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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.Deskripsi Data
4.1.1. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif ditujukan untuk menggambarkan karakteristik dan
tanggapan responden terhadap item-item pertanyaan dalam kuesioner.
a. Deskripsi berdasarkan usia
Dosen PNS pada PTKIN di Jawa Tengah, pada umumnya paling
muda berusia 25 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata
mereka setelah S1 melanjutkan S2 terlebih dahulu, baru mendaftar
menjadi CPNS dosen di PTKIN. Persyaratan untuk diterima menjadi
CPNS Dosen adalah minimal berijazah S2. Maka dapat dimaklumi jika
di kalangan dosen baru, terutama PNS, menunjukkan bahwa rata-rata
mereka saat mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
sudah menikah. Setelah diterima dan bekerja sebagai PNS dosen, ratarata baru melanjutkan S3.
Adapun data responden selengkapnya berdasarkan usia diuraikan
pada Tabel 4.1.
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Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia
Usia

Frekuensi

Persentase

25 -34 tahun

47

28.48

35 -44 tahun

66

40.00

45 -54 tahun

44

26.67

55 -64 tahun

8

4.85

Jumlah

165

100.00

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Diketahui bahwa dari 165 responden, mayoritas berusia antara 35 –
44 tahun yang berjumlah 66 orang atau 40,00 persen. Sementara itu
jumlah paling sedikit adalah yang berusia 55 – 64 tahun yang berjumlah
8 orang. Hal itu berarti bahwa mayoritas mereka adalah PNS yang
diterima di awal era Reformasi. PNS tersebut berarti memiliki suasana
batin yang berbeda dengan PNS yang diterima di era sebelumnya.
Semangat nasionalisme pada era reformasi diartikan sebagai suasana
batin yang melekat dalam diri setiap individu, termasuk PNS di
dalamnya, sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari bangsa dan
Negara yang diimplementasikan dalam bentuk kesadaran dan perilaku
cinta tanah air, kerja keras membangun, membina dan memelihara
kehidupan yang harmonis dalam rangka memupuk dan memelihara
persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban harta, benda bahkan raga
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dan jiwa dalam membela bangsa dan Negara (Abubakar dan BULOG,
2010) .
Mereka

masih

memiliki

masa

kerja

yang

panjang.

Berdasarkan UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, ditegaskan
bahwa batas usia pensiun dosen adalah 65 tahun. Sehubungan dengan
hal tersebut maka responden penelitian ini mayoritas masih jauh dari
masa pensiun yang masih lebih dari 20 tahun. Hal tersebut berarti
bahwa mereka masih dapat memberikan kontribusi bagi lembaga
tempat mereka bertugas dalam jangka waktu yang panjang.

b. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir
Berdasarkan isian angket, hampir semua dosen PTKIN yang
menjadi responden penelitian ini telah memenuhi kriteria undangundang yang berlaku di Indonesia, minimal berijazah S2. Hanya ada 1
dosen yang masih lulusan S-1 (0.61%) dari 165 dosen yang dijadikan
responden dalam penelitian ini. Undang-undang No.14 Tahun 2015
tentang Guru dan Dosen pasal 45 dan 46 yang diundangkan pada
tanggal 30 Desember 2005 serta Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun
2009 pasal 39 tentang Dosen menyatkan bahwa per 31 Desember 2015
seluruh dosen PNS harus sudah memiliki kualifikasi pendidikan
minimal S2.
Adapun data responden berdasarkan pendidikan terakhir tersaji
dalam Tabel 4.2.
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Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir

Frekuensi

Persentase (%)

S-1

1

0.61

S-2

129

78.18

S-3

31

18.79

Postdoctor

4

2.42

Jumlah

165

100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Diketahui bahwa dari 165 responden, mereka yang berpendidikan
terakhir S2 sebanyak 129 orang atau 78.18%, sebanyak 31 responden
atau 18.79% adalah lulusan S3, dan 4 responden atau 2,44% adalah
sudah postdoctor. Dosen yang mengikuti Postdoctor, rata-rata dari
Eropa, seperti Jerman, Swedia, dan lainnya. Dengan demikian,
berdasarkan tabel 4.2 dapat dinyatakan bahwa sebagian besar responden
berpendidikan terakhir sarjana S2 sebanyak 78.18%.
Dengan data tersebut pada Tabel 4.2, berarti bahwa semua dosen
PTKIN di Jawa Tengah sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan
peraturan dan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Peraturan dan perundangan yang dimaksud adalah UndangUndang No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Peraturan
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Presiden (Perpres) nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI) yang menyebutkan bahwa lulusan S1
dengan kemampuan profesional dan disetarakan, dapat mengajar di
perguruan tinggi.

c. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.
Disparitas dosen dari segi jenis kelamin di lingkungan PTKIN di
Jawa Tengah, yang terwakili responden, tergolong tinggi. Hal tersebut
dapat dilihat pada uraian tentang distribusi responden penelitian ini
yang tersaji dalam Tabel 4.3.
Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

Frekuensi

Persentase (%)

Laki-laki

105

63.64

Wanita

60

36.36

Jumlah

165

100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Diketahui bahwa dari 165 responden, sebanyak 63.64% atau 105
orang adalah laki-laki dan 36.36% atau 60 responden adalah wanita.
Dengan demikian, berdasarkan tabel 4.3 dapat dinyatakan bahwa
sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki.
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Laki-laki lebih mendominasi dari pada perempuan karena posisinya
sebagai tumpuan utama keluarga. Dalam beberapa bagian dari kegiatan
di kampus, kondisi dominasi dosen berjenis kelamin laki-laki tersebut
justru menguntungkan. Misalnya dari segi waktu yang diluangkan
untuk kampus, laki-laki jelas akan lebih banyak waktu difokuskan
untuk urusan kampus. Sebaliknya, perempuan dikarenakan posisinya
juga sebagi ibu rumah tangga, waktunya terbagi antara untuk kampus
dan untuk keluarganya di rumah.
Keuntungan lain dari dominasi laki yang selama ini terjadi di
semua instansi pemerintah di Indonesia, khususnya di kampus-kampus
Negeri, terdapat wadah khusus istri yang hampir tak mungkin mungkin
bagi suami, yakni Dharma Wanita. Wadah yang disebut terakhir ini
ditujukan untuk pembinaan bagi pasangan dosen PNS (laki-laki) guna
menunjang tugas suami. Sementara itu, tidak (belum) ada wadah bagi
laki-laki sebagai pasangan dosen PNS perempuan. Dengan demikian
dukungan pasangan hidup bagi seorang dosen PNS perempuan tidak
sekuat dukungan bagi PNS laki-laki.

d. Karakteristik responden berdasarkan masa kerja. Masa kerja PNS dosen
sangat terkait dengan kondisi individu PNS dosen yang bersangkutan,
yakni sejak dinyatakan dengan surat keputusan sebagai PNS dan
berakhir ketika antara usia 60 hingga 65 tahun. Sedangkan untuk guru
besar, pensiun seorang PNS dosen hingga mencapai 70 tahun.
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Komposisi data responden berdasarkan masa kerja tersaji dalam Tabel
4.4.
Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja (tahun)

Frekuensi

Persentase (%)

0 – 9

71

43.03

10 - 19

68

41.21

20 – 29

26

15.76

165

100

Jumlah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Dalam masalah masa kerja, mayoritas responden sebanyak 71
responden atau 43,03% telah memiliki masa kerja 0 – 9 tahun. Mereka
yang memiliki masa kerja cukup panjang, yakni 10 – 19 tahun adalah
sejumlah 68 orang atau 41,21% dari seluruh responden. Sedangkan
reponden yang memiliki masa kerja lebih panjang, yakni 20 - 29 tahun
sebanyak 26 responden atau 15.76% serta tidak ada yang memiliki
masa kerja lebih dari 30 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masa kerja
para responden kebanyakan telah memiliki masa kerja menengah,
yakni antara 10 hingga 19 dan 20 - 29 tahun. Kondisi semacam ini
sangat menguntungkan organisasi PTAIN, tempat mereka bekerja. Hal
itu karena, para dosen berada pada masa keemasan karir, sudah cukup
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berpengalaman dan tidak dalam masa menurun. Kondisi semacam itu
sangat dibutuhkan PTKIN yang saat ini sedang memasuki masa
pertumbuhan untuk menjadi perguruan tinggi bergengsi di Indonesia.
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa mereka masih memiliki
masa kerja yang panjang. Berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2005
tentang guru dan dosen pasal 30 ditegaskan bahwa batas usia pensiun
guru adalah 65 tahun. Dengan demikian mayoritas Dosen PNS sebagai
responden penelitian ini, berada pada posisi tengah-tengah antara
permulaan dan akhir masa bekerja.
Apabila didasarkan pada pembagian tahapan perkembangan karier
menurut Super (1980), mayoritas responden tersebut baru masuk pada
tahapan awal, yakni Kristalisasi dan Spesifikasi.
Super (1980) membagi tahap perkembangan karier secara umum
dalam 6 (enam) tahapan, yakni:
1. Tahapan Kristalisasi (14-18 tahun). Pada tahap inilah
sebuah keputusan tentang karier yang akan dijalani
ditetapkan berdasarkan hal-hal yang disukai oleh individu,
kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.
2. Tahap Spesifikasi (18-21 tahun). Pada tahap ini individu
mulai menjajagi tingkat pendidikan dan pengalaman yang
dibutuhkan untuk dapat mencapai pilihan karier yang
diinginkannya.
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3. Tahap implementasi (22-25 tahun). Pada tahap ini individu
mulai mecoba-coba merasakan bekerja dalam arti yang
sesungguhnya menurut pilihannya.
4. Tahap stabilisasi (26-35 tahun). Pada tahap ini individu
berada dalam jenjang di mana pekerjaan merupakan bagian
dari kehidupan yang berjalan dengan menyenangkan.
5. Tahap konsolidasi (36-40 tahun). Pada tahap ini individu
dapat dikatakan mulai melakukan rangkaian kompromi
dalam rangkaian yang dilakukannya, seperti berkompromi
dengan kenaikan jabatan.
6. Tahap persiapan menuju pension (55 tahun). Pada tahap ini
individu tidak lagi dapat dikatakan sebagai sesorang yang
produktif dalam arti sesungguhnya, karena ia cenderung
lebih terfokus pada masa pension yang akan dihadapinya.
Akan tetapi berdasarkan pengamatan, selama ini tidak semua dosen
PNS memulai karier awal di PTKIN. Tidak sedikit yang sebelumnya
telah menjalani pekerjaan, baik sebagai dosen ataupun pekerjaan lain.
Karena itu tidak sepenuhnya pas dengan pembagian dari Super (1980)
sebagaimana diuraikan di atas.

e. Karakteristik responden berdasarkan lama menikah disajikan dalam
uraian berikut. Lama menikah penting disajikan terkait dengan variabelvariabel penelitian ini, terutama Keseimbangan Kehidupan dan
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Pekerjaan, yang mempengaruhi variabel lainnya dalam model
penelitian ini. Data tersebut tersaji dalam Tabel 4.5.
Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Menikah

Lama Menikah (tahun)

Frekuensi

Persentase (%)

1– 9

60

36.36

10 - 19

68

41.21

20 – 29

31

18.79

30 ke atas

6

3.64

165

100

Jumlah

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Lama menikah di sini juga berarti bahwa dalam itu responden
masih dalam kondisi hidup bersama dalam sebuah rumah tangga.
Berdasarkan data yang diisi, responden dalam penelitian ini, mayoritas
responden yang berjumlah 68 dari 165 orang atau 41,21% telah
menikah selama 10 – 19 tahun. Sedangkan yang lain telah menikah
selama berturut-turut dari terbanyak hingga terkecil, yakni sebanyak 60
atau 36,36%, 31 orang atau 18,79% dan 6 orang responden atau 3.64%.
Dengan mayoritas responden memiliki masa menikah yang sudah
cukup lama tersebut, maka dapat dikatakan bahwa mayoritas kondisi
kehidupan rumah tangga mereka sudah mapan. Kondisi tersebut sangat
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menguntungkan bagi kehidupan keluarga dan sekaligus tempat dinas
mereka.
Penelitian yang dilakukan oleh Huston et al, (2001) dipublikasikan
dalam jurnal 'The Journal of Personality and Social Psychology'
menunjukkan bahwa tahun pertama dan kedua usia pernikahan dapat
menghancurkan pernikahan. Penelitian ini menunjukkan kehidupan
pada tahun kedua bagi pasangan yang baru menikah dapat
mencerminkan

kehidupan

pernikahan

mereka

pada

13

tahun

mendatang. Mereka yang sulit atasi perubahan rasa cinta, kasih sayang
dan keyakinan lebih mungkin bercerai ketimbang mereka yang stabil.
Padahal banyak anggapan yang mengatakan bahwa usia awal
pernikahan merupakan masa paling indah. Namun, tak sedikit pasangan
menikah yang justru merasa kehidupan di tahun pertama adalah yang
terberat
Tidak ditemukan secara khusus regulasi tentang usia perkawinan.
Namun secara logika, semakin lama usia sebuah perkawinan maka hal
tersebut menunjukkan bahwa anggota pasangan perkawinan telah
mampu menjaga keutuhan perkawinannya. Dengan demikian semakin
lama usia perkawinan menunjukkan semakin kuatlah pasangan
perkawinan menjaga keutuhan perkawinannya. Hanya saja kebahagiaan
bukanlah ukuran dari panjangnya masa perkawinan.
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f. Karakteristik responden berdasarkan jumlah penghasilan per bulan.
Meskipun jumlah penghasilan merupakan faktor yang relatif nilainya,
namun dalam mempengaruhi kehidupan pekerja juga tidak kalah
dibanding faktor yang lain. Sajian tentang jumlah penghasilan per bulan
dari responden penelitian ini terdapat dalam Tabel 4.6.
Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jumlah Penghasilan per
bulan
Jumlah Penghasilan (jutaan)

Frekuensi

Persentase (%)

Rp. 0

s/d. Rp.4,99,-

58

35.15

Rp. 5,-

s/d Rp. 9,99,-

94

56.97

Rp. 10.-

s/d Rp. 14, 99,-

12

7.27

Rp. 15,-

s/d Rp. 19, 99,-

-

-

Rp. 20,- ke atas

1

0.61

Jumlah

165

100

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017

Diketahui bahwa dari 165 responden, mayoritas sebanyak 94 orang
atau 56.97%-nya adalah berpenghasilan antara Rp. 5 juta s/d Rp. 9.9
juta. Disusul urutan ke-2 berpenghasilan Rp.0 s/d.Rp.4. 9 juta,sebanyak
58 responden atau 35.15% dan paling sedikit sebanyak 1 responden
atau 0,61% berpenghasilan di atas Rp. 20 juta. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa para responden berpengasilan menengah bawah
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untuk kalangan profesi PNS dosen.
Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diduga bahwa dosen PNS yang
menjadi responden penelitian ini mayoritas telah mendapatkan
pendapatan yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan fungsional, dan
tunjangan sertifikasi dosen. Hal tersebut mengacu dari Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas
atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil.

