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HUBUNGAN OPTIMISME DENGAN PRODUKTIVITAS KERJA PADA 

KARYAWAN TATA USAHA  
 

NUR ALINA SAIDAH  

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

alinaofgillwel@ymail.com 

 

 

Produktivitas karyawan erat hubungannya dengan faktor internal seorang individu. 

Faktor internal inilah yang mempengaruhi produktif atau tidak produktifnya 

seseorang, dan inilah penentu produktivitas individu. Adapun salah satu faktor 

internal yang mempengaruhi gairah individu untuk melakukan pekerjaan yaitu 

optimisme yang dimiliki oleh individu tersebut, apakah optimism memiliki hubungan 

dengan produktivitas individu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan antara optimisme dengan produktivitas karyawan tata usaha di IAIN 

Antasari Banjarmasin. Adapun sampel yang akan diambil dalam penelitian ini 

sebanyak 200 karyawan dengan menggunakan total sampling. Penelitian ini 

menggunakan skala Atribut Style Quesionarre milik Seligman dengan 3 aspek berupa 

Permanence, Pervasiveness, dan Personalization digunakan untuk mengukur 

optimisme seseorang. Sedangkan dalam mengukur produktivitas menggunakan skala 

produktivitas dengan tiga faktor berupa kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan 

waktu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total 

sampling. Analisa penelitian menggunakan korelasi product moment. Berdasarkan 

hasil analisa ditemukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara optimisme 

dengan produktivitas kerja karyawan (r = 0.793 dan p = 0.000).  

 

Kata Kunci : optimisme, produktivitas, karyawan 

 

Employee’s productivity is firm relation with the individual internal factor. This 

internal factor influence to the productivity of individual, and this is determining of 

the productivity. One of the internal factors that influence individual passion to do 

the job is optimism itself. Does the optimism has relation with the employee work 

productivity? This study aims to determine wheter there is the relations between 

optims and administration employee work  productivity. Sample in this research 

consisted of 200 employees uses total sampling. This research uses artributional 

style quesionarre sclace it’s Seligman’s scale with 3 aspect, they are Permanence, 

Pervasiveness, and personalization to measure the optimism. And to measure the 

productivity uses productivity scale with 3 factors, they are quality, quantity, and 

punctuality. Sampling technique used is total sampling technique. Research analysis 

uses product moment correlation. According to analysis result, it is found a positive 

relationship between optimism and employee work productivity (r = 0.793 and p = 

0.000). 

 

Keyword : optimism, productivity, employee 
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Tata usaha merupakan sarana layanan yang sangat dibutuhkan dalam fakultas atau perguruan 

tinggi. Lembaga pendidikan IAIN Antasari Banjarmasin mempunyai fungsi yang sangat penting 

dalam masyarakat Kalimantan Selatan  terutama fungsinya dalam mencerdaskan bangsa. Dalam 

kondisi seperti ini IAIN Antasari Banjarmasin harus mengenali dan memenuhi kebutuhan 

konsumen khususnya mahasiswa dan dosen dalam pelayanan dan sarana pendidikan. Tata usaha 

merupakan salah satu bagian yang memiliki fungsi pendukung terwujudnya misi Perguruan 

Tinggi. Dukungan ini dilakukan melalui pelayanan yang mendukung aktivitas pengajaran, 

administrasi kampus, seperti dalam bentuk pengelolaan KRS (Kartu Rencana Studi) dan KHS 

(Kartu Hasil Studi), informasi beasiswa sekaligus pengelolaan administrasinya, dan masih 

banyak lagi tugas-tugas bagian Tata Usaha yang harus dilakukan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Muzakiyah (2011) Pada Tata usaha 

Fakultas Sains dan teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berdasarkan layanan yang 

diberikan kepada mahasiswanya tergolong rendah.  Adapun penelitian yang di lakukan oleh 

Roshadi (2014) pada Tata Usaha Fakultas Dakwah di Universitas UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, hasil penelitian berdasarkan perhitungan nilai indeks produktivitas tergolong 

rendah, dalam penelitian tersebut terjadi penurunan produktivitas karyawan. Sama halnya dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Limadinata (2015) yang mengatakan produktivitas yang 

dihasilkan karyawan tata usaha jurusan manajemen tergolong kurang bagus. Ada beberapa tugas 

tata usaha yang harus dibenahi untuk dapat meningkatkan kwalitas lembaga. Salah satu 

contohnya berupa keterlambatan pengetikan surat yang dibutuhkan oleh dosen. Hal ini harus 

segera diperbaiki dengan mengevaluasi produktivitas karyawan pada tata usaha tersebut. 

 

Seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan serta perkembangan ilmu pengetahuan, 

mahasiswa pun menjadi lebih kritis dalam menuntut pelayanan. Kualitas pelayanan yang di 

berikan pun harus meningkat. Kwalitas pelayanan dari tata usaha bisa dinilai dari kinerja yang 

dilakukan oleh karyawan tata usaha tersebut. Produktivitas dari masing-masing karyawan 

berpengaruh terhadap kualitas pelayanan tersebut.  

 

Menurut Sadili (2006), Tenaga kerja atau karyawan perusahaan merupakan faktor terpenting 

karena manusialah  yang bisa menggerakkan segala aktivitas yang ada di perusahaan demi 

terciptanya perusahaan yang efektif dan efesien. Pada zaman sekarang ini kita dapati persaingan 

yang kuat antar perusahaan ataupun universitas. Masing-masing lembaga menginginkan 

kemajuan untuk lembaga yang dimiliki. Untuk memajukan sebuah lembaga, maka dibutuhkan 

tenaga kerja yang baik untuk meningkatkan produktivitas. Karena dalam sebuah lembaga atau 

perusahaan manusialah yang menjadi penggerak, pelaksana, serta perencana segala kegiatan 

yang dilakukan di dalam lembaga tersebut. 

 

Menurut Sadili (2006), dalam penilaian produktivitas, bukan hanya dilihat dari berapa banyaknya 

hasil yang didapatkan, tetapi juga tentang kwalitas yang di hasilkan oleh individu tersebut, jadi tidak 

hanya berdasarkan kwantitas saja, tetapi dilihat dari kwalitasnya pula. Produktivitas individu dapat 

dinilai dari apa yang dilakukan oleh individu tersebut dalam kerjanya, atau produktivitas individu 

adalah bagaimana seseorang melaksanakan pekerjaan atau kinerjanya.  

 

Produktivitas kerja sendiri memiliki beberapa pengertian. Produktivitas menurut Dewan Produktivitas 

Nasional (dalam Sedarmayanti, 2009) mempunyai pengertian sebagai sikap mental yang selalu 
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berpandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus 

lebih baik dari hari ini. Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006) produktivitas diartikan sebagai 

ukuran atas kuantitas dan kualitas dari pekerjaan yang diselesaikan. 

Dalam Saksono (1997), produktivitas seorang individu dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah orientasi ke masa depan yang lebih baik. Orientasi ke masa depan yang lebih 

baik ini berkaitan dengan dorongan yang ada dalam diri individu berupa optimisme yang dimiliki 

oleh individu tersebut. 

 

Martin Seligman (2006) mengatakan dalam ilmu psikologi positif terkait mengembangkan 

kinerja produktif dalam diri individu. Beberapa riset yang telah dilakukan oleh Seligman 

menunjukkan bahwa pribadi yang memandang dunia sekelilingnya dengan rasa optimis terbukti 

mampu menghasilkan kinerja yang jauh lebih baik. Fakta ini ditemukan baik dalam dunia kerja, 

dunia olahraga, dan juga dalam bangku sekolah.  

 

Lopez dan Snyder (2003) berpendapat optimisme sendiri merupakan kekuatan internal dalam diri 

seorang individu. Orang yang memiliki sikap optimisme terhadap hidupnya akan selalu 

berpandangan positif tentang kehidupannya yang akan datang. Orang yang memiliki jiwa optimis 

akan selalu berusaha menjadikan hari ini lebih baik dari pada sebelumnya. Dengan adanya 

optimisme yang dimiliki seseorang akan membuat dirinya berusaha sekuat mungkin untuk 

mendapatkan apa yang diinginkannya. Jikapun nanti akan ditemui permasalahan, maka ia akan 

tetap berfikir positif dan meyakini bisa menyelesaikan permasalahannya dengan sebaik mungkin. 

Optimisme dapat mempengaruhi gairah seorang individu, dalam melaksanakan pekerjaan. 

Dengan adanya pengaruh terhadap aktivitas seseorang dalam melaksanakan pekerjaan, maka hal 

ini dapat berpengaruh pula pada produktivitas individu tersebut.  

 

Sebuah penelitian pada organisasi teknologi informasi menyebutkan, perusahaan akan maju jika 

di dalamnya terdapat seorang leader yang memiliki jiwa optimis. Dengan adanya semangat 

optimism di dalam dirinya, maka akan membuat diri seseorang tersebut produktif. Pada 

penelitian yang dilakukan di Amerika menyatakan, optimism sangat penting untuk dimiliki oleh 

karyawan, karena dengan adanya optimism yang dimiliki tersebut akan memberikan hasil yang 

menguntungkan bagi perusahaan. Dari hal ini bisa kita pikirkan tentang adanya pengaruh 

optimism yang dimiliki oleh seseorang terhadap produktivitas yang ia hasilkan (Margaret, 2006). 

 

Menurut Seligman (2006) kebanyakan dari masyarakat memandang optimisme merupakan suatu 

harapan yang bersifat positif, yang diyakini bisa dilewati dengan sukses. Optimisme adalah suatu 

keyakinan dalam diri, dan fikiran seorang individu untuk berusaha menyelesaikan atau 

memikirkan cara yang baik untuk memecahkan permasalahan yang terjadi tanpa berfikir untuk 

mundur atau lari dari kenyataan.  

