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PENGARUH DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA 

PEGAWAI NEGERI SIPIL KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

Refzy Fiqa Afrida 

Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 
refzyfa@gmail.com 

Hal penting dari keberhasilan pemberian pelayanan oleh lembaga pemerintahan tidak dilihat 
dari sarana dan prasananya saja, melainkan juga oleh sumber daya manusia yang ada di 
dalamnya. Manajemen sumber daya manusia yang mendorong keterlibatan pegawai harus 
dilakukan untuk melihat produktivitas dalam lembaga tersebut. Dukungan sosial bisa menjadi 
hal yang dapat mendorong pegawai untuk semangat dalam bekerja dan menjadi lebih 
produktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dukungan 
sosial terhadap produktivitas kerja pegawai. Penelitian ini menggunakan  dua skala tentang 
dukungan sosial dan juga skala produktivitas kerja pada 233 orang subjek yaitu Pegawai 
Negeri Sipil pada Kantor Gubernur di Samarinda yang dipilih berdasarkan beberapa kriteria 
dengan menggunakan teknik accidental sampling. Adapun data yang didapat telah di analisa 
dengan menggunakan teknik Analisis Regresi Sederhana pada IBM Statistic SPSS 20.0. 
Berdasarkan hasil analisa terdapat pengaruh yang signifikan dari dukungan sosial terhadap 
produktivitas kerja pegawai negeri sipil kantor gubernur di Samarinda (R2=0.062, p= 0.000).
Sehingga hipotesis diterima dengan kontribusi variabel dukungan sosial terhadap 
produktivitas kerja pegawai sebesar 6,2%.  

Kata kunci: Sumber daya manusia, dukungan sosial, produktivitas kerja, pegawai negeri sipil. 

The main aspect of a success in providing service by government agencies cannot be 
evaluated only by its facilities but also the human resources within. The human resources 
management that drives the involvement of the employees has to be done in order to evaluate 
the productivity inside the organization. Social support can also encourage the employee in 
working and also increase the productivity. This study aims to find out the effect of social 
supports towards employees productivity. To evaluate the effect of social support towards the 
productivity of the employee, this study provides two scales of social supports and 
productivity concerning 233 subjects, which are the civil-service employees in the 
Governor’s office in Samarinda, derived from few criteria and applying accidental sampling 
technique. This study has analyzed data by applying Simple Regression Analysis technique in 
IBM Statistics SPSS 20.0. Based on the gathered data, there is an effect of social support 
towards productivity of civil-service employees in the governor’s office of Samarinda 
(R2=0.062, p= 0.000) so that the hypothesis could be approved by the contributing variable of
social support towards productivity of the employee by 6.2%. 

Keywords: Human resources, social support, productivity at work, civil-service employee. 
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Sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting yang harus dimiliki oleh setiap 
perusahaan, industri, maupun lembaga pemerintahan. Sumber daya manusia berperan aktif  
utuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam lembaga pemerintahan. Satu hal yang 
penting bahwa keberhasilan berbagai aktivitas dalam sebuah lembaga tidak hanya didukung 
oleh keunggulan teknologi, dana, maupun sarana dan prasana, tapi juga tergantung pada 
aspek sumber daya manusia yang berada di dalamnya. Jika sumber daya yang ada di 
dalamnya produktif, maka akan memudahkan lembaga tersebut untuk mencapai tujuannya 
serta memberikan pelayanan yang baik. Pada dasarnya produktivitas merupakan sikap mental 
individu yang selalu memiliki pandangan bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan 
hari esok harus lebih baik dari hari ini. Untuk itu, dalam hal ini, manajemen sumber daya 
manusia yang mendorong keterlibatan penuh pegawai harus dilakukan untuk melihat 
seberapa tinggi produktivitas kerja dalam sebuah lembaga (Phipps dkk, 2013). 

Namun, salah satu dari sekian banyak permasalahan utama terletak dalam produktivitas 
tenaga kerja yang rendah. Hal ini disebabkan  karena adanya ketimpangan antara jumlah 
kesempatan kerja dan angkatan kerja. Padahal, untuk mempertahankan keberlangsungan 
jalannya suatu lembaga pemerintahan, sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan 
profesional sangatlah diperlukan. Jumlah angkatan kerja pada krisis ekonomi tahun pertama 
(1998) menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikjen Dikti) sekitar 92,73 juta orang 
dan sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang. Angka ini 
terus meningkat setiap tahunnya dan sekarang semakin bertambah sekitar 8 juta orang. 
Masalah sumber daya manusia inilah yang menyebabkan proses pembangunan dan 
berjalannya sebuah lembaga pemerintahan selama ini kurang didukung oleh produktivitas 
tenaga kerja yang memadai. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengurangi 
jumlah penerimaan CPNS, dari jumlah sekitar 300 ribu orang, maka tahun ini dipatok 
maksimal 250 ribu orang (Kemepan & RB). Hal ini dilakukan karena, masih banyak pegawai 
honorer yang belum diangkat menjadi PNS, selain itu juga untuk mengefektifkan jumlah dan 
kinerja PNS, agar PNS bisa bekerja dengan maksimal.  