4.1.2. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden dan Interpretasi Skor
a. Variabel Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami
Variabel Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami diukur dengan
menggunakan 6 (enam) butir pertanyaan. Adapun hasil distribusi
frekuensi sebagaimana dalam Tabel 4.7.
Tabel 4.7 menunjukkan distribusi dan persentase jawaban
responden dengan nilai rerata untuk variabel Keseimbangan Kerja dan
Pribadi secara Islami. Nilai rerata jawaban responden terendah adalah
8,32 untuk pertanyaan KKP5, yaitu “Saya tidak berlebihan dalam
menyukai atau membenci keluarga dan rekan kerja sesuai aturan
agama”.
Meskipun demikian, nilai rerata indikator dari Keseimbangan
Kerja dan Pribadi secara Islami KKP5 menunjukkan paling rendah
diantara nilai indikator lain. Dilihat dari besaran rata-ratanya yang
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sebesar 8.32, maka para dosen PNS di lingkungan PTKIN tampaknya
sudah bersikap moderat dan mampu mengendalikan emosi dengan baik
ketika menyikapi keluarga maupun rekan kerjanya.
Sementara

itu,

skor

untuk

pertanyaan:”Dalam

mengambil

keputusan di tempat kerja, saya selalu mempertimbangkan dampaknya
terhadap kehidupan dunia dan akhirat” adalah sebesar

9.24. Skor

tersebut merupakan yang tertinggi di antara skor jawaban atas
pertanyaan lain.
Tabel 4.7
Distribusi Skor Jawaban Responden tentang Variabel Keseimbangan
Kerja dan Pribadi secara Islami N = 165
NO.
ITEM
1.
2.

3.

4.

5.

6.

S

Saya
berusaha mematuhi aturan agama di
lingkungan kerja maupun keluarga
Dalam mengambil keputusan di tempat kerja, saya
selalu mempertimbangkan dampaknya terhadap
kehidupan dunia dan akhirat
Saya selalu mengupayakan komunikasi yang
nyaman dengan keluarga saat bekerja dan
sebaliknya
Saya selalu fleksibel (tahu kapan harus tegas dan
kapan harus lunak) dalam memimpin keluarga, di
tempat kerja dan dalam urusan agama
Saya tidak berlebihan dalam menyukai atau
membenci keluarga dan rekan kerja sesuai aturan
agama
Saya tetap memperhatikan keluarga di saat
mengurusi pekerjaan dan ummat, dan sebaliknya
tidak melupakan pekerjaan dan ummat di saat
bersama keluarga
TOTAL

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017

MEAN
SKALA 10

8.98

9.24

9.15

8.93
8.32

8.73
8.89
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Berdasarkan Tabel 4.7, total mean diperoleh nilai sebesar 8.89.
Sesuai Kriteria tiga kotak (three box method), maka variabel
Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami masuk kriteria tinggi.
Dengan kata lain, nilai variabel Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara
Islami dalam penelitian ini termasuk tinggi.

b. Variabel Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami
Variabel Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami dengan
menggunakan 2 (dua) butir pertanyaan. Adapun hasil distribusi frekuensi
sebagaimana dalam Tabel 4.8.
Tabel 4.8
Distribusi Skor Jawaban Responden tentang Variabel Keseimbangan
Kerja dan Masyarakat secara Islami N = 165

NO.
ITEM
1.

Saya memilih tetap menjalankan pekerjaan di saat
sibuk dibanding menjalankan ibadah yang sunah
2.
Saya bisa bekerja sama dengan non muslim dalam
urusan pekerjaan
TOTAL
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017

MEAN
SKALA 10

6.63
8.46
7.55

Tabel V.8 menunjukkan skor total jawaban responden tentang
variabel Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami sebesar 7.55
(tinggi). Data dalam tabel tersebut juga menunjukkan bahwa para dosen
PNS di lingkungan PTKIN tampaknya lebih suka bersikap moderat
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dalam dunia pekerjaan dan bermasyarakat. Hal itu terlihat dari jawaban
tertinggi mereka yang menunjukkan mean tertinggi sebesar 8.46 untuk
pertanyaan KKM2, yakni “Saya bisa bekerja sama dengan non muslim
dalam urusan pekerjaan”. Hal itu berarti dalam jiwa dosen PNS di
PTKIN, khususnya di Jawa Tengah, sudah tertanam kuat ajaran Islam
tentang perintah bersikap moderat dan toleran kepada sesama manusia,
terutama kepada non muslim.

c. Variabel Kepuasan Kerja
Variabel Kepuasan Kerja diukur dengan menggunakan 20 (dua puluh)
butir pertanyaan, adapun hasil distribusi frekuensi sebagaimana dalam
Tabel 4.9.
Tabel 4.9 menunjukkan distribusi dan persentase jawaban
responden dengan nilai rerata untuk variabel Kepuasan Kerja. Skor total
jawaban responden dari variable kepuasan Kerja adalah sebesar 8.13
(tinggi). Sementara nilai rerata jawaban responden terendah adalah 7.60
untuk pertanyaan KK1,

yaitu “Saya

memiliki peluang

untuk

mengerjakan sendiri untuk setiap tugas”. Hal tersebut berarti bahwa
sangat minim dosen PNS di PTKIN yang kepuasan pekerjaannya
diperoleh dari peluang mengerjakan sendiri setiap tugasnya. Mereka
merasa kurang puas dengan masalah kebebasan untuk berkreativitas.
Formalitas PTKIN sebagai perguruan tinggi milik pemerintah, bisa jadi
menjadi penyebab kondisi tersebut.
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Tabel 4.9
Distribusi Skor Jawaban Responden tentang
Variabel Kepuasan Kerja N = 165
NO.
ITEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Saya memiliki peluang untuk mengerjakan sendiri untuk
setiap tugas
Saya memiliki peluang untuk melakukan hal-hal berbeda
dari masa ke masa
Saya memiliki peluang untuk menjadi “seseorang yang
diperhitungkan” di dalam masyarakat.
Saya memiliki peluang untuk melakukan sesuatu untuk
orang lain
Saya memiliki peluang memberitahu orang lain apa yang
perlu dilakukan.
Saya berpeluang untuk mencoba metode sendiri dalam
melakukan suatu pekerjaan
Saya memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang
berguna dengan kemampuan sendiri
Saya berpeluang untuk memajukan diri dalam pekerjaan.
Saya mampu berada dalam kondisi sibuk sepanjang waktu
Saya mengakui kepiawaian/kecakapan supervisor/ atas
langsung saya dalam membuat keputusan.
Saya mampu melakukan pekerjaan yang tidak
bertentangan dengan hati nurani saya.
Saya mengetahui cara tempat kerja saya menyediakan
lapangan pekerjaan yang mantab / stabil
Saya mengetahui cara melaksanakan kebijakan lembaga
saya.
Saya mengetahui cara pimpinan saya mengendalikan
pekerjaannya
Saya mengetahui cara rekan sekerja saya bekerja sama
antara satu dengan lainnya.
Saya menyadari gaji saya dan jumlah kerja yang saya
lakukan.
Saya merasakan adanya kebebasan dalam menggunakan
pertimbangan/pendapat sendiri.
Saya memahami suasana dan kondisi di tempat kerja.
Saya bangga dengan yang saya dapat karena menjalankan
tugas yang baik.
Saya menyadari tingkat pencapaian yang saya peroleh
dalam pekerjaan .
TOTAL.

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017

MEAN
SKALA
10
7.60
8.24
8.39
8.72
8.34
8.32
8.53
8.67
7.74
7.62
8.21
7.71
7.85
7.63
7.86
8.19
7.84
8.28
8.50
8.41
8.13
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Nilai mean tertinggi sebesar 8,72 untuk pertanyaan KK4, yakni
“Peluang untuk melakukan sesuatu untuk orang lain". Hal tersebut
berarti dosen PNS di PTKIN memiliki rasa kepedulian yang tinggi untuk
membantu orang lain. Mereka merasa puas jika memiliki peluang
membantu orang lain. Kondisi tersebut juga tidak lepas dari tugas Tri
Dharma Perguruan Tinggi yang melekat pada tugas dosen PNS di
lingkungan PTKIN.

d. Variabel Komitmen Afektif
Variabel Komitmen Afektif diukur dengan menggunakan 8 (delapan)
butir pertanyaan, adapun hasil distribusi frekuensi sebagaimana dalam
Tabel 4.10.
Tabel 4.10 menunjukkan distribusi dan persentase jawaban
responden dengan nilai rerata untuk variable Komitmen Afektif dengan
skor total sebesar 7.94 (tinggi). Nilai rerata jawaban responden terendah
adalah 5,30 untuk pertanyaan KA3, yaitu “Saya merasa, masalah dalam
organisasi tempat dinas adalah masalah saya sendiri”.
Hal tersebut berarti bahwa rasa empati terhadap persoalan lembaga
tempat para responden bertugas cukup rendah. Kondisi tersebut
menjadikan pekerjaan rumah bagi pimpinan PTKIN di Jawa Tengah ini
untuk meningkatkan rasa kepedulian para dosen terhadap persoalan
lembaganya.
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Tabel 4.10
Distribusi Skor Jawaban Responden tentang
Variabel Komitmen Afektif N = 165

NO.
ITEM
S
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Saya akan sangat senang untuk menghabiskan
sisa karir saya bersama organisasi tempat
dinas ini
Saya menikmati ketika membahas organisasi
tempat dinas saya dengan orang-orang di luar
organisasi tempat dinas.
Saya merasa, masalah dalam organisasi
tempat dinas adalah masalah saya sendiri.
Saya bisa memenuhi apa yang diinginkan
organisasi tempat dinas.
Saya merasa seperti "bagian dari keluarga" di
organisasi tempat dinas saya.
Saya "terikat secara emosional" pada
organisasi ini.
Organisasi ini memiliki makna/kesan khusus
di hati saya
Saya merasa sangat memiliki terhadap
organisasi tempat dinas tempat dinas
TOTAL

MEAN
SKALA 10
8.23

7.74

5.30
8.02
8.66
8.49
8.52
8.57
7.94

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017

Nilai mean tertinggi sebesar 8,66 untuk pertanyaan KA5, yakni
“Saya merasa seperti "bagian dari keluarga" di organisasi tempat dinas
saya”. Hal itu berarti dosen PNS di PTKIN memiliki keterikatan
emosional yang tinggi dengan perguruan tinggi agama dimana mereka
bertugas.
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e. Variabel Kebanggaan Organisasional
Variabel Kebanggaan Organisasional diukur dengan menggunakan
2 (dua) butir pertanyaan, adapun hasil distribusi frekuensi sebagaimana
dalam Tabel 4.11.
Tabel 4.11
Distribusi Skor Jawaban Responden tentang
Variabel Kebanggaan Organisasional N = 165
NO.
ITEM
1.
2.

MEAN
SKALA 10

Saya merasa bangga bekerja di instansi saya saat
ini
Saya mengajak orang lain untuk menyukai
instansi tempat kerja saya

8.82

TOTAL

8.6

8.38

Sumber: Data Primer yang diolah, 2017
Tabel

4.11 menunjukkan distribusi dan persentase jawaban

responden dengan nilai rerata untuk variabel Kebanggaan organisasional
skor total sebesar 8.6 (tinggi). Nilai rerata jawaban responden terendah
adalah 8,35 untuk pertanyaan KO2, yaitu “Saya mengajak orang lain
untuk menyukai instansi di mana saya bekerja”. Meskipun demikian,
skor rerata pada pertanyaan ini sudah baik, karena jumlah pertanyaan
tentang Komitmen Afektif hanya ada 2 butir. Dengan demikian, para
dosen PTKIN di Jawa Tengah sudah baik dalam mereferensikan
lembaganya kepada orang lain.
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Dengan demikian, para dosen tersebut memiliki kebanggaan
organisasi yang tinggi yang merekomendasikan kepada orang lain untuk
menyukai tempat dinasnya tersebut.
Nilai mean tertinggi sebesar 8.82 untuk pertanyaan KA1, yakni
“Saya merasa bangga bekerja di instansi saya". Hal itu berarti dosen PNS
di PTKIN memiliki kebanggaan yang sangat tinggi dengan perguruan
tinggi agama dimana mereka bertugas.