 

Manurut Vaughan (dalam Safaria, 2007) Individu dikatakan optimis jika ia memiliki ciri ciri 

kehidupannya didominasi oleh pikirannya yang positif, berani mengambil resiko, setiap 

mengambil keputusan penuh dengan keyakinan dan kepercayaan diri yang mantap. Banyak 

orang ataupun organisasi bisa berhasil dengan adanya pikiran optimis. Dalam penelitian di 

sebuah perusahaan di Amerika menyebutkan, perusahaan dengan manajer yang memiliki 

semangat optimism yang kuat akan lebih berhasil dari pada manajer yang memiliki rasa pesimis. 
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Optimisme sangat penting dimiliki oleh seorang yang sedang berada pada masa dewasa awal, 

karena pada saat inilah individu memulai untuk melakukan berbagai aktivitas dan mulai meniti 

karirnya. Jika seseorang berfikiran positif, maka ia akan menggunakan seluruh potensi yang ada 

di dalam dirinya untuk menggapai tujuan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

optimisme seseorang. Faktor dari dalam diri berupa motivasi, percaya diri, kreativitas, dan faktor 

internal lainnya. Ada pula faktor dari luar yaitu faktor budaya, keluarga, sosial, status sosial, 

agama, dan lain-lain (McGinnis, 1995). 

 

Dapat disimpulkan dari beberapa fenomena yang terjadi tentang kurangnya pelayanan bagian 

tata usaha, dan adanya penurunan produktivitas serta produktivitas kerja yang tergolong rendah. 

Hal ini terjadi tergantung dari produktivitas karyawan yang ada di dalamnya. Mengingat 

pentingnya peran tata usaha untuk sebuah lembaga perguruan tinggi yang bisa membantu untuk 

mewujudkan misi akademik perguruan tinggi. Adapun faktor yang mempengaruhi produktivitas 

salah satunya adalah orientasi ke masa depan yang lebih baik. Orang yang memiliki orientasi 

kemasa depan yang lebih baik akan berusaha untuk menjadikan hari esok yang lebih baik. Hal 

seperti ini berkaitan dengan orang yang berjiwa optimis, yang mana mereka akan berfikiran 

positif dan selalu berusaha untuk menjadikan hari esok lebih baik dari pada hari ini.  

 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait “Hubungan 

optimisme dengan produktivitas kerja pada karyawan tata usaha”. Dan peneliti merumuskan 

permasalahan apakah ada hubungan antara optimisme dengan produktivitas kerja karyawan. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan antara optimisme 

dengan produktivitas kerja karyawan tata usaha. Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat 

memberikan manfaat terhadap perkembangan psikologi, khususnya psikologi industri dan 

organisasi dalam mengelola sumber daya manusia yang berkaitan dengan optimisme dan 

produktivitas karyawan. Dan untuk peneliti yang lain dapat dijadikan referensi dalam melakukan 

kajian atau penelitian dengan pokok permasalahan yang sama serta bahan masukan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini. Juga dapat dijadikan referensi bagi 

setiap individu untuk menjadikan diri lebih optimis jika memang hasil tingkat optimisme 

mempengaruhi produktivitas kerja. 

 

Produktivitas 

 

Produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional (dalam Sedarmayanti, 2009) mempunyai 

pengertian sebagai sikap mental yang selalu berpandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus 

lebih baik dari hari kemarin dan esok hari harus lebih baik dari hari ini. Sedangkan menurut 

Mathis dan Jackson (2006), produktivitas diartikan sebagai ukuran atas kuantitas dan kualitas 

dari pekerjaan yang diselesaikan. 

 

Konsep produktivitas pada dasarnya dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi individu dan 

dimensi organisasi. Pengkajian masalah produktivitas dari dimensi individu tidak lain melihat 

produktivitas terutama dalam hubungannya dengan karakteristik-karakteristik kepribadian 

individu. Dalam konteks ini esensi pengertian produktivitas adalah sikap mental yang selalu 

mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan 

hari esok harus lebih baik dari hari ini (Kusnendi, 2003).  
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Pribadi yang produktif adalah pribadi yang yakin akan kemampuan dirinya, sering disebut 

sebagai orang yang memiliki rasa percaya diri (self confidence), harga diri (self esteem) dan 

konsep diri (self concept) yang tinggi. Orang yang demikian dapat dikatakan sebagai orang yang 

mampu mengaktualisasikan dirinya (Sedarmayanti, 2009). Hal tersebut berkaitan dengan 

individu kreatif, yakni memiliki kepandaian untuk menggunakan pikiran dan perasaannya dalam 

memecahkan persoalan, individu produktif adalah orang yang memiliki kasih sayang, kecakapan 

untuk menggunakan kemampuannya dan dapat merealisasikan potensi yang ada dalam dirinya.  

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja menurut Saksono (1997) mengatakan 

bahwa tinggi rendahnya tingkat produktivitas karyawan tergantung pada faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah: Adanya etos kerja yang merupakan sikap hidup 

yang bersedia bekerja keras demi masa depan yang lebih baik, semangat untuk mampu menolong 

dirinya sendiri, berpola hidup sederhana, mampu bekerjasama dengan sesama manusia dan 

mampu berfikir maju dan kreatif. Mengembangkan sikap hidup disiplin terhadap waktu dan 

dirinya sendiri dalam arti mampu melaksanakan pengendalian terhadap peraturan, disiplin 

terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai manusia. Motivasi dan orientasi kemasa depan 

yang lebih baik. Bekerja dengan produktif oleh dorongan/motivasi untuk mencapai masa depan 

yang lebih baik. Menurut Todaro (dalam Zulhanafi, 2013) mengatakan modal manusia berupa 

pendidikan dan kesehatan merupakan faktor yang mempengaruhi produktivitas.  

 

Dengan adanya orientasi kemasa depan yang lebih baik mengacu untuk seorang individu 

memiliki sikap optimistis untuk meningkatkan produktivitas. Seligman (2006), menyatakan 

optimisme merupakan kekuatan dari dalam diri individu untuk mendapatkan kebahagian. 

Didapati banyak hasil riset yang telah dilakukan oleh Seligman yang menghasilkan optimisme 

memberikan dampak positif kepada kinerja individu.  

 

Menurut Simamora (2004) pengukuran produktivitas kerja dapat melalui faktor-faktor meliputi 

kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu. 1) Kuantitas kerja adalah suatu hasil yang 

dicapai oleh karyawan dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standart yang ada atau 

ditetapkan oleh perusahaan. 2) Kualitas kerja adalah suatu standart hasil yang berkaitan dengan 

mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan dalam hal ini merupakan suatu 

kemampuan bagi karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya secara teknis dengan 

perbandingan standart yang ditetapkan oleh perusahaan. 3) Ketepatan waktu merupakan tingkat 

suatu aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi 

dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. ketepatan 

waktu diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu aktivitas yang diselesaikan diawal waktu 

sampai menjadi output.  

  

Optimisme 
 

Menurut Seligman (2006), optimisme adalah keyakinan individu bahwa peristiwa 

buruk/kegagalan hanya bersifat sementara, tidak mempengaruhi aktivitas dan tidak mutlak 

disebabkan diri sendiri tetapi bisa situasi, nasib atau individu lain. Individu yang optimis akan 

selalu berusaha dan berfikir positif untuk menjadikan hari ini lebih baik dari pada hari kemarin. 

Individu yang optimis menganggap kegagalan disebabkan oleh sesuatu hal yang dapat diubah, 

sehingga dapat berhasil pada masa-masa mendatang. Individu yang pesimis menerima kegagalan 
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sebagai kesalahanya sendiri, menganggapnya berasal dari pembawaan yang telah mendarah 

daging yang tidak dapat diubah. 

 

Aspek-aspek optimisme menurut Seligman (2006) yaitu (permanence) melihat peristiwa 

berdasarkan waktu, (pervasiveness) memandang peristiwa dari segi ruang lingkup, dan 

(personalization) sumber atau penyebab dari suatu kejadian.  

 

Faktor yang mempengaruhi optimisme. Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan oleh SIRC 

2009 (dalam Muharnia, 2010) kesehatan individu yang dapat mempengaruhi optimisme 

seseorang. Jikalau keadaan individu tidak sehat, maka energi yang ada di dalam dirinya juga 

tidak maksimal dan hal ini mempengaruhi optimisme seseorang.  Pola fikir individu juga 

mempengaruhi optimisme seseorang, banyak orang yang menyatakan mereka ingin lebih positif, 

tetapi individu tersebut terjebak dengan sifat pesimis yang dimiliki, dan untuk dapat menjadi 

optimis individu tersebut harus bisa merubah pola fikir melalui rencana dan tindakan yang akan 

dilakukan, serta pengalaman bergaul dengan orang lain juga menjadi salah satu faktor 

(McGinnis, 1995). Explanatory style yang menjadi petunjuk seseorang cenderung optimis atau 

pesimis dipengaruhi oleh genetika, orang tua, guru, media dan trauma (Synder & Lopez, 2005). 

 

Seseorang dikatakan optimis jika individu memiliki ciri-ciri kehidupannya didominasi oleh 

pikirannya yang positif, berani mengambil resiko, setiap mengambil keputusan penuh dengan 

keyakinan dan kepercayaan diri yang mantap. Orang yang optimis cenderung lebih sehat, 

terdapat sebuah penelitian yang dilakukan di University of Michigan (dalam Ide, 2010) 

mengatakan orang yang optimistik jauh lebih sehat dibandingkan dengan orang yang pesimistik. 

 

Menurut Safaria (2007) berikut ini adalah ciri ciri individu memiliki optimisme tinggi, yaitu 

seseorang yang memiliki optimisme yang tinggi cenderung mendorong seseorang untuk tidak 

mudah menyerah sebelum bekerja keras. Walaupun menghadapi tantang yang sulit, individu 

tersebut yakin bahwa dirinya mampu untuk memecahkan tantangan tersebut dengan sukses. 

Orang yang optimis juga mampu untuk menjalani kehidupan yang lebih bahagia dari pada 

individu yang pesimis, karena orang optimis percara bahwa di balik kegagalan atau kesusahan 

terdapat sesuatu yang akan membahagiakan.  

 

Dalam Seligman (2006) Orang yang optimis juga bisa dikatakan memiliki pikiran yang positif 

terhadap kehidupannya. Individu yang optimis tahan terhadap depresi yang dialaminya, orang 

yang optimis tidak terfocus atau terjebak dalam depresinya tetapi mencari celah lain yang 

sifatnya lebih positif, misalnya saja menggali potensi yang ada pada dirinya. Dikarenakan orang 

yang optimis selalu berfikiran positif, maka ia akan lebih bisa untuk mengendalikan emosinya 

dibandingkan dengan orang yang pesimis. Individu yang optimist dapat menghadapi tekanan 

hidup secara lebih baik. Selain itu juga dapat pulih lebih cepat dari kesedihan dan memiliki 

keyakinan akan berhasil mengalahkan setiap hambatan. Individu tersebut mampu untuk berkelit 

dalam kesulitan dan menjadi pengendali dalam hidupnya sendiri. Individu yang optimis melihat 

peristiwa buruk sebagai suatu yang acak, nasib buruk tidak berhubungan dengan karakternya dan 

menganggap peristiwa buruk tersebut mungkin akan terjadi. Individu yang pesimis melihat 

peristiwa buruk sebagai hal yang permanen, menyeluruh dan khusus terjadi pada dirinya. 

