (2018) menggunakan

teori identitas sosial untuk memperluas jaringan nomologis dari political

skill dengan menyarankan bahwa political skill meningkatkan identifikasi

kelompok dan kesuksesan karir subjektif (contoh kepuasan karir) bagi

mereka yang memiliki identitas kolektif relasional. Seseorang yang

mengembangkan kemampuan untuk membujuk, memengaruhi, dan

mengontrol orang lain akan menentukan kinerja, efektivitas, dan

kesuksesan karir (Ahearn, Ferris, Hochwarter, Douglas, Ammeter, 2004).

Hasil pengujian secara parsial pada variabel political skill memiliki

empat dimensi, berdasarkan masing-masing dimensi political skill

semuanya memiliki pengaruh terhadap kesuksesan karir subjektif.

Dimensi networking ability memiliki pengaruh hubungan yang paling

kuat atau tinggi dan dimensi apparent sincerity memiliki pengaruh paling

lemah atau rendah.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Usman, Fan, dan Haq (2016)

melakukan analisis dimensi political skill dan menemukan bahwa,
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dimensi networking ability sangat terkait dengan hasil kesuksesan karir

subjektif dibandingkan dengan social astuteness, interpersonal influence,

dan apparent sincerity. Seseorang yang memiliki networking ability

adalah negosiator dan pembuat kesepakatan yang sangat terampil dan

ahli dalam manajemen konflik (Ferris, et al, 2007).

Berdasarkan uraian dari para tokoh di atas dan hasil dari

penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, dapat mendukung

penelitian ini dan dapat disimpukan bahwa political skill yang dimiliki

karyawan operasional dapat memengaruhi kesuksesan karir subjektif.

Hubungan yang dijelaskan adalah adanya hubungan positif antara kedua

variabel tersebut, artinya semakin positif political skill yang dimiliki

maka adan semakin tinggi pula kesuksesan karir subjektif, demikian pula

sebaliknya.

3. Hipotesis 3

Hasil korelasi product moment pearson pada pengujian hipotesis

ketiga menunjukkan adanya hubungan antara servant leadership dengan

kesuksesan karir subjektif (rx2y= 0,615, p<0,01). Artinya, semakin tinggi

servant leadership yang dimiliki maka semakin tinggi pula kesuksesan

karir subjektif, begitupun sebaliknya. Terujinya hipotesis ketiga

disebabkan servant leadership memiliki peranan penting dalam

meningkatkan kesuksesan karir subjektif.

Berdasarkan penelitian Sendjaya, et al (2008) secara keseluruhan

servant leadership menggabungkan dimensi kepemimpinan yang
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berorientasi pada pengikut, layanan, spiritual dan moral yang saat ini

dibutuhkan oleh perusahaan. Menurut Greenleaf (dalam Wijayanti, 2019),

servant leadership merupakan kepemimpinan yang barawal dari

perasaaan tulus dari dalam hati dan berkehendak untuk melayani, yaitu

untuk menjadi pihak pertama yang melayani.

Fleming, et al (2020) menjabarkan mengenai servant leadership

adalah seseorang yang mampu memberikan kontribusinya dalam

meningkatkan makna, harapan, dan tujuan hidup individu. Servant

leadership mengutamakan pengikutnya, memberdayakan, dan membantu

pengikutnya untuk mengembangkan potensi dirinya secara maksimal.

Seorang dengan sikap servant leadership, memimpin dengan cara

melayani kepentingan yang lebih besar dari perusahaan, komunitas, dan

masyarakat secara umum (Northouse, 2019).

Variabel dari servant leadership memiliki enam dimensi,

masing-masing dimensi servant leadership semuanya memiliki hubungan

dengan kesuksesan karir subjektif. Dimensi responsible morality

memiliki hubungan yang paling kuat atau tinggi, dan dimensi

transforming influence memiliki pengaruh hubungan yang paling lemah

atau rendah. Responsible morality merupakan servant leadership selalu

memastikan bahwa mereka mempekerjakan orang lain secara etis dan

sesuai nilai-nilai moral, contohnya mengambil sikap dan bersikap tegas

terhadap prinsip moral (Sendjaya, et al, 2008).
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Servant leadership pun mengutamakan kebutuhan bawahannya dan

berfokus pada pertumbuhan, perkembangan, dan kesuksesan bawahannya,

sehingga dapat menghasilkan efektivitas perilaku pemimpin dan dapat

mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, bawahan yang menerima

pelayanan dari pemimpinnya maka akan lebih memerhatikan

kompetensinya yang akan menjadi nilai tambah bagi perusahaan dan

lebih kompetitif di dunia kerja (Wang, Yu, Xi, &Zhang, 2019).