4.2. Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji validitas dan uji realibilitas dilakukan untuk mengukur kualitas data
yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian yang selanjutnya digunakan
dalam penelitian (Ferdinand, 2014).
Validitas mempunyai arti seberapa besar ketepatan dan kecermatan
suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu instrumen pengukur
dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut
menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan
maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Uji validitas dilakukan untuk
mengetahui butir-butir pertanyaan mana yang layak untuk digunakan
mewakili variabel-variabel bebas dalam penelitian.
Analisis faktor digunakan untuk menguji, apakah butir-butir
pertanyaan atau indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah
faktor atau konstruk atau variabel. Jika masing-masing butir pertanyaan
merupakan indikator pengukur masing-masing variabel, maka akan memiliki
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nilai loading factor yang tinggi (Ghozali, 2005:137).
Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Confirmatory
Factor Analysis (CFA) dengan bantuan software SPSS 22.0 for windows.
Pengujian dilakukan terhadap 4 variabel yang sudah baku dalam penelitian
ini, yakni Komitmen Afektif, Kebanggaan Organisasional, dan Kepuasan
Kerja, dengan item pertanyaan sebanyak 30 item pertanyaan. Item-item
pernyataan kuesioner dikatakan valid jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Nilai KMO dan Barlett’s Test di atas 0,5
2. Nilai Factor loading di atas 0,4
3. Terekstrak sempurna, atau tidak memiliki nilai factor loading ganda
pada kelompok yang berbeda.

Tabel 4.12 merupakan hasil uji validitas pada setiap pertanyaan
masing-masing variabel.
Tabel 4.12
Hasil Uji Validitas
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Approx. Chi-Square
Sphericity
df
Sig.

.720
52.144
10
.000

Sumber: Data primer yang diolah, 2018
Berdasarkan Tabel 4.12 diketahui bahwa KMO and Barlettt’s Test
sebesar 0,720 (nilai di atas 0,5), sehingga kriteria pertama dari sisi kecukupan
data sudah terpenuhi. Syarat kedua, analisis faktor ini layak apabila dalam
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pengujian korelasi multivariate dengan Barlett’s Test yang menghasilkan Chisquares menunjukkan nilai 52.144 dengan signifikansi 0,000. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa instrumen ini telah memenuhi syarat valid dan uji faktor
dapat dilanjutkan.

Anti-image
Covariance
Anti-image
Correlation

Tabel 4. 13
Hasil Uji Korelasi
Anti-image Matrices
Kom.Afektif
Kepuasan Kebanggaan
Kom.Afektif
.589
-.269
-.104
Kepuasan
-.269
.503
-.235
Kebanggaan
-.104
-.235
.648
a
Kom.Afektif
.692
-.495
-.168
Kepuasan
-.495
.637a
-.412

Kebanggaan
-.168
a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

-.412

.737a

Selanjutnya, hasil korelasi dari masing-masing faktor tersebut juga
tergolong tinggi (> 0,5). Hasil pengujian analisis diketahui bahwa nilai
korelasi masing-masing faktor adalah: Komitmen Afektif 0, 692, Kepuasan
Kerja 0,637, dan Kebanggaan Organisasional 0,737.
Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur tingkat konsistensi
instrumen yang digunakan, sehingga instrumen tersebut dapat dipakai dengan
aman karena dapat bekerja dengan baik pada waktu yang berbeda dari kondisi
yang berbeda. Reliabilitas konstruk dalam penelitian ini dinilai pada waktu
yang berbeda dari kondisi yang berbeda.
Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai
Cronbach Alpha> 0,70 (Nunnally, 1994). Hasil uji reliabilitas yang dilakukan,
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dijelaskan pada tabel 4.14:
Tabel 4.14
Hasil Uji Reliabilitas
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items
.782

3

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel 4.14, dapat diketahui bahwa semua variabel adalah
handal atau reliable, hal ini terlihat dari nilai koefisien alpha (Cronbach
Alpha) yang memiliki nilai lebih dari 0,70. Nilai koefisien alpha (Cronbach
Alpha) dari Kebanggaan Organisasional, Kepuasan Kerja, dan Komitmen
Afektif dosen bernilai > 0.70, artinya bahwa mempunyai ketepatan atau
kehandalan yang tinggi untuk dijadikan variabel dalam suatu penelitian.

4.3. Analisis Faktor Eksploratori (Exploratory Factor Analysis/ EFA)
Analisis Faktor Eksploratoris dipakai hanya untuk mengukur variabel
baru. Variabel baru dalam penelitian ini adalah Keseimbangan Kehidupan dan
Pekerjaan Islami (Islamic Work-Life Balance). Maka analisis faktor
eksploratori hanya akan diujikan terhadap variabel

Keseimbangan

Kehidupan dan Pekerjaan Islami (Islamic Work-Life Balance). Selain variabel
tersebut, dalam model penelitian ini terdapat variabel lain, yakni Kebanggaan
Organisasional, Kepuasan Kerja dan Komitmen Afektif.
Analisis faktor eksploratori digunakan peneliti dalam adaptasi alat
ukur ini, sebab analisis faktor eksploratori berfungsi untuk menganalisis
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saling hubungan di antara variabel-variabel dan menjelaskan saling hubungan
tersebut dalam bentuk kelompok variabel yang terbatas yang disebut factor
(Azwar, 2007). Selain itu, analisis faktor eksploratori berfungsi untuk
mengeksplorasi dari indikator-indikator atau variabel-variabel manifest yang
ada, yang nantinya akan terbentuk faktor-faktor. Setelah itu dilakukan
interpretasi terhadapnya untuk menentukan variabel-variabel laten apa yang
dapat diperoleh.
Setelah dilakukan olah data menggunakan AMOS Seri 21, maka
dihasilkan gambar scree plot yang menggambarkan Uji Exploratory Factor
Analysis (EFA) yang tercermin pada Tabel IV.15.
Tabel 4.15
Exploratory Factor Analysis (EFA)

Sumber: Hasil Uji dengan AMOS 21
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Dari scree plot di atas, terdapat dua plot yang nilai eigen value-nya
lebih besar dari 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari 8
indikator dapat dibentuk menjadi 2 variabel.
Tabel 4.16
Structure Matrix
Component Matrixa
Component
Moderat dalam berkomunikasi (butir ke-3)
Seimbang dalam tugas agama dan duniawi (butir
ke-2)
Luwes dalam memimpin (butir ke-4)
Istiqamah / berada di jalan lurus (butir ke-1)
Menyeimbangkan urusan diri dan ummat (butir
ke-8)
Moderat dalam mencintai dan membenci manusia
(butir ke-6)
Membatasi ibadah sunah (butir ke-5)
Moderat dengan non-muslim (butir ke-7)
Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 2 components extracted.

1
.887
.823

2
-.192
-.251

.807
.751
.675

.035
-.309
.032

.552

.460

.007
.434

.808
.691

Output Tabel 4.16 menunjukkan bahwa, indikator 1, 2, 3, 4, 6, dan 8
akan menjadi satu faktor dan indikator 5, dan 7 akan menjadi faktor kedua.
Dengan demikian, variabel Keseimbangan Kehidupan dan Pekerjaan Islami
(Islamic Work-Life Balance) memiliki 2 (dua) faktor yang diuraikan sebagai
berikut:
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1. Faktor Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami yang Islami (Islamic
Personality-Work Balance) yang terdiri dari beberapa indikator berikut
ini:
a.

Istiqamah (berada di jalan lurus).

b.

Seimbang dalam tugas agama dan duniawi.

c.

Moderat dalam berkomunikasi.

d.

Luwes memimpin.

e.

Moderat dalam mencintai dan membenci manusia

f.

Menyeimbangkan urusan diri dan ummat.

2. Faktor Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami yang Islami
(Islamic Society-Work Balance) yang terdiri dari beberapa indikator
berikut ini:
a.

Membatasi ibadah sunah (tambahan).

b.

Moderat dengan non-Muslim.

Output

pada

Tabel

4.15

juga

menunjukkan

bahwa

variabel

Keseimbangan Kehidupan dan Pekerjaan Islami (Islamic Work-Life Balance)
merupakan variabel multidimensional.

4.4. Pengujian Asumsi
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa menurut Olobatuyi (2006)
the assumptions for path analysis include: linearity, interval level of
measurement, normality, and autocorrelation. Karena itu uraian di bawah ini
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akan menjelaskn hasil uji dari beberapa asumsi yang dipersyaratkan tersebut.

4.4.1. Normalitas Data
Sebagaimana yang dilakukan pada SEM, pada path analysis ini,
setelah instrument pengukuran dinyatakan sahih dan handal maka
selanjutnya dilakukan pengujian asumsi. Pengujian asumsi-asumsi kunci
dalam

path analysis, sebagaimana dalam SEM, dimana tahap ini

merupakan tahap preliminary evaluation criteria (Byrne, 2013). Dalam hal
ini asumsi kunci yang paling krusial, jika teknik estimasi yang digunakan
maximum likehood (ML), adalah normalitas data pada tingkatan
multivariate (multivariate normality). Hal itu karena pelanggaran asumsi
multivariate normal data dapat menyebabkan bias yang

serius pada

parameter-parameter yang diestimasi dalam model sehingga hasil analisis
kurang dapat dipercaya (Byrne, 2013; Hair et al., 1995).
Pengujian asumsi normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui
apakah variabel-variabel eksogen dan variabel endogen terdistribusi secara
normal atau mendekati normal atau tidak (Santoso, 2001). Pelanggaran
asumsi ini menurut Kline (2004) juga mengindikasikan adanya problem
non linearitas dan heteroskedastisitas. Oleh karena itu, dalam penelitian
ini pengujian asumsi multivariate normality pertama kali dilakukan.
Di samping itu

juga, pada model pengukuran yang

diestimasi

dengan maximum likehood estimation (MLE), normalitas data secara
multivariate adalah syarat

mutlak.

Pelanggaran asumsi ini akan
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menyebabkan standard error yang besar dan goodness of fit index yang
buruk sehingga intepretasi terhadap factor loading menjadi bias.
Multivariate normality diuji melalui Mardia’s Statistic dan ambang batas
yang digunakan adalah maksimal nilai critical ratio Mardia’s Statistic=3
(Bagozzi & Baumgartner, 1994).
Pada tingkatan univariat, normalitas data dapat dievaluasi dari
skewness (= menunjukkan sejauhmana data terdistribusi secara simetris)
dan kurtosis (= menunjukkan pemuncakan distribusi data) dimana critical
ratio untuk skewness dan kurtosis tidak lebih dari ±2,58 (Bagozzi &
Baumgartner, 1994). Berdasarkan kiteria-kriteria pengujian normalitas data
maka disimpulkan data yang digunakan untuk konstruk eksogen
terdistribusi secara normal baik pada tingkatan univariat maupun
multivariat, sebagaimana tampak pada Tabel 4.17.
Tabel 4.17
Pengujian Normalitas Data

-,512
-3,139
-1,446

kurtosi
s
-,701
-,055
-,210

-1,839
-,144
-,552

,545

-,552

-1,449

-,835

-,774

Variabel

min

max

skew

c.r.

KKPI
KO
KA

54,000
10,000
36,000

-,098
-,599
-,276

KK

122,000

80,000
20,000
80,000
199,00
0

,104

Multivariate
Sumber: Hasil Estimasi dengan Amos 21

c.r.

Berdasarkan Tabel 4.17, tampak bahwa nilai CR Multivariat
sebesar = -0,774 berarti data berdistribusi normal pada tingkatan
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multivariat,

karena memenuhi kriteria -2,58<c.r<2,58 (Byrne,2013).

Tampak pula pada tabel di atas bahwa nilai univariates kewness tidak ada
yang lebih besar dari 3 dan univariate kurtosis tidak ada yang melebihi 10
sebagaimana disarankan oleh Kline (2004). Kondisi ini didukung oleh
nilai critical ratio (C.R.) untuk skewness maupun kurtosis setiap variabel
tidak ada yang lebih besar dari ± 2,58 sehingga bisa disimpulkan bahwa
data terdistribusi secara normal pada tingkatan univariat (Byrne,2013).