Individu pesimis juga menyimpulkan bahwa peristiwa buruk tersebut terjadi karena karakternya 

sendiri dan oleh karenanya akan terjadi di masa depan 
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Hubungan antara optimisme dengan produktivitas kerja karyawan 

 

Produktivitas kerja dan optimisme merupakan dua hal yang berbeda, namun kedua hal ini saling 

memiliki keterkaitan. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, peningatan optimisme 

juga harus ditingkatkan. Hasil riset yang dilakukan oleh Margaret (2006) menyatakan seorang 

pemimpin yang berjiwa optimis dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Karena dengan 

adanya jiwa optimis yang dimiliki, seseorang akan berfikir positif untuk ke depannya dan 

berusaha melakukan yang terbaik untuk mendapatkan orientasi kedepannya yang lebih baik. 

 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas seseorang (dalam Saksono, 

1997), diantaranya adalah etos kerja yang merupakan sikap hidup yang bersedia bekerja keras 

demi masa depan yang lebih baik, semangat untuk mampu menolong dirinya sendiri, berpola 

hidup sederhana, mampu bekerjasama dengan sesama manusia dan mampu berfikir maju dan 

kreatif. Mengembangkan sikap hidup disiplin terhadap waktu dan dirinya sendiri dalam arti 

mampu melaksanakan pengendalian terhadap peraturan, disiplin terhadap tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai manusia. Motivasi dan orientasi kemasa depan yang lebih baik. Bekerja 

dengan produktif oleh dorongan/motivasi untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Untuk 

mencapai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas seseorang yaitu orientasi ke 

masa depan yang lebih baik berkaitan dengan optimisme. Pengertian dari optimisme menurut 

Seligman (2006) adalah keyakinan individu bahwa hari kedepannya akan lebih baik, dan 

individu yang berjiwa optimis akan berfikiran positif. Dengan adanya pikiran positif untuk 

menjadikan hari kedepannya akan lebih baik, hal ini sama dengan halnya orientasi kemasa depan 

yang lebih baik, dan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas 

seseorang. 

 

Beberapa manfaat dari sikap optimisme adalah berfikiran positif, dan juga dapat menyehatkan individu 

(Ide, 2010). Hasil riset tersebut mengatakan orang yang berjiwa optimis akan menjadikan seorang 

individu memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Sedangkan Saksono (1997) mengatakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi produktivitas seseorang adalah kesehatan. Dari kedua penelitian tersebut, 

dapat dilihat orang yang optimis menjadikan seseorang lebih sehat dan kesehatan merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi produktivitas seseorang. 

 

Dalam Psikologi Positif yang dikemukakan oleh Seligman (2006) mengatakan optimisme 

memberikan dampak positif terhadap kinerja individu, orang yang memiliki jiwa optimis lebih 

produktif dari pada orang yang berjiwa pesimis, dari inidividu yang produktif ini maka akan 

berpengaruh pula terhadap produktivitas individu tersebut. 

 

Saksono (1997) juga mengatakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas seseorang 

adalah orientasi ke masa depan yang lebih baik. Faktor orientasi ke masa depan yang lebih baik, 

hal ini berasal dari jiwa optimis seorang individu. 
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Hipotesis 

 

Ada korelasi positif  antara optimisme individu  dengan produktivitas, artinya semakin seseorang 

memiliki optimisme yang tinggi, semakin tinggi produktivitas individu tersebut. Juga sebaliknya, 

semakin rendah optimisme individu maka semakin rendah pula tingkat produktivitasnya.  

 

METODE PENELITIAN 
 

Rancangan Penelitian 

 

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 

korelasional. Dimana tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk melihat hubungan 

antara variabel atau beberapa variabel dengan variabel lainnya yaitu ingin meneliti hubungan 

antara optimisme dengan produktivitas kerja pada karyawan.  

 

Penelitian Korelasional adalah penelitian yang mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, 

yaitu sejauh mana variasi dalam satu variabel berhubungan dengan variabel yang lain. derajat 

hubungan variabel dinyatakan dalam satu indeks yang dinamakan koefisien korelasi. Koefisien 

korelasi dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan antarvariabel atau untuk 

menyatakan besar kecilnya hubungan anatara kedua variabel (Noor, 2014). 

 

Subyek 

 

Penelitian ini akan meneliti hubungan antara optimisme dengan produktivitas pada karyawan 

Tata Usaha. Dengan jumlah subyek yang akan digunakan sejumlah 200 karyawan Tata Usaha 

yang bekerja pada IAIN Antasari Banjarmasin. Adapun kriteria sampel yang akan diambil pada 

IAIN Antasari adalah karyawan pada bagian Tata Usaha berjenis kelamin laki-laki atau 

perempuan. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampling pada penelitian ini adalah 

Boring Sampel atau Total Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel 

sama dengan populasi (Noor, 2014). 

 

Variabel dan Instrumen Penelitian 

 

Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu optimisme yang merupakan variabel bebas dan 

produktivitas yang merupakan variabel terikat. 

 

Pada penelitian ini skala yang digunakan untuk mengukur optimisme yang dimiliki dengan 

menggunakan Atribut Style Quesionarre milik Seligman (2006) dengan 3 aspek berupa 

Permanence, Pervasiveness, dan Personalization. Sedangkan penyusunan skala produktivitas 

kerja ini didasarkan pada teori Simamora (2004), yang terdiri dari Kuantitas Kerja, Kualitas 

Kerja, dan Ketepatan Waktu. 

 

Metode pengumpalan data pada penelitian ini dengan menggunakan 2 macam skala berupa skala 

produktivitas kerja dan optimisme. Skala produktivitas kerja menggunakan model skala likert 

dengan jawaban setiap item dalam skala likert mempunyai tingkatan nilai. Pada skala tersebut 

akan diberikan beberapa pernyataan dimana dalam setiap pernyataan tersebut memiliki 4 pilihan 
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jawaban yang memiliki skor yang berbeda. Untuk sangat setuju (SS) mendapatkan skor 4, setuju 

(S) dengan skor 3, tidak setuju (TS) dengan skor 2, dan sangat tidak setuju (STS) mendapatkan 

skor 1. Pada aspek kuantitas kerja didapatkan reliabilitas (0.873), dan pada aspek kualitas kerja 

(0.896), serta pada aspek ketepatan waktu didapatkan reliabilitas sebesar (0.896). Setelah 

dilakukan uji coba didapatkan 30 item valid dengan indeks validitas 0.379-0.697 dan indeks 

reliabilitas sebesar 0.954.  

 

Optimisme dalam skala yang digunakan memiliki 3 aspek utama yaitu Permanence, 

Pervasiveness, dan Personalization yang mana terbagi lagi menjadi good dan bad. Jumlah item 

pada skala ini sebanyak 48 item yang mana dalam skala ini diberikan beberapa situasi yang mana 

harus memilih salah satu jawaban dari dua pilihan yang sudah disediakan, masing-masing pilihan 

terdapat skor (1) dan (0) yang mana nantinya akan diperoleh skor akhir yang menyatakan 

kategori yang didapatkan. Untuk cara skoring pada instrumen, masing-masing pernyataan sudah 

memiliki kode (good) atau (bad) dan setiap pilihan memiliki skor 1 jika pilihan sesuai dengan 

kode yang tertera. Di akhir skoring peneliti harus membedakan item dengan kategori good dan 

bad, masing-masing dijumlahkan. Setelah mendapatkan skor akhir untuk item good dan bad, 

maka peneliti harus mengurangkan jumlah skor good-bad maka akan ditemukan hasil penentuan 

kategori responden tersebut. Pada aspek permanence good diperoleh reliabilitas (0.835) dan bad 

(0.852), aspek pervasiveness good diperoleh reliabilitas (0.816) dan bad (0.821), aspek 

personalization good diperoleh reliabilitas (0.845) dan bad (0.845). Setelah di uji cobakan 

didapatkan 48 item yang valid dengan indeks validitas 0.333-0.683 dan indeks reliabilitas 

sebesar 0.947. 

 

Prosedur dan Analisa Data 

 

Prosedur penelitian dilakukan dengan pembuatan judul yang dilanjutkan dengan menyusun 

instrumen penelitian yang akan dilakukan. Setelah disusun instrument peneliti melakukan uji 

coba terhadap instrument yang sudah dibuat, uji coba dimulai tanggal 21 November 2015, 

kemudian melakukan uji analisis validitas dan reliabilitas instrumen. Setelah melakukan uji coba 

dan mengetahui viliditas dan reliabilitas instrumen kemudian peneliti melakukan penelitian. 

 

Untuk menyusun instrument peneliti menggunakan skala likert. Dimana untuk skala optimisme 

menggunakan skala Atributional Style Quesionarre berdasarkan teori Seligman (2006) dengan 3 

aspek yang digunakan, yaitu permanensi, pervasivitas, dan personalisasi yang disesuaikan 

dengan tujuan dari peneliti. Sedangkan untuk skala pengukuran produktivitas diambil dari teori 

pengukuran produktivitas menurut Simamora (2004) dengan tiga faktor pengukuran berupa 

kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu.   

 

Peneliti meminta daftar karyawan yang ada pada Perguruan Tinggi tersebut. Setelah mengetahui 

peneliti mengambil total sampling dengan melibatkan 200 karyawan pada lembaga tersebut. 

Peneliti meminta perizinan kepada lembaga tersebut sampai diberikan surat balasan berupa 

perijinan untuk melakukan penelitian pada lembaga tersebut dibantu oleh ketua bagian pada 

setiap kantor tata usaha dan dibantu oleh beberapa dosen. Penelitian pada lembaga tersebut 

dimulai dari tanggal 5 Desember 2015.  
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Metode analisa data yang dilakukan adalah menggunakan teknik korelasi product-moment dari 

pearsons untuk mengetahui hubungan antara variabel X dengan variabel Y, dibantu dengan alat 

statistik berupa software SPSS 21 for window. 