Subjek penelitian Lee, Lirio, & Karakas (2006) yang merupakan

pemimpin dengan cukup setia dan berkomitmen serta bekerja dengan

beban rendah, bisa membangun kredibilitas, reputasi, memiliki jaringan

dan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Sejalan dengan penelitian

Wang, Yu, Xi, & Zhang (2019) menemukan bahwa servant leadership

dapat meningkatkan kesuksesan karir subjektif dan memperjelas batasan,

sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang pengaruh pemimpin

pada kesuksesan karir.

Berdasarkan penjelasan para tokoh di atas dan hasil penelitian

sebelumnya cukup mendukung hasil penelitian ini, yaitu terdapat

hubungan signifikan antara servant leadership dengan kesuksesan karir

subjektif pada karyawan operasional. Salah satu dimensi dari kesuksesan

karir subjektif adalah pimpinan (Luthans, 2008). Pimpinan yang memiliki

servant leadership dapat meningkatkan kesuksesan karir subjektifnya

(Wang, Yu, Xi, & Zhang, 2019).


	MOTTO
	KATA PENGANTAR
	BAB I
	PENDAHULUAN
	A.Latar Belakang Masalah
	B.Rumusan Penelitian
	C.Tujuan Penelitian

	1.Manfaat Teoritis
	2.Manfaat Praktis
	Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi
	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	A.Kesuksesan Karir Subjektif
	1. Pengertian Kesuksesan Karir Subjektif
	2.Dimensi Kesuksesan Karir Subjektif
	3.Faktor-faktor yang memengaruhi Kesuksesan Karir Su

	a.Faktor dari individu:
	b.Faktor dari perusahaan:
	B.Political Skill
	1.Pengertian Political Skill
	2.Dimensi Political Skill

	C.Servant Leadership

	1.Pengertian Servant Leadership
	2.Dimensi Servant Leadership
	D.Hubungan antara Political Skill dan Servant Leader
	E.Hubungan antara Political Skill dengan Kesuksesan 
	F.Hubungan antara Servant Leadership dengan Kesukses
	G.Hipotesis

	1.Hipotesis 1
	2.Hipotesis 2
	3.Hipotesis 3
	BAB III
	METODE PENELITIAN
	A.Identifikasi Variabel Penelitian
	B.Definisi Operasional

	1.Kesuksesan Karir Subjektif
	2.Political Skill
	3.Servant Leadership
	C.Subjek Penelitian
	D.Metode Pengumpulan Data
	1.Skala Kesuksesan Karir Subjektif
	2.Skala Political Skill
	3.Skala Servant Leadership

	E.Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur
	1.Validitas


	2.Reliabilitas
	F.Metode Analisis Data
	1.Hipotesis 1
	2.Hipotesis 2 dan 3


	BAB IV
	HASIL PENELITIAN
	A. Orientasi Kancah
	B.Persiapan Pengumpulan Data

	1.Perizinan pengambilan data
	2.Menyusun alat ukur
	a.Skala Kesuksesan Karir Subjektif
	b.Skala Political Skill
	c.Skala Servant Leadership
	C.Pelaksanaan Pengumpulan Data
	D.Uji Validitas dan Reliabilitas
	E.Analisis Data
	1.Uji Asumsi

	a.Uji Normalitas
	b.Uji Linieritas

	c.Uji Multikolinieritas

	2.Uji Hipotesis
	a.Hipotesis 1
	b.Hipotesis 2
	c.Hipotesis 3
	3.Uji Tambahan

	a.Analisis Tambahan dimensi variabel
	b.Analisis Tambahan sumbangan penelitian
	1)Variabel Kesuksesan Karir Subjektif
	2)Variabel Political Skill
	3)Variabel Servant Leadership

	F.Pembahasan
	1.Hipotesis 1
	2.Hipotesis 2
	3.Hipotesis 3


	BAB V
	KESIMPULAN DAN SARAN
	A.Kesimpulan
	B.Saran

	1.Bagi karyawan operasional
	2.Bagi peneliti selanjutnya
	3.Bagi partisipan
	DAFTAR PUSTAKA
	George, Jennifer M & Jones, G.R. 1996. The experie
	Greenhaus, J. H., Parasuraman, S., dan Wormley, W.
	Gurupendidikan.com.2020.
	Hartono, I., Djohar, S., & Daryanto, H.K. 2008. An
	Hasibuan, M.S.P. 2010. Manajemen Sumber Daya Manus
	Lasmianti, Herlina. 2016. Tabalong Merger Tiga BP
	Riaz, Adnan, dan Haider, M. H., 2010, Role of tran
	Yukl, G. A. 2001.Leadership in organizations (5 ed
	LAMPIRAN
	A.Hasil Uji Validitas Reliabilitas
	Reliability
	Scale: ALL VARIABLES
	Reliability
	Scale: ALL VARIABLES
	Reliability
	Scale: ALL VARIABLES
	Reliability
	Scale: ALL VARIABLES

	G.Hasil Uji Tambahan
	Descriptives
	Descriptives
	Descriptives
	Descriptives