4.4.2. Linearitas Data
Di samping normal, data pada Statistik Parametrik juga dituntut
untuk linear. Pada dasarnya, salah satu asumsi analisis path yang cukup
penting adalah kelinieran hubungan antara variabel independen dan
dependen.
4.4.2.1. Hubungan antara Keseimbangan Kehidupan dan Pekerjaan Islami (KKPI)
dan Kebanggaan Organisasional (KO)
Tabel 4.18
ANOVAb
Model
1Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
232.725
653.068
885.794

df
1
163
164

Mean
Square
232.725
4.007

F
58.086

Sig.
.000a

a. Predictors: (Constant), KESEIMBANGAN_KERJA_DAN_KEHIDUPAN_ISLAMI
b. Dependent Variable: KEBANGGAAN_ORGANISASIONAL

Berdasarkan Tabel IV.18 tampak nilai Signifikansi = 0,000 < α = 0,05,
maka dapat disimpulkan bahwa Keseimbangan Kehidupan dan Pekerjaan
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Islami (KKPI) dan Kebanggaan Organisasional (KO) cocok dimodelkan
dengan model linier.
4.4.2.2. Hubungan antara Keseimbangan Kehidupan dan Pekerjaan Islami (KKPI)
dan Kebanggaan Organisasional (KO) pada Kepuasan Kerja.
Tabel 4.19
ANOVAb
Model
1Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
28382.966
15708.028
44090.994

df

Mean Square
F
2
14191.483 146.360
162
96.963
164

Sig.
.000a

a. Predictors: (Constant), KESEIMBANGAN_KERJA_DAN_KEHIDUPAN_ISLAMI,
KEBANGGAAN_ORGANISASIONAL
b. Dependent Variable: KEPUASAN_KERJA

Berdasarkan Tabel IV.19 terdapat nilai Signifikansi = 0,000 <α =
0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Keseimbangan Kehidupan dan
Pekerjaan Islami (KKPI) dan Kebanggaan Organisasional (KO) pada
Kepuasan Kerja cocok dimodelkan dengan model linier.
4.4.2.3. Hubungan antara Keseimbangan Kehidupan dan Pekerjaan Islami (KKPI)
dan Kebanggaan Organisasional (KO) pada Komitmen Afektif.
Tabel 4.20
ANOVAb
Model
1Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
5861.369
5970.777
11832.145

df
2
162
164

Mean
Square
2930.684
36.857

F
79.516

Sig.
.000a

a. Predictors: (Constant), KESEIMBANGAN_KEHIDUPAN_DAN_PEKERJAAN_ISLAMI,
KEBANGGAAN_ORGANISASIONAL
b. Dependent Variable: KOMITMEN_AFEKTIF
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Berdasarkan Tabel 4.20 tampak nilai Signifikansi = 0,000 < α =
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Keseimbangan Kehidupan dan
Pekerjaan Islami (KKPI) dan Kebanggaan Organisasional (KO) pada
Komitmen Afektif cocok dimodelkan dengan model linier.

4.4.2.4. Hubungan antara Keseimbangan Kerja Masyarakat dan Keseimbangan
Kerja dan Pribadi secara Islami pada Kebanggaan Organisasi
Tabel 4.21
ANOVAb
Model
1Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
252.995
632.799
885.794

df
2
162
164

Mean
Square
126.497
3.906

F
32.384

Sig.
.000a

a. Predictors: (Constant), KESEIMBANGAN_KERJA_MASYARAKAT,
KESEIMBANGAN_KERJA_PRIBADI
b. Dependent Variable: KEBANGGAAN_ORGANISASIONAL

Signifikansi=0,000<α=0,05

maka dapat disimpulkan bahwa

Keseimbangan Kerja Masyarakat dan Keseimbangan Kerja dan Pribadi
secara Islami pada Kebanggaan Organisasi cocok dimodelkan dengan
model linier.
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4.4.2.5. Hubungan antara Keseimbangan Kerja Masyarakat, Keseimbangan Kerja
dan Pribadi secara Islami, dan Kebanggaan Organisasi pada Kepuasan
Kerja
Tabel 4.22
ANOVAb
Model
1Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
df Mean Square
252.995
2
126.497
632.799 162
885.794 164

F
32.384

Sig.
.000a

3.906

a. Predictors: (Constant), KESEIMBANGAN_KERJA_MASYARAKAT,
KESEIMBANGAN_KERJA_PRIBADI
b. Dependent Variable: KEBANGGAAN_ORGANISASIONAL

Signifikansi=0,000<α=0,05

maka

dapat

disimpulkan

bahwa

Keseimbangan Kerja Masyarakat, Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara
Islami, dan Kebanggaan Organisasi pada Kepuasan Kerja cocok
dimodelkan dengan model linier.

4.4.2.6. Hubungan antara Keseimbangan Kerja Masyarakat, Keseimbangan Kerja
dan Pribadi secara Islami, dan Kebanggaan Organisasi pada Komitmen
Afektif

Model
1Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
5863.273
5968.872
11832.145

Tabel 4.23
ANOVAb
Mean
df
Square
3
1954.424
161
37.074
164

F
52.717

Sig.
.000a

a. Predictors: (Constant), KEBANGGAAN_ORGANISASIONAL,
KESEIMBANGAN_KERJA_MASYARAKAT, KESEIMBANGAN_KERJA_PRIBADI
b. Dependent Variable: KOMITMEN_AFEKTIF
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Signifikansi=0,000<α=0,05

maka

dapat

disimpulkan

bahwa

Keseimbangan Kerja Masyarakat, Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara
Islami, dan Kebanggaan Organisasi pada Komitmen Afektif cocok
dimodelkan dengan model linier.
Dari keenam hubungan antar variabel di atas tampak bahwa semua
hubungan menunjukkan adanya kecocokan untuk dimodelkan dengan
model linear.

4.5. Uji Kesesuaian Model
Berdasarkan path diagram hasil pengolahan data dengan
menggunakan program AMOS versi 21, maka dapat dilakukan untuk
membentuk persamaan dan estimasi. Setelah estimasi dan persamaan
terbentuk, maka dilakukan uji Goodness of fit (kesesuaian model) dan uji
hipotesis.
Adapun hasil uji kesesuaian model penelitian ini dapat dilihat pada
Tabel 4.24.
Tabel 4.24
Evaluasi Kriteria Goodness of Fit Index
Kriteria

Hasil Analisis Nilai Kritis

Chi Square

16.705

GFI
AGFI
TLI
CFI

0.963
0.441
0.548
0.955

Sumber: Hooper, 2008

semakin kecil
semakin baik
≥0.90
≥0.90
≥0.95
≥0.95

Evaluasi Model
Goodness of fit
Goodness of fit
Close of fit
Close of fit
Goodness of fit
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Berdasarkan Tabel 4.24 tampak bahwa hasil pengolahan dan
kriteria penerimaan pengujian goodness of fit berdasarkan ukuran
kecocokan absolut yang menentukan derajat prediksi model keseluruhan
(model struktural pengukuran) terhadap matrik korelasi dan kovarian
adalah baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai chi square = 16.705, di mana
semakin kecil nilai chi square maka model tersebut semakin cocok.
Hasil uji juga menunjukkan GFI (Goodness of Fit Index), sebesar
0.963. Angka tersebut menunjukkan nilai yang tinggi. Sebab GFI
merupakan pengukuran non-statistikal yang memiliki nilai berkisar antara
0 (poor fit) sampai dengan 1.0 (perfect fit). Sehingga nilai yang tinggi
menandakan fit

yang baik (better fit) (Ferdinand, 2014). Demikian

pula dengan CFI (Comparative Fit Index). CFI yang mendekati 1
mengindikasikan tingkat fit yang

paling tinggi (Arbuckle, dalam

Ferdinand, 2014). Nilai yang direkomendasikan bagi CFI adalah ≥0.95.
Hasil uji dalam penelitian ini menunjukkan nilai yang sangat tinggi,
yakni sebesar 0.955.
Sementara itu AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) sebesar
0.441. Nilai tersebut tidak memenuhi kriteria yang seharusnya sama
dengan atau

lebih besar dari 0.90 (Ferdinand, 2014). Demikian juga

dengan nilai Tucker Lewis Index (TLI) sebesar 0.548, yang berarti tidak
memenuhi kriteria goodness of fit karena nilai yang direkomendasikan,
di mana acuan untuk diterimanya sebuah model adalah sebesar ≥0,95
(Hair et al., 1995). Namun secara umum hasil uji kesesuian model
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menghasilkan sebuah tingkat penerimaan yang baik. Oleh karena itu,
dapat ditarik simpulan bahwa dimensi yang membentuk variabel, baik
variabel eksogen maupun endogen, adalah tepat sehingga model penelitian
dapat diterima.

4.6. Analisis Data dan Uji Hipotesis
Sebagaimana uraian Bab III, uji hipotesis akan menggunakan
Analisis Jalur dengan bantuan software AMOS (Analysis of Moment
Structures) versi 21. Hasil estimasi Path Analysis ditunjukkan pada Gambar
4.1.
E2

Keseimbangan
Kerja dan
Pribadi secara
Islami

.64

.23

.50

.18

Kepuasan Kerja
.60

Kebanggaan
Orgnisasional

E1

.15

.12
Keseimbangan
Kerja dan
Masyarakat
secara Islami

.03

.68

.04

.50

Komitmen
Afektif

E3

Sumber: Hasil Estimasi dengan AMOS 21
Gambar 4.1
Hasil Estimasi Path Analysis
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Untuk mengetahui estimasi koefisien jalur maka diuraikan
regression weights seperti pada Tabel 4.25.
Tabel 4.25
Evaluasi Parameter Estimasi Regression Weights

Jalur
KO <--- KKP

Estimate
,242

S.E.
,032

C.R.
7,522

P
***

KO <---

KKM

,094

,051

1,825

,068

KK <--KA <--KK <---

KO
KO
KKP

4,229
2,472
,789

,389
,240
,185

10,880
10,309
4,256

***
***
***

KA <---

KKM

,107

,159

,675

,500

KA <---

KKP

,061

,114

,536

,592

KK <---

KKM

,959

,258

3,716

***

Label Keterangan
par_2 Signifikan
Tidak
par_3
Signifikan
par_4 Signifikan
par_5 Signifikan
par_6 Signifikan
Tidak
par_7
Signifikan
Tidak
par_8
Signifikan
par_1 Signifikan

Sumber: Hasil Estimasi dengan AMOS 21

Keterangan:
***)
**)
*)

: signifikan pada α = 1 %
: signifikan pada α = 5 %
: signifikan pada α = 10 %

Berdasarkan hasil uji estimate, tidak semua menunjukkan hasil
yang sesuai hipotesis. Terlihat bahwa dari 8 hipotesis ada 3 hipotesis yang
tidak didukung. Kepastian tingkat signifikansi dapat dilihat dari nilai P (pvalue). Jika peneliti menggunakan batasan pada tingkat kesalahan 5% (α =
0.05) satu arah, maka nilai-nilai P lebih kecil dari 0.05 adalah signifikan.
Pengujian secara manual dilakukan dengan dua langkah, yaitu pengujian
secara keseluruhan dan individual. Output program AMOS langsung
menyajikan pengujian secara individual (Setiawan dan Ritonga, 2011).
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Mengacu dari tabel tersebut, terlihat bahwa nilai P juga menunjukkan nilai
signifikansi yang tinggi, karena lebih besar dari 0,001.

Berdasarkan Tabel 4.25, beberapa hal dapat dikemukakan:
a. Hubungan kausal antara Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara
Islami dengan Kebanggaan Organisasional adalah sangat signifikan
(highly significant) dengan probabilitas 0.000 (tanda *** berarti sangat
signifikan). Dengan kata lain, Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara
Islami (KKP) berpengaruh secara signifikan terhadap Kebanggaan
Organisasional (KO) pada α = 0,001
b. Hubungan kausal antara Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara
Islami (KKM) dan Kebanggaan Organisasional (KO) adalah tidak
signifikan karena

probabilitas 0,068 (lebih besar daripada 0,05).

Dengan kata lain, Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami
(KKM) TIDAK berpengaruh secara signifikan terhadap Kebanggaan
Organisasional (KO) karena signifikansi = 0,068 > α = 0,05.
c. Hubungan kausal antara Kebanggaan Organisasional (KO) dan
Kepuasan Kerja (KK) adalah sangat signifikan dengan probabilitas
0,000. Atau Kebanggaan Organisasional (KO) berpengaruh secara
signifikan terhadap Kepuasan Kerja (KK) pada α = 0,001
d. Hubungan kausal antara Kebanggaan Organisasional (KO) dan
Komitmen Afektif (KA) adalah sangat signifikan dengan probabilitas
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0,000. Atau Kebanggaan Organisasional (KO) berpengaruh secara
signifikan terhadap Komitmen Afektif (KA) pada α = 0,001
e. Hubungan kausal antara Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara
Islami (KKP) dan Kepuasan Kerja (KK) adalah sangat signifikan
dengan probabilitas 0,000. Atau Kebanggaan Organisasional (KO)
berpengaruh secara signifikan terhadap Kepuasan Kerja (KK) pada α =
0,001
f. Hubungan kausal antara KKM dan KA adalah tidak signifikan karena
probabilitas 0,500 (lebih besar daripada 0,05). Dengan kata lain,
Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami (KKM) TIDAK
berpengaruh secara signifikan terhadap Komitmen Afektif (KA)
karena signifikansi = 0,500 > α = 0,05.
g. Hubungan kausal antara KKP dan KA adalah tidak signifikan karena
probabilitas 0,592 (lebih besar daripada 0,05). Dengan kata lain,
Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami (KKP) TIDAK
berpengaruh secara signifikan terhadap Komitmen Afektif (KA)
karena signifikansi = 0,592 > α = 0,05.
h. Hubungan kausal antara Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara
Islami (KKM) dan Kepuasan Kerja (KK) adalah sangat signifikan
dengan probabilitas 0,000. Atau Keseimbangan Kerja dan Masyarakat
secara Islami (KKM)

berpengaruh secara signifikan terhadap

Kepuasan Kerja (KK) pada α = 0,001
Untuk melihat seberapa besar pengaruh langsung dan tidak
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langsung (Standardized Direct Effects dan Standardized Indirect Effects),
dapat dilihat dalam output hasil uji pada Tabel 4.26
Tabel 4.26
Hasil Uji Standardized Direct Effects dan Standardized Indirect Effects
Jalur
Langsung
KKP
KA
0,035
KKM
KA
0,038
KKP
KO
0,502
KKM
KO
0,122
KO
KA
0,676
KO
KK
0,599
KKP
KK
0,233
KKM
KK
0,177
KKP
KA
KKM
KA
KKP
KK
KKM
KK
Sumber: Hasil Uji dengan AMOS 21

Koefisien
Tidak
Total Effect
Langsung
-

0,340
0,082
0,301
0,073

0.375
0.12
0.534
0.25

Tabel 4.26 menunjukkan bahwa Keseimbangan Kerja dan Pribadi
secara Islami (KKP) berpengaruh langsung pada Komitmen Afektif (KA)
sebesar 0,035. KKM berpengaruh langsung pada KA sebesar 0,038. KKP
berpengaruh langsung pada KO sebesar 0,502. KKM berpengaruh
langsung pada KO. Demikian pula KO berpengaruh secara langsung
terhadap KA sebesar 0,674 dan KO berpengaruh secara langsung terhadap
KK sebesar 0,594.
Sementara itu hasil uji pengaruh tidak langsung dapat diketahui
melalui penjumlahan

total dari

Standardized

Direct

Effect

dan

Standardized Indirect Effect. Standardized total effects merupakan
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penjumlahan Standardized direct effect dan Standardized indirect effect
(Setiawan dan Ritonga, 2011).
Berdasarkan Tabel 4.26 mengenai Standardized Direct Effects dan
Standardized Indirect Effects maka dapat diketahui bahwa KKP
berpengaruh pada KA sebesar 0,370 melalui KO. KKM berpengaruh pada
KA melalui KO sebesar 0,12. KKP berpengaruh pada KK sebesar 0,534
melalui KO. Demikian pula KKM berpengaruh pada KK melalui KO
sebesar 0,25.
Untuk mengetahui tingkat signifikansi mengenai ada tidaknya
peran mediasi dalam pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen, maka diuji dengan menggunakan Sobel Test. Imam Ghozali
berpendapat bahwa penentuan variabel mediasi/ intervening tergantung
pada bentuk teoretiknya, misalnya pada model A  B  C di mana
hubungan A ke C tidak langsung, harus melalui B, maka jika A ke B
signifikan dan B ke C juga signifikan, maka B adalah intervening
(Ghozali, 2017).
Berikut ini adalah penghitungan dengan menggunakan Sobel Test.