HASIL PENELITIAN 

 

Subjek yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak 200 karyawan. Hasil dari penelitian yang 

telah dilakukan berdasarkan karakteristik demografi subjek, didapatkan subjek dengan jenis 

kelamin laki-laki sebanyak 108 orang (54%) dan subjek dengan jenis kelamin perempuan 

sebanyak 92 orang (46%). Adapun dilihat dari tingkat pendidikan, subjek dengan tingkat 

pendidikan SMA sebanyak 39 orang (19.5%), D3 sebanyak 12 orang (6%), S1 sebanyak 111 

orang (55.5%), dan S2 sebanyak 38 orang (19%). Adapun subjek dengan demografi usia subjek 

20-28 tahun sebanyak 31 orang (15.5%), 29-37 tahun sebanyak 70 orang (35%), 38-46 tahun 

sebanyak 67 orang (33.5%), 47-55 tahun orang sebanyak 21 orang (10.5%), 56-65 tahun 

sebanyak 9 orang (4.5%). Kemudian ditinjau dari lama bekerja subjek penelitian kurang dari 3 

tahun lama bekerja sebanyak 16 orang (8%), 3-10 tahun sebanyak 89 orang (44.5%), 11-18 tahun 

sebanyak 52 orang (26%) dan lebih dari 26 tahun sebanyak 9 orang (4.5%). Secara lebih lengkap 

dapat diketahui dari tabel 1. 

 

Tabel 1. Karakteristik Demografi Subjek Penelitian 

 
Kategori                                                                   Jumlah                                                  Persentase 

Jenis Kelamin 

Laki-laki                                                                108                                                          54% 

Perempuan                                                              92                                                           46% 

Pendidikan 

SMA                                                                       39                                                         19.5%                                

D3                                                                           12                                                           6% 

S1                                                                           111                                                        55.5%          

S2                                                                            38                                                         19% 

Usia 

20-28                                                                       31                                                         15.5% 

29-37                                                                       70                                                         35% 

38-46                                                                       67                                                         33.5% 

47-55                                                                       21                                                         10.5% 

56-65                                                                         9                                                           4.5% 

Lama Bekerja 

< 3 Tahun                                                                 16                                                            8% 

3-10 Tahun                                                               89                                                          44.5% 

11-18 Tahun                                                             52                                                          26% 

19-26 Tahun                                                             34                                                          17% 

>26 Tahun                                                                  9                                                            4.5% 

Total                                                                        200                                                        100% 

 

 

Dari hasil penelitian didapatkan 24 subjek (12%) memiliki tingkat produktivitas rendah. 

Sedangkan untuk subjek dengan tingkat produktivitas sedang sebanyak 151 subjek (75.5%), dan 

jumlah subjek dengan tingkat produktivitas yang tinggi sebanyak 25 orang (12.5%). Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dengan tabel 2. 
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Tabel 2. Tabulasi Skala Produktivitas 

 
Kategori                                        Interval                         Frekuensi                                  Persentase 

Tinggi                                           100-104                             25                                             12.5% 

Sedang                                           94-99                               151                                            75.5% 

Rendah                                           93-88                                24                                             12% 

Total                                                                                       200                                            100% 

 

 

Untuk tingkat skala optimisme, dari 200 subjek didapatkan 9 orang (4.5%) masuk dalam kategori 

sangat optimis. Sedangkan subjek dengan kategori cukup optimis didapatkan 186 orang (93%), 

dan subjek dengan kategori sedang didapatkan 5 subjek (2.5%). Secara lebih lengkap dapat 

dilihat dari tabel 3. 

 

Tabel 3. Tabulasi Skala Optimisme 

 
Kategori                                           Interval                         Frekuensi                               Persentase 

Sangat Optimis                                      > 8                                  9                                           4.5% 

Cukup Optimis                                      6-8                                186                                         93% 

Sedang                                                   3-5                                  5                                           2.5% 

Cukup Pesimis                                       1-2                                 0                                            0% 

Sangat Pesimis                                      < 0                                  0                                            0% 

Total                                                                                            200                                        100% 

 

 

Berdasarkan hasil uji korelasi diambil keputusan bahwa terdapat hubungan antara optimisme 

dengan produktivitas kerja (R2 = 0.628 dan p = 0.000). dengan demikian hipotesis diterima. Hasil 

dari koefisien determinan (R2) menyatakan 62.8% optimisme memiliki sumbangan yang efektif 

terhadap produktivitas.  

 

 

DISKUSI 

 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara optimisme 

dengan produktivitas kerja karyawan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan 

hasil adanya hubungan antara optimisme dengan produktivitas karyawan. Hal ini membuktikan 

bahwasannya hipotesis diterima yaitu adanya hubungan yang positif antara optimisme dengan 

produktivitas karyawan yang terdapat pada korelasi 0.793 dan p = 0.000. hal ini menunjukkan 

semakin tinggi optimisme yang dimiliki oleh karyawan maka semakin tinggi pula produktivitas 

kerja karyawan tersebut, begitu juga sebaliknya semakin rendah optimisme yang dimiliki oleh 

karyawan maka semakin rendah pula tingkat produktivitas kerja karyawan tersebut. 

 

Hasil penelitian ini mendukung pendapat yang dikemukakan oleh Seligman (2006) yang 

mengatakan optimisme memberikan dampak positif terhadap kinerja individu, terbukti dari 

beberapa riset yang telah di lakukan. hasil riset menyatakan orang yang memiliki jiwa optimis 
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akan menjadi lebih produktif dibandingkan orang ynag memiliki jiwa pesimis. Dari invidu yang 

produktif ini maka akan berpengaruh pula terhadap produktivitas individu tersebut.  

 

Terdapat 3 aspek dalam optimisme, yang pertama adalah pemanensi dimana seorang individu 

yang optimis akan berfikiran bahwa peristiwa yang buruk bersifat sementara dan peristiwa baik 

bersifat permanen. Yang kedua adalah pervasivness dimana seorang individu yang optimis akan 

melihat sebuah peristiwa dengan tidak mengeneralisasikannya melainkan berfikir spesifik. Dan 

yang ketiga berupa personalisasi dimana seorang individu tidak menyalahkan dirinya sendiri 

ketika mendapatkan kegagalan maupun musibah. Hal-hal seperti inilah yang menjadikan 

seseorang selalu berfikiran positif untuk oriientasi ke masa depan yang lebih baik. Hal inilah 

yang bisa menjadikan seorang karyawan yang memiliki tingkat optimisme yang tinggi untuk 

melakukan yang terbaik yang bisa ia kerjakan. Hal ini akan sangat mempengaruhi tingkat 

produktivitas yang dihasilkan oleh karyawan tersebut. Individu yang berjiwa optimis akan 

menjadi lebih produktif dibandingkan dengan individu yang pesimis (Seligman, 2006). 

  

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat menunjang hasil penelitian Margaret, H. (2006) 

terkait penelitian tentang perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer yang memiliki jiwa 

optimis. Dalam penelitian yang dilakukan didapatkan bahwa perusahaan dengan pimpinan atau 

dengan manajer yang memiliki jiwa optimis lebih menguntungkan perusahaan dalam arti dapat 

memajukan perusahaan dibandingkan dengan manajer yang memiliki jiwa pesimis. Manajer 

dengan jiwa optimis lebih produktif sehingga dapat memberikan contoh dan menularkan 

semangat yang dimiliki kepada karyawannya. Sama halnya dengan karyawan, jika para 

karyawan sudah memiliki jiwa optims, maka karyawan akan semakin produktif dan akan 

mempengaruhi tingkat produktivitas karyawan tersebut. 

 

Hasil survey penelitian liputan 6 pada Business Insider (2014) membuktikan efek orang-orang 

yang optimis saat bekerja dapat menampilkan kinerja lebih baik dibandingkan dengan pegawai 

lain yang cenderung pesimis menghadapi sejumlah kendala. Dari pembuktian tersebut semakin 

menguatkan bahwa optimisme yang dimiliki seorang individu akan memberikan dampak positif 

terhadap produktivitasnya. Karyawan dengan kinerja yang baik akan menghasilkan produktivitas 

yang baik pula. 

 

Salah satu faktor yang yang mempengaruhi tingkat produktivitas adalah orientasi ke masa 

dengan yang lebih baik (Saksono, 1997). Sedangkan dampak dari jiwa optimis adalah berfikir 

positif dan selalu berusaha menjadikan hari esok menjadi lebih baik dari hari ini. Orang yang 

berjiwa optimis akan berorientasi kemasa depan yang lebih baik. Hal inilah yang akan 

mempengaruhi tingkat produktivitas seorang individu. Dengan optimisme yang tinggi, maka 

akan menjadikan individu semakin berfikiran positif dan melakukan yang terbaik untuk 

mendapatkan masa depan yang lebih baik. 

 

Berdasarkan table tabulasi hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan jumlah responden yang 

memiliki produktivitas kerja yang tinggi sebnayak 25 responden atau 12.5%, sedangkan yang 

memiliki tingkat produktivitas sedang sebanyak 151 responden atau 75.5%, dan responden 

dengan tingkat produktivitas rendah sebanyak 24 responden atau 12%. Sedangkan responden 

yang memiliki kategori sangat optimis sebanyak 9 responden atau 4.5%, dan yang masuk dalam 
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kategori cukup optimis sebanyak 186 responden atau 93%, sedangkan yang masuk ke dalam 

kategori sedang sebanyak 5 responden atau 2.5%.  

 

Dalam penelitian yang telah dilakukan didapatkan besarnya pengaruh optimisme seseorang 

terhadap produktivitas kerja yang ia hasilkan dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi R2 

sebesar 0.628 yang artinya optimisme memiliki sumbangan efektif sebesar 62.8% sedangkan 

sisanya 37.2% dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel lain yang mempengaruhi produktivitas 

seorang individu adalah disiplin kerja. Penelitian ini telah dilakukan oleh Hayeni (2013), yang 

mendapatkan hasil analisa disiplin kerja mempengaruhi produktivitas seseorang. 

 

 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang postif dan sangat 

signifikan anatara optimisme dengan produktivitas (r = 0.793, p = 0.000), dan dengan koefisien 

korelasi sebesar 0.628. Karyawan yang optimis akan menghasilkan produktivitas kerja yang 

tinggi, begitu pula sebaliknya karyawan yang pesimis akan menghasilkan produktivitas kerja 

yang rendah pula.  

   

Implikasi dari penelitian ini terhadap instansi terkait diharapkan untuk bisa meningkatkan 

optimisme yang dimiliki oleh karyawan, jika ingin meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

tersebut. Untuk peningkatan optimisme yang dimiliki karyawan bisa dengan mengadakan 

evaluasi dan mengadakan serangkaian keterampilan kognitif dengan menggunakan model 

ABCDE, kegiatan ini bisa merubah cara pandang individu menjadi lebih optimis. Dimana 

keyakinan-keyakinan yang tidak masuk akal yang dipercayai oleh karyawan akan dirubah 

menjadi keyakinan yang rasional. Hal ini bisa meningkatkan jiwa optimis karyawan, dengan 

meningkatnya optimisme yang dimiliki karyawan maka akan meningkatkan produktivitas 

karyawan tersebut dan hal ini akan memberikan keuntungan bagi lembaga terkait. Kemudian 

kepada peneliti selanjutnya untuk bisa melakukan penelitian dengan menganalisa dari segi 

variabel lain, karena tidak hanya optimisme yang bisa mempegaruhi produktivitas kerja 

seseorang. Variabel lain yang bisa digunakan seperti etos kerja. 

 

 

REFERENSI 

 

Burns, L. M., & Gunderman, R. B. (2008). Optimism. American Journal of Roentgenology, 19, 

565-569. DOI:10.2214/AJR.07.2950 

 

Ide, P. (2010). Imunisasi mental untuk bangkitkan optimisme. Jakarta: Elex Media Komputindo. 

 

Khodabakhshi, M., & Aryavashb, K. (2014). The global malmquist productivity index under the 

optimistic pessimistic approach of DEA. International Journal of Operations Research, 11 

(4), 131-137. 

 

Kusnendi, (2003). Ekonomi sumber daya manusia. Jakarta: PPUT. 

 



14 
 

Hayeni, T. (2013). Hubungan antara disiplin kerja dengan produktivitas kerja karyawan. Skripsi 

tidak diterbitkan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

Limadinata, J. (2015). Analisis waktu standar untyk meningkatkan produktivitas tenaga kerja 

(studi pada tata usaha Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen 

Maranatha). Skripsi diterbitkan. Bandung: Universitas Kristen Maranatha. 

 

Margaret, H. G., & Arakawa, D. (2006). Optimistic managers & their influence on productivity 

& employee engagement in a technology organization. A Penn Libraries University of 

Pennsylvania, 2 (1), 1-32. 

 

Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2006). Human resource management. Jakarta: Salemba Empat. 

 

McGinnis, A. L. (1995). Kekuatan optimis. Jakarta: Mitra Utama. 

 

Muharnia, D. (2010). Hubungan self esteem dengan optimisme meraih kesuksesan karir pada 

mahasiswa fakultas psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi diterbitkan. Jakarta: 

UIN Syarif Hidayatullah. 

 

Mun S.H, Dale.W. J. & Stiroh,  K. J. (2008). A retrospective look at the U.S. productivity growth 

resurgence. Journal of Economic Perspectives. 22 (1), 3-24. 

 

Muzakkiyah. (2011). Analisis kualitas pelayanan pada bagian tata usaha berdasarkan tingkat 

kepuasan mahasiswa menggunakan pendekatan lean servperf. Skripsi Diterbitkan. 

Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 

 

Newman M. B. (2004). Development through life a psychosocial approach. Singapore: 5 

Shenton Way. 

 

Noor, J. (2014). Metodologi penelitian. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 

 

Poerwadarminta. (1989). Kamus besar bahasa indonesia. Balai Pustaka: Jakarta. 

 

Prasanna T. S., & Swarnalatha. C. (2012). Increasing organizational commitment of employees: 

By correlation of goal setting, employee engagement and optimism in the organization. 

International Journal of Advances in Management and Economics, 1 (6), 40-44. 

 

Roshadi, I. (2014). Hubungan kelelahan kerja dengan produktivitas kerja karyawan di fakultas 

dakwah dan komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Skripsi diterbitkan. Yogyakarta: UIN Sunan 

Kalijaga 

 

Sadili, S. (2006). Manajemen sumber daya manusia. Bandung: Pustaka Setia 

  

Safaria, T. (2007). Optimismtic quotient. Yogyakarta: Pyramid Publisher. 

 

Saksono, S. (1997). Administrasi kepegawaian. Yogyakarta: Kanisius. 



15 
 

 

Sedarmayanti. (2009). Sumber daya manusia dan produktivitas kerja. Bandung: Mandar Maju. 

 

Seligman, M. (2006). The optimistic child. Bandung: PT. Mizan Pustaka. 

 

Seligman, M. (2006). Learned optimism: How to change your mind and your life. New York: 

Vintage books. 

 

Simamora, H. (2004). Manajemen sumber daya manusia. Yogyakarta: STIE YKPN. 

Siska. (2014). 5 keuntungan sikap optimis-bisnis. (Online). Diakses tanggal 6 Januari 2016 

diperoleh dari http//m.liputan6.com/bisnis/read/820357/5-keuntungan-sikap-optimis-untuk-

karir. 

 

Stephen, P. R. (2001). Psikologi organisasi (edisi ke-8). Jakarta: Prehallindo. 

 

Suhaddi, A. (2010). Hubungan antara tingkat keberagamaan dengan tingkat produktivitas 

karyawan PT. Mestika Farma. Skripsi diterbitkan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 

 

Synder, C.R., Lopes, S.J. (2005). Handbook of positive psychology. New York: Oxford 

University Press Inc. 

 

Lottery, T. N. (2009). Optimism. Oxford: The Social Issue Research Center. 

 

Umar, H. (2004). Riset sumber daya manusia dalam organisasi. Jakarta : Gramedia Pustaka 

Utama. 

 

Zulhanafi, A. H., & Efrizal. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan 

tingkat pegangguran, Jurnal Kajian Ekonomi, 2 (3), 2-16. 
 

  



16 
 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Pengantar 

 Saya adalah mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, akan 

mengadakan penelitian untuk memenuhi salah satu persyaratan wajib dalam 

menyelesaikan program sarjana. Oleh karena itu saya mengharapkan bantuan dari 

Bapak/Ibu untuk mengisi skala penelitian ini. 

 Skala penelitian ini berisi pernyataan-pernyataan yang disusun sedemikian rupa 

dan diharapkan Bapak/Ibu bersedia mengisi pernyataan-pernyataan yang tersedia sesuai 

dengan apa yang Bapak/Ibu pikirkan, dan rasakan. Perlu diketahui juga bahwa informasi 

yang diperoleh dari penelitian ini hanya digunakan semata untuk kepentingan ilmiah dan 

tidak dipergunakan untuk maksud tertentu. Data pribadi dan jawaban akan dijaga 

kerahasiaannya, tidak akan disebarluaskan dan hanya akan dipergunakan untuk keperluan 

penelitian saja tanpa menyebutkan nama. 

 Sehubungan dengan itu saya membutuhkan partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi 

angket yang tersedia.  Semua jawaban Bapak/Ibu akan sangat membantu penelitian ini. 

Atas kerjasama yang telah diberikan saya ucapkan terimakasih yang sebanyak-

banyaknya. 

 

               Peneliti                                      

 

               Nur Alina Saidah 
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Identitas Responden 

Nama   : 

Jenis Kelamin  : 

Pendidikan  : 

Umur   : 

Bekerja Sejak Tahun : 

Di bawah ini terdapat pernyataan-pernyataan, bacalah setiap pernyataan kemudian berikan 

jawaban dengan cara memberi tanda checklist (  )  pada kolom yang tersedia : 

1. SS, apabila anda merasa Sangat Sesuai dengan pernyataan yang diberikan 

2. S, apabila anda Sesuai dengan pernyataan 

3. TS, apabila anda Tidak Sesuai dengan pernyataan 

4. STS, apabila anda merasa Sangat Tidak Sesuai dengan pernyataan yang diberikan 

Sesuai dengan hasil yang telah dicapai dan dirasakan selama kurang lebih 6 bulan 

terakhir. 

No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

1 Saya berusaha melaksanakan pekerjaan untuk mencapai 

target yang di tetapkan oleh lembaga 

    

2 Pekerjaan yang saya lakukan selama ini sesuai dengan 

standart kualitas yang telah ditentukan oleh lembaga 

    

3 Saya menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktu 

yang telah ditentukan 

    

4 Saya tidak mampu mencapai target yang telah di 

tentukan oleh lembaga 

    

5 Kualitas layanan yang saya hasilkan tidak sesuai dengan 

yang ditentukan oleh lembaga 

    

6 Saya biasa menyelesaikan pekerjaan melebihi batas 

waktu yang telah ditentukan 

    

7 Saya mampu memenuhi pencapaian hasil layanan yang 

tinggi dan memuaskan dibandingkan dengan rekan kerja 
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NO Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

8 Dalam bekerja saya lebih mengutamakan kualitas kerja 

sesuai dengan standart lembaga 

    

9 Pekerjaan yang telah saya selesaikan sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan oleh lembaga 

    

10 Tugas dan layanan yang saya lakukan tidak sesuai 

dengan yang ditentukan 

    

11 Dalam bekerja saya tidak memperhatikan standar 

kualitas lembaga 

    

12 Saya kadang menunda-nunda pekerjaan yang diberikan     

13 Tugas dan layanan yang lakukan sesuai dengan yang 

ditentukan 

    

14 Dalam bekerja saya berusaha menghindari terjadinya 

kesalahan sehingga tidak banyak complain  

    

15 Saya benar-benar menggunakan waktu secara efesien 

untuk menyelesaikan pekerjaan 

    

16 Layanan yang saya berikan kurang dari standart rata-

rata dalam sehari 

    

17 Saya tidak memikirkan mengenai hasil kerja saya     

18 Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu membuat saya 

terbebani 

    

19 Pekerjaan yang saya selesaikan selama ini semakin 

bertambah 

    

20 Hasil kualitas saya dinilai lebih baik dibanding rekan 

kerja 

    

21 Saya bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan saya 

tepat waktu 

    

22 Saya mengabaikan target kerja yang diberikan lembaga     

23 Saya merasa hasil kerja saya sudah cukup sehingga 

tidak perlu ditingkatkan lagi 
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No 
Pernyataan 

Pilihan Jawaban 

SS S TS STS 

24 Saya biasa istirahat sebelum waktunya     

25 Saya bisa melampaui standart kuantitas pekerjaan yang 

ditetapkan perusahaan 

    

26 Saya meneliti ulang hasil kerja saya     

27 Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu membuat saya 

nyaman 

    

28 Menurut saya standart layanan di lembaga terlalu tinggi     

29 Hasil kerja yang saya capai antara dulu dansekarang 

tidak ada perubahan 

    

30 Waktu saya banyak saya gunakan untuk berbincang-

bincang dengan rekan kerja 

    

 

Skala 2 

Bacalah dengan seksama gambaran dari masing-masing situasi disetiap point test, 

kemudian bayangkan situasi tersebut benar-benar terjadi pada anda. Ada kemungkinan anda 

tidak pernah mengalami beberapa situasi tersebut, dan ada juga kemungkinan bahwa respon 

dari situasi tersebut sepertinya tidak cocok, namun hal itu bukanlah masalah. Lingkari respon 

(jawaban) A atau B. Pilihlah respon yang lebih dekat dengan sifat alamiah anda. Hindari 

pemilihan respon yang menurut orang lain benar atau menurut logika anda layak dipilih, 

namun pilihlah respon yang benar-benar dekat dengan sifat alamiah anda. 