Dimana :
a = koefisien regresi variabel independen terhadap variabel mediasi
b = koefisien regresi variabel mediasi terhadap variabel dependen
Sa= standard error of estimation dari pengaruh variabel
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independen terhadap variabel mediasi
Sb= standard error of estimation dari pengaruh variabel mediasi
terhadap variabel dependen.

Berdasarkan Tabel 4.23 dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Untuk model Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami->Kebanggaan Organisasional-->Kepuasan Kerja

Sab = √ (4,229)² (0,32)² + (0,242)² (0,389)²+ (0,32)² (0,389)²
Sab = 0,202744
t = ab/sab
= 1,023418/ 0,202744
= 5,047834
Nilai t bernilai lebih dari 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa
Kebanggaan Organisasional mampu memediasi secara signifikan
pengaruh Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami pada
Kepuasan Kerja.

b. Untuk model Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami->Kebanggaan Organisasional-->Komitmen Afektif

Sab = √ (2,472)² (0,051)² + (0,094)² (0,240)²+ (0,051)² (0,051)²
Sab = 0,128567
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t = ab/sab
= 0,598224 / 0,128567
= 4,653008
Nilai t bernilai lebih dari 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa
Kebanggaan Organisasional mampu memediasi secara signifikan
pengaruh Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami pada
Komiktmen Afektif.

Untuk mengetahui hasil analisis square multiple correlation
pengaruh variabel Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami dan
Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami pada Kebanggaan
Organisasi, Komitmen Afektif, dan Kepuasan Kerja, dapat dilihat pada
Tabel 4.27.
Tabel 4.27
Squared Multiple Correlations

Kebanggaan Organisasional
Komitmen Afektif
Kepuasan Kerja
Sumber: Hasil Uji dengan AMOS 21

Estimate
,263
,495
,644

Hasil analisis square multiple correlation sebagaimana Tabel 4.27
diperoleh nilai pengaruh Keseimbangan Kerja dan Kehidupan Islami pada
Kebanggaan Organisasional = 26,3% yang berarti bahwa 26,3% variasi
Kebanggaan Organisasional dapat dijelaskan oleh variabel independen,
yaitu Keseimbangan Kerja dan Kehidupan Islami. Sedangkan sisanya,
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yaitu 73,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
Nilai pengaruh Keseimbangan Kerja dan Kehidupan Islam pada
Komitmen Afektif = 49,5% yang berarti bahwa 49,5% variasi Komitmen
Afektif dapat dijelaskan oleh Keseimbangan Kerja dan Kehidupan Islam.
Adapun sisanya sebesar 50,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.
Sementara itu, pengaruh Keseimbangan Kerja dan Kehidupan
Islam pada Kepuasan Kerja = 64,4% yang berarti bahwa variasi Kepuasan
Kerja dapat dijelaskan oleh variable Keseimbangan Kerja dan Kehidupan
Islam. Sisa dari pengaruh tersebut sebesar 35,6% dijelaskan oleh variabel
lain di luar model.
Berdasarkan hasil analisis data sebelumnya, maka selanjutnya dapat
diuraikan hasil pengujian hipotesis dari penelitian sebagai berikut:

Hipotesis: 1a.

Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami
berpengaruh positif pada Komitmen Afektif

Dari Tabel 4.25 terlihat bahwa pengaruh Keseimbangan Kerja dan Pribadi
secara Islami pada Komitmen Afektif ditunjukkan dengan nilai probabilitas
(p) yang dihasilkan dari perhitungan sebesar 0,592. Nilai probabilitas
tersebut terlalu besar karena jauh di atas 0,05 (Haryono, 2017). Dengan
kata lain, hasil perhitungan tersebut tidak memenuhi asumsi yang
dipersyaratkan yang seharusnya <0.05, sehingga tidak signifikan. Oleh
karena

itu

dapat

disimpulkan

bahwa

tidak

terjadi

pengaruh

Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami pada Komitmen Afektif.
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Sementara itu, berdasarkan perhitungan Standardized Direct Effects
pada Tabel 4.24 terlihat bahwa KKP berpengaruh langsung terhadap KA
sebesar 0,035. Pengaruh KKP pada KA tersebut bernilai positif, sehingga
dapat disimpulkan bahwa pengaruhnya adalah positif tapi tidak signifikan.
Dengan demikian Hipotesis 1 pada penelitian ini, tidak didukung.

Hipotesis: 1b. Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami
berpengaruh positif pada Komitmen Afektif
Dari Tabel 4.25 terlihat bahwa pengaruh Keseimbangan Kerja dan
Masyarakat secara Islami pada Komitmen Afektif ditunjukkan dengan nilai
probabilitas (p) yang dihasilkan dari perhitungan sebesar 0,5. Hasil
perhitungan tersebut juga tidak memenuhi asumsi yang dipersyaratkan
yang seharusnya <0.05 (Haryono, 2017). Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi pengaruh langsung Keseimbangan Kerja
dan Masyarakat secara Islami pada Komitmen Afektif. Sementara itu,
berdasarkan perhitungan Standardized Direct Effects pada Tabel 4.24
terlihat bahwa Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami
berpengaruh langsung terhadap Komitmen Afektif sebesar 0,038. Pengaruh
Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami pada Komitmen
Afektif tersebut bernilai positif. Karena itu dapat disimpulkan bahwa
pengaruhnya adalah positif

tapi tidak signifikan. Dengan demikian

Hipotesis 2 pada penelitian ini, tidak didukung.
Hasil analisis square multiple correlation sebagaimana Tabel 4.27
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diperoleh nilai pada pengaruh Keseimbangan Kehidupan dan Pekerjaan
Islami pada Kebanggaan Organisasional = 28,6% yang berarti bahwa
28,6% variasi Kebanggaan Organisasional dapat dijelaskan oleh variabel
independen, yaitu KKPI. Sedangkan sisanya, yaitu 72,4%-nya dijelaskan
oleh variabel lain di luar model.

Hipotesis 2.a. Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami
berpengaruh positif pada Kebanggaan Organisasional
Dari Tabel 4.25 terlihat bahwa pengaruh Keseimbangan Kerja dan Pribadi
secara

Islami

berpengaruh

terhadap

Kebanggaan

Organisasional

ditunjukkan dengan nilai probabilitas (p) yang dihasilkan dari perhitungan
sebesar 0,001. Dengan kata lain, hasil perhitungan tersebut telah
memenuhi asumsi yang dipersyaratkan yang seharusnya <0.05 (Haryono,
2017). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh
langsung Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami bepengaruh
terhadap

Kebanggaan

Organisasional.

Sementara

itu,

berdasarkan

perhitungan Standardized Direct Effects pada Tabel 4.24 terlihat bahwa
Kebanggaan Organisasional berpengaruh langsung pada Komitmen Afektif
sebesar 0.676. Pengaruh

Kebanggaan Organisasional berpengaruh

langsung pada Komitmen Afektif tersebut bernilai positif. Karena itu dapat
disimpulkan bahwa pengaruhnya adalah positif dan signifikan. Dengan
demikian Hipotesis 2a pada penelitian ini, didukung.
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Hipotesis 2.b. Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami
tidak berpengaruh pada Kebanggaan Organisasional
Dari Tabel 4.25 terlihat bahwa pengaruh antara Keseimbangan Kerja dan
Masyarakat

secara

Islami

berpengaruh

terhadap

Kebanggaan

Organisasional ditunjukkan dengan nilai probabilitas (p) yang dihasilkan
dari perhitungan sebesar 0,068. Hal tersebut berarti bahwa hasil
perhitungan tersebut tidak dapat memenuhi asumsi yang dipersyaratkan
yang seharusnya <0.05 (Haryono, 2017). Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi pengaruh antara Keseimbangan Kerja
dan Masyarakat secara Islami pada Kebanggaan Organisasi. Sementara itu,
berdasarkan perhitungan Standardized Direct Effects pada Tabel 4.24
terlihat bahwa Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami
berpengaruh terhadap Kebanggaan Organisasional sebesar 0,122. Pengaruh
Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami berpengaruh terhadap
Kebanggaan Organisasional tersebut bernilai positif. Karena itu dapat
disimpulkan bahwa pengaruhnya adalah positif tapi tidak signifikan.
Dengan demikian Hipotesis 2b pada penelitian ini, Tidak Didukung.

Hipotesis 3. Kebanggaan Organisasional berpengaruh positif pada
Komitmen Afektif
Dari Tabel 4.25 terlihat bahwa Kebanggaan Organisasional berpengaruh
pada Komitmen Afektif ditunjukkan dengan nilai probabilitas (p) yang
dihasilkan dari perhitungan sebesar 0,001. Dengan kata lain, hasil
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perhitungan tersebut telah memenuhi asumsi yang dipersyaratkan yang
seharusnya <0.05 (Haryono, 2017). Oleh karena itu dapat disimpulkan
bahwa

terjadi

pengaruh

langsung

Kebanggaan

Organisasional

berpengaruh pada Komitmen Afektif. Sementara itu, berdasarkan
perhitungan Standardized Direct Effects pada Tabel 4.24 terlihat bahwa
Kebanggaan Organisasional berpengaruh pada Komitmen Afektif sebesar
0.676. Pengaruh Kebanggaan Organisasional pada Komitmen Afektif
tersebut bernilai positif. Karena itu dapat disimpulkan bahwa pengaruhnya
adalah positif dan signifikan. Dengan demikian Hipotesis 3 pada penelitian
ini, didukung.

Hipotesis 4. Kebanggaan Organisasional berpengaruh positif pada
Kepuasan Kerja
Dari Tabel 4.25 terlihat bahwa Kebanggaan Organisasional berpengaruh
pada Kepuasan Kerja ditunjukkan dengan nilai probabilitas (p) yang
dihasilkan dari perhitungan sebesar 0,001. Dengan kata lain, hasil
perhitungan tersebut telah memenuhi asumsi yang dipersyaratkan yang
seharusnya <0.05 (Haryono, 2017). Oleh karena itu dapat disimpulkan
bahwa

terjadi

pengaruh

langsung

Kebanggaan

Organisasional

berpengaruh pada Kepuasan Kerja yang signifikan. Sementara itu,
berdasarkan perhitungan Standardized Direct Effects pada Tabel 4.24
terlihat bahwa Kebanggaan Organisasional berpengaruh pada Kepuasan
Kerja sebesar 0.599. Pengaruh Kebanggaan Organisasional pada Kepuasan
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Kerja tersebut bernilai positif. Karena itu dapat disimpulkan bahwa
pengaruhnya adalah positif dan signifikan. Dengan demikian Hipotesis 4
pada penelitian ini, didukung.

Hipotesis 5a: Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami
berpengaruh positif pada Kepuasan Kerja
Dari Tabel 4.25 terlihat bahwa pengaruh antara Keseimbangan Kerja dan
Pribadi secara Islami pada Kepuasan Kerja ditunjukkan dengan nilai
probabilitas (p) yang dihasilkan dari perhitungan sebesar 0,001. Dengan
kata lain, hasil perhitungan tersebut telah memenuhi asumsi yang
dipersyaratkan yang seharusnya <0.05 (Haryono, 2017). Oleh karena itu
dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh langsung Keseimbangan Kerja
dan Pribadi secara Islami pada Kepuasan Kerja. Sementara itu,
berdasarkan perhitungan Standardized Direct Effects pada Tabel 4.24
terlihat bahwa Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami berpengaruh
langsung pada Kepuasan Kerja sebesar 0.022. Pengaruh Keseimbangan
Kerja dan Pribadi secara Islami langsung pada Kepuasan Kerja tersebut
bernilai positif. Karena itu dapat disimpulkan bahwa pengaruhnya adalah
positif dan signifikan. Dengan demikian Hipotesis 5a pada penelitian ini,
didukung.

Hipotesis 5b: Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami
berpengaruh positif pada Kepuasan Kerja
Dari Tabel 4.25 terlihat bahwa pengaruh Keseimbangan Kerja dan
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Masyarakat secara Islami pada Kepuasan Kerja ditunjukkan dengan nilai
probabilitas (p) yang dihasilkan dari perhitungan sebesar 0,001. Dengan
kata lain, hasil perhitungan tersebut telah memenuhi asumsi yang
dipersyaratkan yang seharusnya <0.05 (Haryono, 2017). Oleh karena itu
dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh langsung Keseimbangan Kerja
dan Masyarakat secara Islami pada Kepuasan Kerja. Sementara itu,
berdasarkan perhitungan Standardized Direct Effects pada Tabel 4.24
terlihat bahwa Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami
berpengaruh langsung pada Kepuasan Kerja sebesar 0.177. Pengaruh
Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami secara langsung pada
Kepuasan Kerja tersebut bernilai positif. Karena itu dapat disimpulkan
bahwa pengaruhnya adalah positif dan signifikan. Dengan demikian
Hipotesis 5a pada penelitian ini, didukung.

Hipotesis

6a: Kebanggaan Organisasional mampu memediasi
pengaruh Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara
Islami pada Komitmen Afektif.

Tabel 4.25 menyebutkan adanya pengaruh langsung Keseimbangan
Kerja dan Pribadi secara Islami pada Komitmen Afektif

yang

menunjukkan hasil positif tapi tidak signifikan. Sementara pengaruh
langsung Keseimbangan Kerja dan Pribadi Islami pada Kebanggaan
Organisasional menunjukkan hasil positif dan signifikan. Berdasarkan
Tabel 4.26 pula, dari tabel Standardized Direct Effects dan Standardized
Indirect Effects maka dapat diketahui bahwa KKP berpengaruh pada KA
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sebesar 0,370 melalui KO. KKM berpengaruh pada KA melalui KO
sebesar 0,12. KKP berpengaruh pada KK sebesar 0,534 melalui KO.
Demikian pula KKM berpengaruh pada KK melalui KO sebesar 0,25.
Sesuai dengan (Setiawan dan Ritonga, 2011), Kebanggaan Organisasional
(KO) memediasi pengaruh Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami
(KKP) pada Komitmen Afektif (KA) karena: pengaruh tidak langsung
(Total Effect Standardized)= 0,375 > pengaruh langsung (Standardized
Direct Effects)= 0,035. Karena itu dapat disimpulkan bahwa Kebanggaan
Organisasional

dalam

model

ini

mampu

memediasi

pengaruh

Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami pada Komitmen Afektif.
Dan hasil perhitungan dengan Sobel Test juga menunjukkan Kebanggaan
Organisasional mampu memediasi pengaruh pengaruh Keseimbangan
Kerja dan Pribadi secara Islami pada Komitmen Afektif karena memiliki
nilai 4,653008 yang lebih besar dari 1,96. Hal ini berarti sesuai dengan
Social Exchange Theory (Teori pertukaran sosial) yang menyatakan bahwa
perilaku karyawan terhadap organisasi sangat dipengaruhi oleh persepsi
mereka terhadap perilaku organisasi terhadap mereka (Eisenberger dan
Huntington, 1986). Dalam kasus ini, diasumsikan bahwa ketika karyawan
merasa bahwa mereka dapat menyeimbangkan tugas kerja (work) dan
(kehidupan/keluarga), mereka akan merespons dengan merasa bangga
(pride) dengan organisasi tempat mereka berada. Kebanggan Organisasi,
pada gilirannya, akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan (MasMachuca et al., 2016). Dilihat dari hasil uji hubungan langsung dan tidak
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langsung variabel Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami pada
Komitmen Afektif, maka dapat disimpulkan bahwa tipe mediasi pada
model ini adalah mediasi sempurna (Complete mediation). Hal tersebut
sesuai dengan pendapat Milin dan Hadžić (2011). Dengan demikian
Hipotesis 6a pada penelitian ini didukung.

Hipotesis

6b:

Berdasarkan

Kebanggaan Organisasional mampu memediasi
pengaruh Keseimbangan Kerja dan Masyarakat
secara Islami pada Komitmen Afektif.

Tabel

4.25

yang

menyebutkan

pengaruh

langsung

Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami pada Komitmen
Afektif, diketahui bahwa pengaruh langsung Keseimbangan Kerja dan
Masyarakat secara Islami pada Kebanggaan Organisasional menunjukkan
hasil positif tapi tidak signifikan. Demikian halnya pengaruh langsung
Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami pada Komitmen
Afektif menunjukkan hasil positif tapi tidak signifikan. maka dapat
disimpulkan bahwa Kebanggaan Organisasional tidak mampu memediasi
pengaruh Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami pada
Komitmen Afektif. Dengan istilah lain, Kebanggaan Organisasional
bukanlah pemediasi Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami
pada Komitmen Afektif dan Kepuasan Kerja.. Oleh karena itu, Hipotesis
6b pada penelitian ini, tidak didukung.
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7a: Kebanggaan Organisasional mampu memediasi
pengaruh Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara
Islami pada Kepuasan Kerja.

Tabel 4.25 menyebutkan hasil yang menunjukkan adanya pengaruh
langsung Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami pada Kepuasan
Kerja secara positif dan signifikan. Hasil lain, Keseimbangan Kerja dan
Pribadi secara Islami pada Kebanggaan Organisasional telah menunjukkan
hasil positif dan signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
Kebanggan Organisasional mampu memediasi pengaruh Keseimbangan
Kerja dan Pribadi secara Islami pada Kepuasan Kerja. Selanjutnya
dilanjutkan dengan Sobel Test yang menunjukkan bahwa Kebanggaan
Organisasional mampu memediasi pengaruh pengaruh Keseimbangan
Kerja dan Pribadi secara Islami pada Kepuasan Kerja karena memiliki
nilai 5,047834 yang lebih besar dari 1,96. Menurut Milin dan Hadžić
(2011), tipe mediasi seperti ini dsebut dengan mediasi sebagian.
(Incomplete mediation). Hal ini berarti sesuai dengan Social Exchange
Theory (Teori pertukaran sosial) menyatakan bahwa perilaku karyawan
terhadap organisasi sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap
perilaku organisasi terhadap mereka (Eisenberger dan Huntington, 1986).
Dalam kasus ini, diasumsikan bahwa ketika dosen merasa bahwa mereka
dapat menyeimbangkan tugas kerja (work) dan (kehidupan/keluarga),
mereka akan merespons dengan merasa bangga (pride) dengan organisasi
tempat mereka berada. Kebanggaan Organisasi, pada gilirannya, akan
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meningkatkan kepuasan kerja karyawan (Mas-Machuca et al., 2016).
Dengan demikian Hipotesis 7a pada penelitian ini didukung..

Hipotesis

7b:

Kebanggaan Organisasional mampu memediasi
pengaruh Keseimbangan Kerja dan Masyarakat
secara Islami pada Kepuasan Kerja.

Tabel 4.25 menyebutkan adanya pengaruh langsung Keseimbangan Kerja
dan Masyarakat secara Islami pada Kepuasan Kerja secara positif dan
signifikan. Akan tetapi Kebanggaan Organisasional sebagai pemediasi
dalam pengaruh langsung Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara
Islami pada Kepuasan Kerja menunjukkan tidak signifikan. Dengan
demikian, Kebanggaan Organisasional dalam model ini tidak mampu
memediasi pengaruh Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami
pada Kepuasan Kerja. Hal ini berarti berbeda dengan Social Exchange
Theory (Teori pertukaran sosial) yang menyatakan bahwa perilaku
karyawan terhadap organisasi sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka
terhadap

perilaku

organisasi

terhadap

mereka

(Eisenberger

dan

Huntington, 1986). Dalam kasus ini, tidak bisa diasumsikan bahwa ketika
karyawan merasa bahwa mereka dapat menyeimbangkan tugas kerja
(work) dan (kehidupan/keluarga), mereka akan merespons dengan merasa
bangga (pride) dengan organisasi tempat mereka berada. Kebanggaan
Organisasional dalam hal ini tidak mampu memediasi agar Keseimbangan
Kerja dan Masyarakat untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan
(Mas-Machuca et al., 2016). Dengan demikian Hipotesis 7b pada
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penelitian ini tidak didukung.
Secara ringkas, hasil uji hipotesis penelitian ini diuraikan dalam Tabel
4.28.
Tabel 4.28
Ringkasan Uji Hipotesis
HIPOTESIS
H1a Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami
berpengaruh positif pada Komitmen Afektif
H1b Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara
Islami berpengaruh positif pada Komitmen
Afektif
H2a Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami
berpengaruh positif pada Kebanggaan
Organisasional
H2b Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara
Islami berpengaruh positif pada Kebanggaan
Organisasional
H3 Kebanggaan Organisasional berpengaruh positif
pada Komitmen Afektif
H4 Kebanggaan Organisasional berpengaruh positif
pada Kepuasan Kerja.
H5a Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami
berpengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja.
H5b Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara
Islami berpengaruh positif pada Kepuasan
Kerja.
H6a Kebanggaan Organisasional memediasi
pengaruh Keseimbangan Kerja dan Pribadi
secara Islami pada Komitmen Afektif.
H6b Kebanggaan Organisasional memediasi
pengaruh Keseimbangan Kerja dan Masyarakat
secara Islami pada Komitmen Afektif.
H7a Kebanggaan Organisasional memediasi
pengaruh Keseimbangan Kerja dan Pribadi
secara Islami pada Kepuasan Kerja
H7b Kebanggaan Organisasional memediasi
pengaruh Keseimbangan Kerja dan Masyarakat
secara Islami pada Kepuasan Kerja.
Sumber: Data primer yang diolah tahun 2017

KESIMPULAN
Tidak Didukung
Tidak Didukung

Didukung
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4.7. Pembahasan Hasil Penelitian
4.7.1a. Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami Tidak Berpengaruh
pada Komitmen Afektif
Hasil pengujian H1a menunjukkan bahwa Keseimbangan Kerja dan
Pribadi secara Islami berpengaruh positif tapi tidak signifikan pada
Komitmen Afektif. Dengan kata lain, tidak ada pengaruh Keseimbangan
Kerja dan Pribadi secara Islami pada Komitmen Afektif. Hal tersebut
berarti bahwa semakin baik Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara
Islami tidak menjadikan Komitmen Afektif semakin meningkat. Tidak
adanya pengaruh Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami pada
Komitmen Afektif pada diri para dosen PTKIN di Jawa Tengah ini
kemungkinan disebabkan butir pertanyaan: berlebihan dalam menyukai
atau sebaliknya dalam membenci keluarga dan rekan kerja. Hal tersebut
dapat dilihat dari jawaban responden dalam masalah ini menunjukkan
mean terendah dibanding yang pertanyaan lain ketika menjawab “Tidak
berlebihan dalam menyukai atau pun membenci keluarga dan rekan
kerja”.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Evangelista (2009)
tentang hubungan Keseimbangan Kehidupan dan Pekerjaan dan
Komitmen Organisasional. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa
Keseimbangan Kehidupan dan Pekerjaan tidak mampu mempengaruhi
Komitmen Organisasional. Temuan ini sejalan teori Al-Momani (2017).
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Temuan penelitian ini bertolak belakang dengan teori: Sakthivel
dan Jayakrishnan (2006); Azeem dan Akhtar (2014); Amjad et al.
(2014); Fayyazi dan Aslani (2015) yang menyimpulkan bahwa terdapat
hubungan yang positif dan signifikan antara Keseimbangan Pekerjaan
dan Kehidupan dan Komitmen Organisasional.
Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya
disebabkan butir-butir pertanyaan yang memang berbeda satu sama lain.
Dengan kata lain, butir-butir pertanyaan yang disusun dalam penelitian
ini yang mewakili variabel Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara
Islami, memiliki kekuatan berbeda dengan variabel

Keseimbangan

Pekerjaan dan Kehidupan (Work-Life Balance) versi yang sudah ada
sebelumnya. Bisa jadi responden kurang memahami maksud pertanyaan
dalam kuesioner mengenai Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara
Islami.
Di samping itu, berdasarkan data deskripsi responden, penyebab
tidak berpengaruhnya Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami
pada Komitmen Afektif kemungkinan disebabkan kemampuan para
dosen PNS PTKIN di Jawa Tengah yang menjadi responden penelitian
ini untuk mengatur keuangan rumah tangganya dapat dikatakan masih
belum bagus. Sesuai data deskriptif responden tersebut diketahui bahwa
mayoritas dari mereka memiliki gaji sebesar Rp. 5.000.000,- hingga Rp.
9.999. 999,- (56, 97%) dengan lama menikah 10-19 tahun (41,21%), usia
mayoritas antara 35 – 44 tahun (40,00%), dan mayoritas masa kerja
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adalah 10-19 tahun (41,21%). Seharusnya pada kondisi tersebut para
dosen ini sudah mampu menyeimbangkan urusan pekerjaan dengan
urusan pribadinya yang mampu meningkatkan Komitmen Afektif.
Mereka telah mendapatkan gaji di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota
(UMK) tertinggi Jawa Tengah yang resmi ditetapkan Gubernur Jawa
Tengah pada tanggal 20 November 2015 dengan SK No. 560/66/2015
sebesar Rp. 1. 909.000,- (Kompas, 21 November 2016).
Mayoritas mereka juga sudah menikah dalam waktu cukup lama,
yakni 10-19 tahun. Demikian pula mayoritas mereka telah memiliki
masa kerja 10-19 tahun. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Karena
itu patut diduga bahwa gaji mereka yang sudah cukup besar tersebut
tidak identik dengan take home pay mereka. Hal tersebut berakibat
Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami yang dimiliki tidak
berpengaruh pada Komitmen Afektif terhadap organisasinya, dalam hal
ini PTKIN.