Lingkari hanya satu respon disetiap pertanyaan. Abaikan kode nomor dan huruf yang 

berada disamping kanan respon. 

1. Proyek yang anda pimpin mencapai kesuksesan.      Psg 

A. Saya selalu mengawasi kinerja setiap orang.        1 

B. Semua orang yang terlibat mencurahkan waktu dan tenaga untuk kesuksesan   0 

 proyek. 

2. Anda dan pasangan anda kembali rukun setelah bertengkar.    Pmg 

 A. Saya memaafkan dia.           0 

 B. Saya biasanya mudah memberi maaf (pemaaf).       1 

3. Anda tersesat saat berkendara menuju rumah teman anda.    Psb 

 A. Saya salah jalan.           1 

 B. Teman saya memberikan rute yang membingungkan.       0 

4. Pasangan anda memberikan anda kejutan berupa hadiah.    Psg 

 A. Dia mendapat kenaikan gaji dari perusahaan.        0 

 B. Saya mengajak dia makan malam spesial beberapa hari yang lalu.     1 



20 
 

5. Anda lupa merayakan ulang tahun pasangan anda.     Pmb 

 A. Saya tidak begitu bagus untuk mengingat hari ulang tahun.      1 

 B. Saya fokus pada hal yang lain.          0 

6. Anda mendapatkan bunga dari pengagum rahasia anda.     Pvg 

 A. Dia tertarik pada saya.          0 

 B. Saya adalah orang yang terkenal.         1 

7. Anda mencalonkan diri sebagai kepala desa dan anda memenangkannya.  Pvg 

 A. Saya mencurahkan seluruh waktu dan tenaga untuk berkampanye.     0 

 B. Saya berkerja keras disetiap apa yang saya kerjakan.      1 

8. Anda melewatkan janji penting dengan seseorang.     Pvb 

 A. Biasanya saya pelupa.           1 

 B. Biasanya saya lupa memeriksa catatan janji saya.       0 

9. Anda mencalonkan diri sebagai kepala desa dan anda kalah.    Psb 

 A. Kampanye yang saya lakukan tidak cukup gencar.       1 

 B. Seseorang yang memenangkan pemilihan mengenal lebih banyak orang.    0 

10. Acara makan malam yang anda selenggarakan berjalan sangat sukses.   Pmg 

 A. Saya sangat menawan pada malam itu.        0 

 B. Saya seorang tuan rumah yang baik.         1 

11. Anda menghentikan kejahatan dengan menghubungi polisi.    Psg 

 A. Suara aneh memancing perhatian saya.        0 

 B. Pada hari itu saya selalu waspada.         1 

12. Anda selalu sehat sepanjang tahun ini.       Psg 

A. Sedikit sekali orang sakit di lingkungan saya, sehingga keadaan saya tidak    0 

 terekpose. 

B. Saya yakin kesehatan saya karena saya menjaga pola makan dan istirahat    1 

 cukup. 

13. Anda membayar perpustakaan sebesar Rp 150.000 karena keterlambatan pengembalian buku 

pinjaman.           Pmb 

A. Ketika saya terbawa dengan apa yang saya baca, saya sering lupa     1 

batas waktu peminjaman. 

B. Saya sangat sibuk menulis laporan tugas sehingga saya lupa      0 

mengembalikan buku ke perpustakaan. 

14. Anda menjadi orang yang kaya raya       Pmg 

 A. Saya berusaha untuk mendapatkan banyak keuntungan dalam hal apapun.    0 

 B. Saya adalah orang yang paling berhasil dalam segala hal.      1 

15. Anda memenangkan kontes dalam bidang keolahragaan.    Pmg 

 A. Saya merasa tak terkalahkan.          1 

 B. Saya berlatih dengan keras.          0 

16. Anda gagal pada ujian yang penting.       Pvb 

A. Saya tidak secerdas peserta lain yang mengikuti ujian.      1 

B. Saya tidak mempersiapkan diri sebaik baiknya.       0 
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17. Anda menyiapkan makanan spesial untuk teman anda dan dia hanya memakannya sedikit 

saja.           Pvb 

A. Saya tidak hebat dalam hal memasak.        1 

B. Saya memasak ditengah kesibukan saya.        0 

18. Anda kalah dalam even olahraga yang telah anda persiapkan sejak lama.  Pvb 

A. Saya tidak begitu berbakat dalam bidang olahraga.       1 

B. Saya tidak handal dalam bidang olahraga yang diperlombakan.     0 

19. Bahan bakar mobil anda habis di jalan yang gelap saat tengah malam.   Psb 

A. Saya tidak memeriksa berapa banyak bahan bakar yang tersisa di tangki.    1 

B. Meteran bahan bakar mobil saya rusak.        0 

20. Anda marah terhadap teman anda.       Pmb 

A. Dia selalu mengomel kepadaku.         1 

B. Dia dalam suasana hati yang tak bersahabat.       0 

21. Anda dihukum karena tidak mengembalikan surat pajak tepat waktu.   Pmb 

 A. Saya selalu menunda membayar pajak saya.        1 

 B. Tahun ini saya malas menyelesaikan pajak saya.       0 

22. Anda mengajak keluar kencan seseorang dan dia berkata tidak.    Pvb 

 A. Keadaan saya sangat hancur saat itu.         1 

 B. Saya merasa gerogi dan susah berkata-kata ketika mengajak dia keluar    0 

   kencan. 

23. Pembawa acara menjemput anda dari bangku penonton untuk berpartisipasi  Psg 

 di pertunjukan. 

A. Saya duduk di bangku yang tepat.         0 

B. Saya terlihat yang paling antusias.         1 

24. Anda sering diminta bernyanyi pada sebuah pesta.     Pmg 

 A. Saya seseorang yang ramah di pesta tersebut.       1 

 B. Saya dalam keadaan sangat baik pada malam itu.       0 

25. Anda membelikan hadiah pasangan anda dan dia tidak menyukainya.   Psb 

 A. Saya tidak terlalu memikirkan pada hal-hal seperti itu.       1 

 B. Dia tipe orang yang pilah-pilih.         0 

26. Anda menjawab dengan luarbiasa saat wawancara kerja.    Pmg 

 A. Saya merasakan sangat percaya diri selama wawancara.      0 

 B. Saya menjalani wawancara dengan baik.        1 

27. Anda menceritakan lelucon dan semua orang tertawa.     Psg 

 A. Leluconnya memang lucu.          0 

 B. Saya berada di saat yang tepat untuk memberikan lelucon.      1 

28. Atasan anda memberikan waktu yang sangat sedikit untuk menyelesaikan proyek, namun 

anda mampu menyelesaikannya.        Pvg 

 A. Saya ahli dalam pekerjaan saya.          0 

 B. Saya seseorang yang tepat guna.         1 

29. Anda merasa sangat letih akhir-akhir ini.       Pmb 

 A. Saya tidak pernah memiliki waktu untuk relaks.       1 

 B. Saya sangat sibuk minggu ini.          0 
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30. Anda meminta seseorang untuk menari dan dia mengatkan tidak.   Psb 

 A. Saya tidak cukup baik dalam menari.         1 

 B. Dia tidak suka menari.             0 

31. Anda menyelamatkan seseorang dari kematian karena cekikan.    Pvg 

 A. Saya mengetahui cara untuk menghentikan seseorang dari cekikan.     0 

 B. Saya mengetahui apa yang harus dilakukan dalam keadaan genting.    1 

32. Pasangan romantis anda menginginkan mendinginkan segala hal untuk  

beberapa waktu.          Pvb 

 A. Saya terlalu egois.           1 

 B.  Saya tidak menyediakan cukup waktu dengannya.       0 

33. Seorang teman mengatakan sesuatu yang meyakiti perasaanmu.    Pmb 

 A. Dia selalu berkata tanpa berfikir termasuk perasaan orang lain.     1 

 B. Teman saya dalam keadaan hati yang kurang baik dan dilampiaskan kepada   0 

     saya. 

34. Majikan anda datang kepada anda untuk meminta nasehat.    Pvg 

A. Saya seseorang yang sangat berpengalaman pada bidang yang beliau     0 

tanyakan. 

 B. Saya ahli dalam hal memberikan nasihat.        1 

35. Seorang teman berterimakasih kepada anda atas bantuan mengeluarkan dia   Pvg 

dari masa-masa sulit. 

 A. Saya menikmati menolong dia keluar dari masa-masa sulit.      0 

 B. Saya perhatian kepada sesama manusia        1 

36. Anda memiliki moment yang sangat indah saat pesta.     Psg 

 A. Semua orang sangat ramah kepada saya.         0 

 B. Saya adalah seorang yang ramah.         1 

37. Doktor anda mengatakan bahwa bentuk fisik anda dalam keadaan bagus.  Pvg 

 A. Saya yakin karena saya sering latihan fisik saya (Gym).      0 

 B. Saya sangat sadar atas memelihara kesehatan saya.       1 

38. Suami/istri anda mengajak anda untuk menghabiskan akhir pekan romantis.  Pmg 

 A. Dia butuh berlibur untuk beberapa hari.        0 

 B. Dia menyukai menjelajahi daerah-daerah baru.       1 

39. Doktor anda mengatakan bahwa anda terlalu banyak mengkonsumsi gula.  Psb 

 A. Saya tidak banyak memperhatikan diet saya.        1 

 B. Saya tidak bisa menghindari gula, segala makanan mengandung gula.     0 

40. Anda diperintah untuk memimpin sebuah proyek penting.    Pmg 

 A. Beberapa waktu yang lalu saya berhasil memimpin proyek yang sama.    0 

 B. Saya seorang supervisor yang bagus.         1 

41. Anda dan pasangan anda bertengkar karena suatu hal.     Psb 

 A. Saya merasa jengkel dan tertekan akhir-akhir ini.       1 

 B. Dia sangat tidak bersahabat akhir-akhir ini        0 

42. Anda terjatuh saat bermain basket.       Pmb 

 A. Bermain basket sangat susah.          1 

 B. Lapangan basket terlalu licin.          0 

43. Anda memenangkan penghargaan yang bergengsi.     Pvg 
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 A. Saya memecahkan sebuah masalah penting.        0 

 B. Saya seorang karyawan terbaik.         1 

44. Usaha dagang anda berada dalam keadaan lemah sejauh ini.    Pvb 

 A. Saya tidak begitu tahu tentang keadaan bisnisperdagangan  saat ini.   1 

 B. Barang dagang saya melemah di pasaran.       0 

45. Anda memenangkan undian.        Psg 

 A. Ini murni keberuntungan.          0 

 B. Saya mengambil nomor yang tepat.         1 

46. Berat badan anda bertambah selama liburan dan anda tidak bisa menguranginya. Pmb 

A. Diet tidak berjalan dengan baik dalam jangka waktu yang panjang.    1 

B. Diet yang saya usahakan tidak berjalan baik.       0 

47. Anda berada di rumah sakit dan hanya sedikit orang yang menjenguk.   Psb 

A. Saya suka lekas marah ketika saya sakit.        1 

B. Teman-teman saya sering lalai dengan hal seperti itu.      0 

48. Mereka tidak akan menerima kartu kredit anda di toko.     Pvb 

 A. Terkadang saya mengira bahwa saya memiliki banyak uang di kartu kredit.   1 

 B. Terkadang saya lupa membayar cicilan rekening kartu kredit saya.     0 
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Blueprint Skala Optimisme 

No.  indikator    Nomer Butir    Jumlah 

1.   Permanence (Good)   2, 10, 14, 15, 24, 26, 38      8 

2.   Permanence (Bad)   5, 8, 13, 20, 21, 25, 29, 33      8 

3.    Pervasiveness (Good)   6, 7, 28, 31, 34, 35, 37, 43      8 

4.    Pervasiveness (Bad)   8, 16, 17, 18, 22, 32, 44, 48      8 

5.    Personalization (Good)  1, 4, 11, 12, 23, 27, 36, 45      8 

6.    Pervasiveness (Bad)   3, 9, 19, 25, 30, 39, 41, 47      8 

Jumlah        48      

48 

 

Blueprint Skala Produktivitas Kerja 

No.  Indikator    Nomer Butir        

Jumlah   

        Favourabel     Unfavourabel 

1. Kuantitas Kerja     1, 7, 13, 19, 25    4, 10, 16, 22, 28          10 

2. Kualitas Kerja      2, 8, 14, 20, 26    5, 11, 17, 23, 29          10 

3. Ketepatan Waktu     3, 9, 15, 21, 27    6, 12, 18, 24, 30          10  

Jumlah     15   15           30 
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Hasil UjiCoba Skala 

Item Valid Skala Optimisme 

Apek Item Valid Jumlah 

Permanence (Good) 2, 10, 14, 15, 24, 26, 

38 

8 

Permanence (Bad) 5, 8, 13, 20, 21, 25, 29, 

33 

8 

Pervasiveness (Good) 6, 7, 28, 31, 34, 35, 37, 

43  

8 

Pervasiveness (Bad) 8, 16, 17, 18, 22, 32, 

44, 48 

8 

Personalization (Good) 1, 4, 11, 12, 23, 27, 36, 

45 

8 

Personalization (Bad) 3, 9, 19, 25, 30, 39, 41, 

47 

8 

 

Validitas dan Reliabilitas Skala Optimisme 

Apek Indeks Validitas Cronbath Alpha 

Permanence (Good) 0.394-0.720 0.852 

Permanence (Bad) 0.415-0.835 0.835 

Pervasiveness (Good) 0.423-0.501 0.816 

Pervasiveness (Bad) 0.401-0.637 0.821 

Personalization (Good) 0.358-0.776 0.845 

Personalization (Bad) 0.371-0.776 0.845 

 

Item valid Skala Produktivitas 

Apek Item Valid Jumlah 

Kuantitas Kerja 1, 7, 13, 19, 2, 4, 10, 

16, 22, 28 

10 

Kualitas Kerja 2, 8, 14, 20, 26, 5, 11, 

17, 23, 29 

10 

Ketepatan Waktu 3, 9, 15, 21, 27, 6, 12, 

18, 24, 30 

10 

 

Validitas dan Reliabilitas Skala Produktivitas 

Apek Indeks Validitas Cronbath Alpha 

Kuantitas Kerja 0.442-0.801 0.873 

Kualitas Kerja 0.424-0.735 0.856 

Ketepatan Waktu 0.494-0.806 0.896 
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Validitas dan Reliabilitas Skala Optimisme 

Indeks Validitas Cronbath Alpha 

0.356-0.683 0.947 

 

Validitas dan Reliabilitas Skala Produktivitas 

Indeks Validitas Cronbath Alpha 

0.379-0.600 0.954 
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Reliability 

 

 

Reliability Statistics

.954 30

Cronbach's

Alpha N of Items

Item Statistics

3.38 .697 34

3.09 .514 34

3.06 .489 34

2.97 .460 34

3.03 .577 34

3.00 .426 34

2.97 .460 34

3.21 .592 34

3.24 .496 34

3.06 .547 34

3.15 .610 34

3.06 .600 34

3.15 .500 34

3.09 .379 34

3.06 .547 34

3.06 .489 34

2.94 .600 34

3.06 .547 34

2.82 .576 34

2.44 .824 34

3.24 .554 34

3.18 .521 34

3.12 .591 34

3.09 .514 34

2.74 .710 34

3.06 .600 34

3.12 .591 34

2.94 .343 34

3.12 .478 34

3.12 .537 34

p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

p9

p10

p11

p12

p13

p14

p15

p16

p17

p18

p19

p20

p21

p22

p23

p24

p25

p26

p27

p28

p29

p30

Mean Std. Deviation N
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Item-Total Statistics

88.15 108.129 .678 .952

88.44 112.557 .515 .954

88.47 113.045 .496 .954

88.56 111.224 .722 .952

88.50 108.985 .758 .951

88.53 113.772 .493 .954

88.56 112.375 .601 .953

88.32 108.953 .739 .952

88.29 110.759 .712 .952

88.47 110.802 .637 .953

88.38 110.001 .631 .953

88.47 107.772 .827 .951

88.38 111.152 .667 .952

88.44 114.981 .408 .954

88.47 110.075 .702 .952

88.47 111.166 .683 .952

88.59 108.310 .782 .951

88.47 110.863 .631 .953

88.71 110.820 .601 .953

89.09 110.325 .430 .956

88.29 111.547 .563 .953

88.35 109.993 .749 .952

88.41 109.704 .677 .952

88.44 110.496 .710 .952

88.79 109.623 .559 .954

88.47 110.257 .621 .953

88.41 109.704 .677 .952

88.59 115.037 .446 .954

88.41 112.492 .564 .953

88.41 110.553 .672 .952

p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

p9

p10

p11

p12

p13

p14

p15

p16

p17

p18

p19

p20

p21

p22

p23

p24

p25

p26

p27

p28

p29

p30

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

Scale Statistics

91.53 118.439 10.883 30

Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Reliability 

 

 

Reliability Statistics

.947 48

Cronbach's

Alpha N of Items

Item Statistics

.88 .327 34

.62 .493 34

.47 .507 34

.59 .500 34

.29 .462 34

.79 .410 34

.74 .448 34

.44 .504 34

.32 .475 34

.56 .504 34

.85 .359 34

.79 .410 34

.41 .500 34

.59 .500 34

.76 .431 34

.47 .507 34

.59 .500 34

.53 .507 34

.32 .475 34

.44 .504 34

.53 .507 34

.38 .493 34

.82 .387 34

.53 .507 34

.56 .504 34

.85 .359 34

.50 .508 34

.76 .431 34

.38 .493 34

.32 .475 34

.79 .410 34

.59 .500 34

.38 .493 34

.76 .431 34

.85 .359 34

.56 .504 34

.62 .493 34

.62 .493 34

.68 .475 34

.85 .359 34

.47 .507 34

.47 .507 34

.94 .239 34

.38 .493 34

.76 .431 34

.44 .504 34

.21 .410 34

.26 .448 34

o1

o2

o3

o4

o5

o6

o7

o8

o9

o10

o11

o12

o13

o14

o15

o16

o17

o18

o19

o20

o21

o22

o23

o24

o25

o26

o27

o28

o29

o30

o31

o32

o33

o34

o35

o36

o37

o38

o39

o40

o41

o42

o43

o44

o45

o46

o47

o48

Mean Std. Deviation N
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Item-Total Statistics

26.88 138.168 .540 .946

27.15 136.129 .526 .946

27.29 137.487 .394 .947

27.18 136.453 .491 .947

27.47 135.529 .621 .946

26.97 136.757 .573 .946

27.03 136.999 .499 .946

27.32 138.225 .333 .948

27.44 134.678 .683 .945

27.21 135.684 .553 .946

26.91 137.659 .550 .946

26.97 136.878 .560 .946

27.35 136.357 .499 .946

27.18 136.756 .464 .947

27.00 136.242 .597 .946

27.29 136.093 .514 .946

27.18 137.604 .390 .947

27.24 136.185 .506 .946

27.44 137.527 .420 .947

27.32 136.892 .448 .947

27.24 136.852 .449 .947

27.38 137.577 .398 .947

26.94 137.087 .573 .946

27.24 136.610 .470 .947

27.21 134.047 .696 .945

26.91 137.598 .557 .946

27.26 135.049 .604 .946

27.00 137.212 .499 .946

27.38 136.304 .511 .946

27.44 135.769 .581 .946

26.97 137.969 .445 .947

27.18 136.877 .454 .947

27.38 135.516 .581 .946

27.00 138.242 .395 .947

26.91 136.689 .667 .946

27.21 136.714 .463 .947

27.15 135.038 .623 .946

27.15 135.281 .602 .946

27.09 137.174 .452 .947

26.91 136.810 .653 .946

27.29 136.759 .457 .947

27.29 136.881 .446 .947

26.82 139.907 .436 .947

27.38 138.061 .356 .947

27.00 137.030 .517 .946

27.32 135.377 .580 .946

27.56 137.224 .524 .946

27.50 136.015 .595 .946

o1

o2

o3

o4

o5

o6

o7

o8

o9

o10

o11

o12

o13

o14

o15

o16

o17

o18

o19

o20

o21

o22

o23

o24

o25

o26

o27

o28

o29

o30

o31

o32

o33

o34

o35

o36

o37

o38

o39

o40

o41

o42

o43

o44

o45

o46

o47

o48

Scale Mean if

Item Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

Scale Statistics

27.76 142.428 11.934 48

Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Frequencies            
      
   Frequency Table 

     