4.7.1b. Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami Tidak
Berpengaruh pada Komitmen Afektif
Hasil pengujian H1b menunjukkan bahwa Keseimbangan Kerja
dan Masyarakat secara Islami berpengaruh positif tapi tidak signifikan
pada Komitmen Afektif. Dengan kata lain, Keseimbangan Kerja dan
Masyarakat secara Islami tidak memiliki pengaruh pada Komitmen
Afektif.

Artinya semakin

meningkat

Keseimbangan Kerja dan
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Masyarakat secara Islami tidak menjadikan Komitmen Afektif semakin
meningkat.
Hasil penelitian ini menunjukkan ketidakmampuan Keseimbangan
Kerja dan Masyarakat secara Islami dalam mempengaruhi Komitmen
Afektif, kemungkinan disebabkan kesalahpahaman responden dalam
memahami kuesioner. Bisa saja mereka menganggap bahwa dengan
memberi angka jawaban yang tinggi akan dianggap menyepelekan
agamanya, khususnya ibadah sunah, dengan tetap sibuk bekerja.
Sebagaimana dikemukakan oleh Sabatelli dan Pearce (1986), di
setiap kehidupan manusia sebagai individu memiliki berbagai alternatif
dari comparison level sebagai perbandingan dari keuntungan yang
diperoleh dalam suatu interaksi sosial. Dengan kalimat lain, orang akan
bersikap

membandingkan

dengan

memilih

hal

yang

lebih

menguntungkan dalam berinteraksi sosial. Maka dalam kasus ini,
rupanya sebagain besar dosen PTKIN lebih memilih ibadah walaupun
hukumnya sunah dibanding dengan tetap bekerja, meskipun sifatnya
lebih wajib.
Hal tersebut sebenarnya tidak sejalan dengan garis yang ditetapkan
Islam. Islam mengharapkan pengikutnya harus seimbang, moderat dan
adil dalam segala sesuatu yang mereka lakukan; dan berusaha menuju
keunggulan dalam kebaikan, sebagai target mereka, yakni masuk
Syurga. Jadi untuk masuk syurga, umat Islam harus bersikap moderat
terhadap segala urusan. Urusan pekerjaan dan urusan ibadah harus
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seimbang, apalagi “hanya” ibadah sunnah dibandingkan menyelesaikan
pekerjaan yang sifatnya mendesak.
Jika para dosen PTKIN dapat menjaga keseimbangan kerja dan
bermasyarakat, maka akan memperoleh keuntungan-keuntungan yang
meliputi (Yunus, 2012) : Peningkatan produktivitas dan komitmen untuk
Islam, keluarga dan masyarakat; berkurangnya konflik di antara berbagai
peran dalam kehidupan-yaitu saat menjadi orangtua atau pasangan;
hubungan yang lebih baik dengan, kolega, teman dan keluarga; dan
memiliki percaya diri yang lebih dalam kehidupan serta lebih bahagia.
Penyebab

tidak

berpengaruhnya

Keseimbangan

Kerja

dan

Masyarakat secara Islami pada Komitmen Afektif kemungkinan juga
disebabkan data deskriptif responden. Sesuai data deskriptif responden
tersebut di atas diketahui bahwa mayoritas dari mereka memiliki gaji
sebesar Rp. 5.000.000,- hingga Rp. 9.999. 999,- (56, 97%) dengan lama
menikah 10-19 tahun (41,21%), usia mayoritas antara 35 – 44 tahun
(40,00%), dan mayoritas masa kerja adalah 10-19 tahun (41,21%).
Jika disesuaikan dengan uraian sebelumnya

yang disampaikan

Super (1980), usia mayoritas responden penelitian ini, yakni 35 – 44
tahun, adalah termasuk pada tahap perkembangan karier yang 4 dan 5
(stabilisasi dan konsolidasi). Pada tahap sosialisasi, individu berada
dalam jenjang di mana pekerjaan merupakan bagian dari kehidupan yang
berjalan dengan menyenangkan. Sedangkan pada tahap konsolidasi
individu dapat dikatakan mulai melakukan rangkaian kompromi dalam
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rangkaian

yang

dilakukannya.

Kecenderungan

suka

melakukan

kompromi, apalagi dalam rangka mencari suasana menyenangkan dalam
kehidupan, ternyata dalam konteks Keseimbangan Kerja dan Masyakat
tidak dapat mempengaruhi Komitmen Afektif yang dimiliki para dosen
PTKIN terhadap organisasinya. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa

faktor

usia

sangat

dominan

menjadi

penyebab

tidak

berpengaruhnya Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami
pada Komitmen Afektif.

4.7.2a. Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami Berpengaruh Positif
pada Kebanggaan Organisasional
Hasil pengujian H2a menunjukkan bahwa Keseimbangan Kerja dan
Pribadi secara Islami berpengaruh positif dan signifikan pada
Kebanggaan Organisasional. Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara
Islami berpengaruh positif pada Kebanggaan Organisasional, artinya
semakin meningkat Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami akan
meningkatkan Kebanggaan Organisasional.
Jawaban

responden

yang

paling

dominan

adalah

selalu

mempertimbangkan aspek dunia dan akhirat dalam setiap aktivitas.
Ternyata dengan sikap dosen yang seimbang terhadap aspek dunia dan
akhirat dalam setiap pengambilan keputusan, ternyata telah mampu
meningkatkan kebanggaan organisasional.
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Mas-Machuca et al. (2016) terhadap 374 organisasi farmasi di Spanyol
menyimpulkan bahwa

Keseimbangan Pekerjaan dan Kehidupan

berpengaruh secara positif terhadap Kebanggaan Organisasional.
Dengan demikian, kekuatan variabel Keseimbangan Kerja dan Pribadi
secara Islami dalam pengaruh ini sama dengan variabel Keseimbangan
Kerja dan Keluarga (Work-Life Balance) yang sudah popular
sebelumnya.

4.7.2b. Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami Tidak
Berpengaruh pada Kebanggaan Organisasional
Hasil pengujian H2b menunjukkan bahwa Keseimbangan Kerja
dan

Masyarakat

secara

Islami

berpengaruh

pada

Kebanggaan

Organisasional. Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami
berpengaruh positif, tapi tidak signifikan atau dengan kata lain tidak ada
pengaruh Keseimbangan Kerja pada Kebanggaan Organisasional. Hasil
tersebut berarti semakin baik Keseimbangan Kerja dan Masyarakat
secara Islami tidak menjadikan Kebanggaan Organisasional para dosen
PTKIN di Jawa Tengah semakin meningkat.
Berdasarkan Tabel 4.8 berisi distribusi skor jawaban responden
tentang variable Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami para
Dosen PNS di PTKIN di Jawa Tengah, diketahui bahwa mayoritas dari
mereka lebih suka bersikap moderat terhadap non muslim. Akan tetapi
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ternyata sikap tersebut tidak mempengaruhi Kebanggaan Organisasional
pada diri mereka. Dalam hal ini berarti bahwa sikap moderasi mereka
tidak memiliki pengaruh pada Kebanggaan Organisasional. Hal tersebut
barangkali disebabkan oleh lingkungan kerja mereka yang sama sekali
tidak ada yang non muslim. Demikian pula lingkungan masyarakat
tempat mereka bergaul dengan muslim dan non muslim tidak mampu
mempengaruhi kebanggaan organisasional.
Sesuai

data

deskriptif

responden,

sebagaimana

tersebut

sebelumnya, diketahui bahwa mayoritas dari mereka memiliki gaji
sebesar Rp. 5.000.000,- hingga Rp. 9.999. 999,- (56, 97%) dengan lama
menikah 10-19 tahun (41,21%), usia mayoritas antara 35 – 44 tahun
(40,00%), dan mayoritas masa kerja adalah 10-19 tahun (41,21%).
Seharusnya pada kondisi tersebut, para dosen ini sudah mampu
menyeimbangkan urusan pekerjaan dengan urusan masyarakat yang
mampu meningkatkan Kebanggaan Organisasional mereka. Namun,
hasil penelitian menunjukkan sebaliknya. Hal tersebut barangkali
disebabkan responden yang mayoritas (40,00%) masih berusia 35 – 44
tahun. Riset bertajuk Happiness Work pada sebuah perusahaan perekrut
tenaga kerja, Half (2107) menunjukkan bahwa ketika seorang pekerja
mencapai usia 35 tahun, antusiasme pada pekerjaannya mulai berkurang.
Padahal mayoritas responden penelitian ini berusia 35 – 44 tahun
(40,00%). Berarti faktor usia dari para respondenlah yang menyebabkan
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Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami dalam penelitian ini
tidak mampu mempengaruhi Kebanggaan Organisasional.
Hasil penelitian ini bertolak bertolak belakang dengan teori MasMachuca et al., (2016)
Kehidupan

yang menyimpulkan bahwa Keseimbangan

dan Pekerjaan berpengaruh secara

positif

terhadap

Kebanggaan Organisasional.

4.7.3.

Kebanggaan Organisasional Berpengaruh Positif pada Komitmen
Afektif
Hasil

pengujian

H3

menunjukkan

bahwa

Kebanggaan

Organisasional berpengaruh positif pada Komitmen Afektif, artinya
semakin meningkat Kebanggaan Organisasional menjadikan Komitmen
Afektif semakin meningkat.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Boezeman dan Ellemers (2008) yang meneliti hubungan Kebanggaan
Organisasional

dan

Komitmen

Organisasional

pada

89

pekerja

sukarelawan

di Belanda menyimpulkan bahwa kedua variabel

berhubungan secara positif.
Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Helm
(2011). Penelitian tersebut melibatkan 1008 kontak terhadap alumni
sekolah bisnis pascasarjana Southwestern yang sudah bekerja di berbagai
perusahaan yang terhimpun dalam

Fortune American Most Admired

Companies (AMAC) dan dengan 439 responden. Dalam penelitian ini,
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(2011)

menyimpulkan

bahwa

Kebanggaan

organisasional

berpengaruh positif pada Komitmen Afektif.
Dengan demikian, penelitian ini sejalan dengan teori Boezeman
dan Ellemers (2008) dan Helm (2011).

4.7.4. Kebanggaan Organisasional Berpengaruh positif pada Kepuasan
Kerja.
Hasil

pengujian

H4

menunjukkan

bahwa

Kebanggaan

Organisasional berpengaruh positif pada Kepuasan Kerja, artinya semakin
baik Kebanggaan Organisasional menjadikan Kepuasan Kerja semakin
meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Mas-Machuca et al. (2016) yang meneliti hubungan Kebanggaan
organisasional dan Kepuasan kerja pada 474 pekerja pabrik farmasi di
Syanyol menyimpulkan bahwa kedua variabel berhubungan secara positif.
Penelitian mengenai hubungan Kebanggaan Organisasional dan
Kepuasan Kerja sangat jarang dilakukan. Hal tersebut terbukti ketika
dilakukan pencarian artikel mengenai hubungan kedua variabel tersebut
sangat sulit ditemukan. Oleh sebab itu, penelitian terhadap hubungan 2
variabel ini sangat penting untuk diusahakan. Dari hasil penghitungan
dengan

menggunakan

AMOS

21,

Kebanggaan

Organisasional

berpengaruh positif pada Kepuasan Kerja. Dengan demikian, variabel
Kebanggaan Organisasional memiliki arti yang sangat strategis, khusus
dalam mengupayakan Kepuasan Kerja, dalam hal ini adalah dosen PTKIN.
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PTKIN, khususnya yang berada di Jawa Tengah perlu memelihara
dosennya untuk mengatakan,“Saya merasa bangga bekerja di instansi
saya". Para dosen PNS di PTKIN memiliki kebanggaan yang sangat
tinggi dengan perguruan tinggi agama dimana mereka bertugas. Demikian
pula kondisi dosen PTKIN yang suka mengajak orang lain untuk
menyukai perguruan tingginya. Hal tersebut tercermin dari jawaban
pertanyaan,“Saya mengajak orang lain untuk menyukai instansi di mana
saya bekerja”, dengan rerata skor yang tinggi, yakni 8.82.

4.7.5a.Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami berpengaruh positif
pada Kepuasan Kerja.
Hasil pengujian H5a menunjukkan bahwa Keseimbangan Kerja dan
Pribadi secara Islami berpengaruh positif pada Kepuasan Kerja, artinya
semakin baik Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami menjadikan
Kepuasan Kerja semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Mas-Machuca et al. (2016) juga yang
meneliti pengaruh Keseimbangan Kerja dan Kehidupan pada Kepuasan
Kerja pada 474 pekerja pabrik farmasi di Syanyol menyimpulkan bahwa
kedua variabel berhubungan secara positif.
Penelitian ini telah mampu membuktikan kemampuan variabel baru
Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami (KKP)

dalam

mempengaruhi secara positif pada Kepuasan Kerja. Keseimbangan Kerja
dan Pribadi secara Islami (KKP) ini terdiri dari 6 indikator, yakni :

library.uns.ac.id

170
digilib.uns.ac.id

Seimbang dalam tugas agama dan duniawi, moderat dalam berkomunikasi,
luwes memimpin, dan moderat dalam mencintai dan membenci manusia,
moderat dengan non-Muslim, menyeimbangkan urusan diri dan ummat.
Variabel baru bernama Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara
Islami (KKP) ini dapat menjadi bahan penelitian di masa-masa yang akan
datang. Dari indikator-indikator variabel ini, tercermin adanya nilai-nilai
moderasi islam yang akhir-akhir ini banyak dibahas di berbagai forum
diskusi ilmiyah di Indonesia, bahkan di dunia Islam.