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Statistics 

 Produktivitas optimisme 

N 
Valid 200 200 

Missing 0 0 

Mean 96.52 7.06 

Std. Error of Mean .182 .064 

Median 97.00 7.00 

Mode 97 7 

Std. Deviation 2.575 .903 

Variance 6.633 .816 

Skewness -.258 -.068 

Std. Error of Skewness .172 .172 

Kurtosis .120 -.011 

Std. Error of Kurtosis .342 .342 

Range 14 5 

Minimum 88 4 

Maximum 102 9 

Sum 19304 1411 

Percentiles 

25 95.00 6.00 

50 97.00 7.00 

75 98.00 8.00 

Produktivitas 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

88 1 .5 .5 .5 

89 1 .5 .5 1.0 

90 1 .5 .5 1.5 

91 3 1.5 1.5 3.0 

92 1 .5 .5 3.5 

93 21 10.5 10.5 14.0 

94 15 7.5 7.5 21.5 

95 23 11.5 11.5 33.0 

96 30 15.0 15.0 48.0 

97 32 16.0 16.0 64.0 

98 29 14.5 14.5 78.5 

99 19 9.5 9.5 88.0 

10

0 

10 5.0 5.0 93.0 

10

1 

11 5.5 5.5 98.5 

10

2 

3 1.5 1.5 100.0 

T

ot

al 

200 100.0 100.0  
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Correlations 

 

Correlations 

 Produktivitas optimisme 

Produktivitas 

Pearson Correlation 1 .793** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 200 200 

optimisme 

Pearson Correlation .793** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 200 200 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Produktivitas optimisme ZProduktivitas Zoptimisme 

93 6 -1.36677 -1.16787 

95 6 -0.59020 -1.16787 

91 5 -2.14334 -2.27485 

94 6 -0.97848 -1.16787 

98 7 0.57466 -0.06088 

98 7 0.57466 -0.06088 

98 6 0.57466 -1.16787 

101 8 1.73953 1.04610 

99 8 0.96295 1.04610 

97 7 0.18638 -0.06088 

98 7 0.57466 -0.06088 

91 5 -2.14334 -2.27485 

96 6 -0.20191 -1.16787 

94 6 -0.97848 -1.16787 

88 8 -3.30820 1.04610 

95 7 -0.59020 -0.06088 

93 6 -1.36677 -1.16787 

89 4 -2.91992 -3.38183 

97 7 0.18638 -0.06088 

95 6 -0.59020 -1.16787 

98 7 0.57466 -0.06088 

101 9 1.73953 2.15308 

99 8 0.96295 1.04610 

102 8 2.12781 1.04610 

96 7 -0.20191 -0.06088 

96 6 -0.20191 -1.16787 

96 7 -0.20191 -0.06088 

95 7 -0.59020 -0.06088 

97 7 0.18638 -0.06088 

101 8 1.73953 1.04610 

97 7 0.18638 -0.06088 

97 7 0.18638 -0.06088 

90 6 -2.53163 -1.16787 

96 7 -0.20191 -0.06088 

95 7 -0.59020 -0.06088 
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96 8 -0.20191 1.04610 

102 9 2.12781 2.15308 

96 7 -0.20191 -0.06088 

98 7 0.57466 -0.06088 

93 6 -1.36677 -1.16787 

96 7 -0.20191 -0.06088 

97 7 0.18638 -0.06088 

94 6 -0.97848 -1.16787 

95 6 -0.59020 -1.16787 

97 7 0.18638 -0.06088 

98 7 0.57466 -0.06088 

98 7 0.57466 -0.06088 

101 8 1.73953 1.04610 

96 7 -0.20191 -0.06088 

95 7 -0.59020 -0.06088 

93 6 -1.36677 -1.16787 

98 8 0.57466 1.04610 

93 7 -1.36677 -0.06088 

95 7 -0.59020 -0.06088 

97 8 0.18638 1.04610 

94 6 -0.97848 -1.16787 

99 8 0.96295 1.04610 

99 8 0.96295 1.04610 

97 7 0.18638 -0.06088 

97 8 0.18638 1.04610 

97 7 0.18638 -0.06088 

99 8 0.96295 1.04610 

94 6 -0.97848 -1.16787 

97 7 0.18638 -0.06088 

97 7 0.18638 -0.06088 

102 8 2.12781 1.04610 

93 6 -1.36677 -1.16787 

99 7 0.96295 -0.06088 

100 8 1.35124 1.04610 

94 6 -0.97848 -1.16787 

94 6 -0.97848 -1.16787 

97 7 0.18638 -0.06088 

100 8 1.35124 1.04610 

93 7 -1.36677 -0.06088 

100 9 1.35124 2.15308 

95 6 -0.59020 -1.16787 

97 6 0.18638 -1.16787 

96 7 -0.20191 -0.06088 

98 7 0.57466 -0.06088 

95 7 -0.59020 -0.06088 

100 8 1.35124 1.04610 

96 7 -0.20191 -0.06088 

95 6 -0.59020 -1.16787 
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97 7 0.18638 -0.06088 

96 7 -0.20191 -0.06088 

100 9 1.35124 2.15308 

93 6 -1.36677 -1.16787 

96 6 -0.20191 -1.16787 

96 7 -0.20191 -0.06088 

97 7 0.18638 -0.06088 

95 7 -0.59020 -0.06088 

98 8 0.57466 1.04610 

94 7 -0.97848 -0.06088 

97 7 0.18638 -0.06088 

98 8 0.57466 1.04610 

98 9 0.57466 2.15308 

100 9 1.35124 2.15308 

93 6 -1.36677 -1.16787 

94 6 -0.97848 -1.16787 

97 7 0.18638 -0.06088 

96 6 -0.20191 -1.16787 

98 7 0.57466 -0.06088 

94 7 -0.97848 -0.06088 

97 7 0.18638 -0.06088 

93 6 -1.36677 -1.16787 

98 8 0.57466 1.04610 

99 8 0.96295 1.04610 

101 8 1.73953 1.04610 

95 7 -0.59020 -0.06088 

98 7 0.57466 -0.06088 

98 8 0.57466 1.04610 

98 8 0.57466 1.04610 

99 8 0.96295 1.04610 

94 6 -0.97848 -1.16787 

98 8 0.57466 1.04610 

98 7 0.57466 -0.06088 

93 6 -1.36677 -1.16787 

91 5 -2.14334 -2.27485 

93 6 -1.36677 -1.16787 

93 6 -1.36677 -1.16787 

97 7 0.18638 -0.06088 

100 8 1.35124 1.04610 

93 6 -1.36677 -1.16787 

100 8 1.35124 1.04610 

101 8 1.73953 1.04610 

99 8 0.96295 1.04610 

96 7 -0.20191 -0.06088 

97 7 0.18638 -0.06088 

99 8 0.96295 1.04610 

96 7 -0.20191 -0.06088 

97 8 0.18638 1.04610 



35 
 

95 7 -0.59020 -0.06088 

98 8 0.57466 1.04610 

92 6 -1.75506 -1.16787 

99 6 0.96295 -1.16787 

98 7 0.57466 -0.06088 

93 6 -1.36677 -1.16787 

96 7 -0.20191 -0.06088 

93 6 -1.36677 -1.16787 

100 8 1.35124 1.04610 

99 8 0.96295 1.04610 

95 7 -0.59020 -0.06088 

95 7 -0.59020 -0.06088 

96 7 -0.20191 -0.06088 

95 6 -0.59020 -1.16787 

97 7 0.18638 -0.06088 

101 8 1.73953 1.04610 

101 9 1.73953 2.15308 

96 7 -0.20191 -0.06088 

99 8 0.96295 1.04610 

101 8 1.73953 1.04610 

94 6 -0.97848 -1.16787 

94 5 -0.97848 -2.27485 

96 7 -0.20191 -0.06088 

97 7 0.18638 -0.06088 

95 6 -0.59020 -1.16787 

96 6 -0.20191 -1.16787 

97 7 0.18638 -0.06088 

97 7 0.18638 -0.06088 

101 8 1.73953 1.04610 

101 9 1.73953 2.15308 

98 8 0.57466 1.04610 

96 7 -0.20191 -0.06088 

96 7 -0.20191 -0.06088 

94 6 -0.97848 -1.16787 

97 7 0.18638 -0.06088 

95 6 -0.59020 -1.16787 

98 7 0.57466 -0.06088 

93 6 -1.36677 -1.16787 

99 8 0.96295 1.04610 

98 8 0.57466 1.04610 

93 7 -1.36677 -0.06088 

93 6 -1.36677 -1.16787 

96 7 -0.20191 -0.06088 

99 8 0.96295 1.04610 

99 8 0.96295 1.04610 

100 9 1.35124 2.15308 

99 8 0.96295 1.04610 

96 7 -0.20191 -0.06088 
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96 7 -0.20191 -0.06088 

98 8 0.57466 1.04610 

95 7 -0.59020 -0.06088 

98 8 0.57466 1.04610 

98 8 0.57466 1.04610 

99 8 0.96295 1.04610 

93 6 -1.36677 -1.16787 

97 8 0.18638 1.04610 

93 7 -1.36677 -0.06088 

97 7 0.18638 -0.06088 

99 8 0.96295 1.04610 

98 8 0.57466 1.04610 

95 7 -0.59020 -0.06088 

94 6 -0.97848 -1.16787 

97 7 0.18638 -0.06088 

95 6 -0.59020 -1.16787 

97 7 0.18638 -0.06088 

96 7 -0.20191 -0.06088 

95 6 -0.59020 -1.16787 

96 7 -0.20191 -0.06088 

96 7 -0.20191 -0.06088 