4.7.5b.Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami berpengaruh
positif pada Kepuasan Kerja.
Hasil pengujian H5a menunjukkan bahwa Keseimbangan Kerja dan
Masyarakat secara Islami berpengaruh positif pada Kepuasan Kerja,
artinya semakin baik Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami
menjadikan Kepuasan Kerja semakin meningkat. Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mas-Machuca et al. (2016)
yang meneliti hubungan Keseimbangan Kerja dan Kepuasan Kerja pada
474 pekerja pabrik farmasi di Syanyol menyimpulkan bahwa kedua
variabel berhubungan secara positif dan signifikan.
Penelitian ini juga telah mampu membuktikan kemampuan variabel
baru Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami dalam
mempengaruhi secara positif pada Kepuasan Kerja. Keseimbangan Kerja
dan Masyarakat secara Islami yang terdiri dari 2 indikator, yakni :
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Membatasi ibadah sunah (tambahan) dan Moderat dengan non-Muslim,
ternyata telah mampu mempengaruhi kepuasan Kerja. Kedua indikator
dari Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami tersebut sangat
penting bagi para dosen, khususnya dosen PTKIN, jika menginginkan
kehidupan kerjanya mencapai tingkat kepuasan yang menjadi harapan
mayoritas pekerja.

4.7.6a.Kebanggaan Organisasional memediasi pengaruh Keseimbangan
Kerja dan Pribadi secara Islami pada Komitmen Afektif.
Hasil

pengujian

H6a

membuktikan

bahwa

Kebanggaan

Organisasional memediasi pengaruh Keseimbangan Kerja dan Pribadi
secara

Islami

pada

Komitmen

Afektif.

Artinya

semakin

baik

Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami menjadikan Komitmen
Afektif semakin meningkat jika melalui Kebanggaan Organisasional. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian Mas-Machuca et al. (2016) yang
menyimpulkan bahwa Kebanggaan Organisasional mampu memediasi
pengaruh Keseimbangan Kehidupan dan Pekerjaan dan Kepuasan Kerja
pada 474 pekerja pabrik farmasi di Syanyol.
Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami hanya akan
berpengaruh langsung pada Komitmen Afektif jika variabel tersebut
dimediasi oleh Kebanggaan Organisasional. Jadi Keseimbangan Kerja dan
Pribadi secara Islami dapat naik dan dapat mempengaruhi Komitmen
Afektif jika Kebanggaan Organisasional dinaikkan terlebih dahulu.
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Dengan kata lain, Kebanggaan Organisasional yang dimiliki PNS Dosen
terhadap lembaganya memiliki peran strategis pada saat upaya
meningkatkan Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami yang akan
meningkatkan Komitmen Afektif. Dengan demikian Keseimbangan Kerja
dan Pribadi secara Islami baru dapat meningkatkan Komitmen Afektif
apabila Kebanggaan Organisasional ditingkatkan terlebih dahulu.
Berdasarkan bahasan mengenai tipe variabel mediasi, menurut
Milin dan Hadžić (2011), Kebanggaan Organisasional dalam model
penelitian ini merupakan pemediasi sempurna (Complete Mediation). Hal
tersebut disebabkan Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami
berpengaruh langsung secara signifikan pada Komitmen Afektif,
sedangkan pada pengaruh tidak langsung menghasilkan pengaruh yang
tidak signifikan.
Social exchange theory/ teori pertukaran sosial digunakan sebagai
logika teoritis dalam penelitian ini. Teori pertukaran sosial menyatakan
bahwa perilaku karyawan terhadap organisasi secara kuat dipengaruhi oleh
persepsi

mereka

terhadap

perilaku

organisasi

terhadap

mereka

(Eisenberger dan Huntington, 1986). Sejalan dengan penelitian MasMachuca et al.(2016), pada kasus ini, ketika para dosen merasa bahwa
dapat menyeimbangkan urusan pekerjaan sebagai dosen dengan urusan
keluarganya, maka mereka akan merespon dengan bangga terhadap
organisasi tempat mereka bertugas. Kebanggaan tersebut pada gilirannya
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akan meningkatkan Komitmen organisasional, khususnya Komitmen
Afektif.

4.7.6b.Kebanggaan Organisasional tidak mampu memediasi pengaruh
Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami pada Komitmen
Afektif.
Hasil pengujian H6b menunjukkan Kebanggaan Organisasional
tidak mampu memediasi pengaruh Keseimbangan Kerja dan Masyarakat
secara Islami pada Komitmen Afektif. Artinya, jika Keseimbangan Kerja
dan Masyarakat secara Islami berpengaruh langsung pada Komitmen
Afektif, maka semakin baik Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara
Islami menjadikan Komitmen Afektif semakin meningkat tanpa harus
melalui Kebanggaan Organisasional. Akan tetapi, berdasarkan Hipotesis
1b, yakni pengaruh Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami
tidak berpengaruh pada Komitmen Afektif.

Dengan demikian hasil

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh MasMachuca et al. (2016) yang menyimpulkan bahwa Kebanggaan
Organisasional memediasi pengaruh Keseimbangan Kerja dan Keluarga
dan Kepuasan Kerja pada 474 pekerja pabrik farmasi di Syanyol.
Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami tidak
berpengaruh, baik langsung maupun tidak langsung pada Komitmen
Afektif.

Dengan

demikian,

upaya

memasukkan

Kebanggaan
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Organisasional untuk menjadi pemediasi dalam model pengaruh dalam
penelitian ini tidak berhasil.
Jika melihat data deskriptif responden, diketahui bahwa mayoritas
dari mereka memiliki gaji sebesar Rp. 5.000.000,- hingga Rp. 9.999.
999,- (56, 97%) dengan lama menikah 10-19 tahun (41,21%), usia
mayoritas antara 35 – 44 tahun (40,00%), dan mayoritas masa kerja
adalah 10-19 tahun (41,21%). Kondisi responden yang demikian ideal,
ternyata tidak membuat Kebanggaan Organisasional-nya mampu
memediasi pengaruh Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami
pada Komitmen Afektif.
Jika dilihat dari butir pertanyaaan maupun data deskripsi responden
Tabel 4.11 mengenai distribusi dan persentase jawaban responden, telah
menunjukkan nilai rerata untuk variabel Kebanggaan organisasional skor
total sebesar 8.6 (tinggi). Artinya, skor yang tinggi dari Kebanggaan
Organisasional pun tidak mampu memediasi pengaruh Keseimbangan
Kerja dan Masyarakat secara Islami pada Komitmen Afektif.
Pada hasil uji hipotesis 1b telah ditunjukkan bahwa faktor usia
sangat dominan menjadi penyebab tidak berpengaruhnya Keseimbangan
Kerja dan Masyarakat secara Islami pada Komitmen Afektif. Meskipun
dalam model ini dimediasi Kebanggaan Organisasional, ternyata juga
tidak menghasilkan pengaruh yang signifikan.
Jika dikaitkan dengan Social exchange theory/ teori pertukaran
sosial yang digunakan sebagai logika teoritis dalam penelitian ini, maka
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dapat dikatakan bahwa pengabdian masyarakat dosen PTKIN seakan tidak
terkait dengan tugas utama dosen. Kebanggaan Organisasional dalam diri
dosen pun tidak mampu menjadi pemediasi pada saat Keseimbangan Kerja
dan Masyarakat secara Islami diposisikan untuk mempengaruhi Komitmen
Afektif. Teori pertukaran sosial menyatakan bahwa perilaku karyawan
terhadap organisasi secara kuat dipengaruhi oleh persepsi mereka
mengenai perilaku organisasi terhadap

mereka

(Eisenberger

dan

Huntington, 1986). Berbeda dengan penelitian Mas-Machuca et al.(2016)
yang menyimpulkan bahwa Kebanggaan Organisasonal telah mampu
memediasi pengaruh dua variabel lain yang berbeda dengan penelitian ini.

4.7.7a.Kebanggaan Organisasional memediasi pengaruh Keseimbangan
Kerja dan Pribadi secara Islami pada Kepuasan Kerja
Hasil

pengujian

H7a

menunjukkan

bahwa

Kebanggaan

Organisasional memediasi pengaruh Keseimbangan Kerja dan Pribadi
secara Islami pada Kepuasan Kerja, artinya semakin baik Keseimbangan
Kerja dan Pribadi secara Islami menjadikan Kepuasan Kerja semakin
meningkat jika melalui Kebanggaan Organisasional. Hasil penelitian ini
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mas-Machuca et al. (2016)
yang menyimpulkan bahwa Kebanggaan Organisasional memediasi
pengaruh Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami pada Kepuasan
Kerja pada 474 pekerja pabrik farmasi di Spanyol.
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Variabel Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami dalam
model ini tidak akan berpengaruh langsung pada Komitmen Afektif.
Variabel tersebut akan berpengaruh pada Kepuasan Kerja hanya jika
dimediasi oleh Kebanggaan Organisasional. Jadi Keseimbangan Kerja dan
Pribadi secara Islami dapat naik dan dapat mempengaruhi Kepuasan Kerja
apabila dinaikkan terlebih dahulu. Dengan kata lain, Kebanggaan
Organisasional yang dimiliki PNS Dosen terhadap lembaganya memiliki
peran strategis pada saat upaya meningkatkan Keseimbangan Kerja dan
Pribadi secara Islami yang akan meningkatkan Kepuasan Kerja. Dengan
demikian Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami baru dapat
meningkatkan Kepuasan Kerja apabila Kebanggaan Organisasional
ditingkatkan terlebih dahulu.
Berdasarkan teori bahasan mengenai tipe variabel mediasi, menurut
Milin dan Hadžić (2011), Kebanggaan Organisasional dalam penelitian ini
merupakan variabel pemediasi sebagian (partial Mediation). Hal tersebut
disebabkan Keseimbangan Kerja dan Pribadi secara Islami berpengaruh
langsung secara signifikan pada Kepuasan Kerja, sedangkan pada
pengaruh tidak langsung menghasilkan pengaruh signifikan yang nilainya
lebih kecil.
Social exchange theory/ teori pertukaran sosial digunakan sebagai
logika teoritis dalam penelitian ini. Teori pertukaran sosial menyatakan
bahwa perilaku karyawan terhadap organisasi secara kuat dipengaruhi oleh
persepsi

mereka

terhadap

perilaku

organisasi

terhadap

mereka
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(Eisenberger dan Huntington, 1986). Sejalan dengan penelitian MasMachuca et al. (2016), pada kasus ini, ketika para dosen merasa bahwa
dapat menyeimbangkan urusan pekerjaan sebagai dosen dengan urusan
pribadinya, maka mereka akan merespon dengan bangga terhadap
organisasi tempat mereka bertugas. Kebanggaan tersebut pada gilirannya
akan meningkatkan Kepuasan Kerjanya.

4.7.7b.Kebanggaan Organisasional Tidak Mampu memediasi pengaruh
Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami pada Kepuasan
Kerja
Hasil pengujian H2b yang menyatakan bahwa

pengaruh

Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara Islami pada Kepuasan Kerja
didukung, sedangkan H5b yang menyatakan bahwa Keseimbangan Kerja
dan Masyarakat secara Islami berpengaruh positif pada Kebanggaan
Organisasional tidak didukung. Menurut Hair et al. (2010), model seperti
itu bukan termasuk mediasi. Dengan kata lain, ketika Keseimbangan Kerja
dan Masyarakat secara Islami berpengaruh langsung pada Kepuasan Kerja,
maka untuk meningkatkan Keseimbangan Kerja dan Masyarakat secara
Islami yang menjadikan Kepuasan Kerja semakin meningkat itu sudah
dapat terjadi tanpa harus melalui Kebanggaan Organisasional.
Jika dilihat dari jawaban responden dalam menjawab pertanyaan
tentang Kebanggaan Organisasional, telah menunjukkan skor total
sebesar 8.6 (tinggi). Nilai rerata jawaban responden terendah adalah
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8,35 untuk pertanyaan KO2, yaitu “Saya mengajak orang lain untuk
menyukai instansi di mana saya bekerja”. Para responden yang terdiri
dari para dosen PTKIN di Jawa Tengah sudah baik dalam mereferensikan
lembaganya kepada orang lain. Para dosen PNS di PTKIN juga memiliki
kebanggaan yang sangat tinggi dengan perguruan tinggi agama dimana
mereka bertugas. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai mean tertinggi
sebesar 8.82 untuk pertanyaan KA1, yakni “Saya merasa bangga bekerja
di instansi saya". Karena itu, perlu dicari Kebanggaan Organisasional
dengan indikator lain dan menurut pakar yang lain, barangkali, agar dapat
ditemukan sebagai pemediasi kedua variabel tersebut.
Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Mas-Machuca et al. (2016) yang
menyimpulkan bahwa Kebanggaan Organisasional memediasi pengaruh
Keseimbangan Kerja dan Keluarga pada Kepuasan Kerja pada 474 pekerja
pabrik farmasi di Spanyol.
Dalam hal ini, Kebanggaan Organisasional yang dimiliki oleh PNS
Dosen terhadap lembaganya, tidak dapat dijadikan variabel yang
diharapkan pada saat meningkatkan Keseimbangan Kerja dan Masyarakat
secara Islami yang sebenarnya diharapkan akan meningkatkan Kepuasan
Kerja.