Suatu lembaga pasti memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran tertentu yang hendak 
dicapai. Melalui visi, lembaga memiliki gambaran tentang dirinya di masa depan sedangkan 
melalui misi lembaga mengetahui apa yang akan dilakukan atau jasa apa yang akan 
disumbangkan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Tuntutan perubahan sering kali 
diajukan kepada aparatur pemerintah menyangkut hal-hal seperti pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat. Buruknya birokrasi tetap menjadi salah satu problem terbesar yang 
dihadapi di Indonesia. Pada tahun 2000, Indonesia memperoleh skor 8,0 dari 0 untuk terbaik 
dan 10 untuk terburuk (kebebasaninformasi.org). Pemerintah sebagai penyedia jasa bagi 
masyarakat dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang baik dan semakin berkualitas 
kepada masyarakat. Untuk menciptakan sebuah lembaga pemerintahan yang sehat dan 
professional maka harus didukung oleh sumber daya manusia yang produktif dan handal. 
Apalagi dalam menghadapi kompetisi di era globalisasi, kuliatas pelayanan aparatur 
pemerintah akan semakin ditantang untuk lebih optimal, dan mampu menjawab tuntutan yang 
tinggi dari masyarakat. Dari sini konsep produktivitas tidak hanya dilihat untuk mengukur 
tingkat efisiensi namun juga efektifitas pelayanan (kebebasaniformasi.org). 

Agar seorang pegawai bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka 
lembaga pemerintahan perlu lebih melihat lagi bagaimana kinerja dari pegawainya tersebut. 
Salah satu penelitian menyebutkan bahwa ketika seorang pegawai merasa bahagia saat 
mereka melakukan pekerjaannya maka mereka akan lebih produktif lagi saat bekerja. Studi 
ini membuktikan bahwa dalam beberapa eksperimen yang mereka lakukan terdapat hubungan 
antara kebahagiaan seseorang dengan produktivitas seseorang. Jika kebahagiaan seseorang 
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dapat meningkatkan prestasi di tempat kerja mereka, maka kemungkinan dapat pula 
meningkatkan tingkat perekonomian dengan mempertahankan hubungan antara produktivitas 
manusia dan juga kesejahteraan manusia di dalam perusahaan tersebut (Oswald dkk, 2014).  

Untuk melihat seberapa efektif dan efisien hal-hal yang telah dilakukan terkait pencapaian 
tujuan, maka lembaga tersebut harus bisa melihat hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi 
tinggi atau rendahnya produktivitas kerja pegawainya. Hubungan kerja yang saling 
menguntungkan antara lembaga pemerintahan dan pegawainya sangat diperlukan dalam 
rangka mendorong produktivitas kerja. Dukungan sosial bisa menjadi hal yang dapat 
mendorong pegawai untuk melaksanakan kewajibannya. Dukungan sosial bisa menjadi 
wadah bagi pegawai tersebut untuk mendapatkan dukungan berupa bantuan, informasi, 
maupun pemberian nasehat. Dengan dukungan sosial yang diberikan oleh pimpinan maupun 
rekan kerja, pegawai merasa diakui keberadaannya oleh lembaga tersebut. Pegawai juga bisa 
menyelesaikan pekerjaannya ketika mendapatkan dukungan dari pimpinan. Peran 
interpersonal pimpinan menjadi penting untuk mendorong hubungan yang positif dan 
meningkatkan kepercayaan diri pegawai tersebut (Leblebici, 2012).  

Melihat hubungan yang baik antar pimpinan dan juga pegawai dapat meningkatkan 
produktivitas, maka salah satu cara untuk meningkatkan hubungan tersebut adalah dengan 
pemberian dukungan sosial. Dukungan sosial merupakan fungsi dari hubungan sosial yang 
ada dan dapat mendorong seseorang melakukan dukungan emosional berupa pemberian 
nasehat, informasi, saran, maupun pengungkapan perasaan (Muhaimin, 2013). Bentuk 
pemberian dukungan inilah yang menjadikan seorang pegawai merasa dipedulikan oleh 
pemberi dukungan, yang pada dasarnya seorang pegawai memerlukan hal-hal tersebut untuk 
melakukan pekerjaannya. Studi lainnya menunjukkan bahwa dukungan emosional yang 
diberikan oleh atasan kepada pegawainya dapat meningkatkan kepuasan kerja dan juga dapat 
meningkatkan hasil di dalam perusahaan tersebut (Brough, 2004).  

Adanya dukungan-dukungan yang diberikan oleh atasan maupun sesama rekan kerja inilah 
yang nantinya menjadi hal yang berguna bagi pegawai itu sendiri, karena keberadaannya 
diperhatikan oleh orang-orang yang berada di lingkungan kerjanya. Ketika pegawai sedang 
bekerja dan mendapatkan kesulitan dalam memberikan pelayanan, maka pimpinan dan rekan 
kerja dapat memberikan dukungan sosial berupa pemberian bantuan, pemberian informasi 
terkait cara pelayanan, atau sekedar pemberian semangat kepada pegawai tersebut. Jika hal 
ini dilakukan secara terus menerus, maka pegawai tersebut merasa dirinya diperhatikan dan ia 
tidak akan merasa sendirian. Suasana dan iklim lingkungan kerja pun menjadi baik. Lembaga 
memiliki hubungan yang baik kepada para pegawainya, tidak hanya saling mengenal, juga 
lebih mengetahui apa yang dibutuhkan pegawainya dan lembaganya. Sehingga ketika hal 
tersebut terjadi, maka akan memudahkan pegawai untuk bekerja dengan lebih produktif 
sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh lembaganya. Pegawai tersebut akan melakukan 
pekerjaannya dengan senang hati dan dengan percaya diri, ia merasa mampu untuk 
melakukan pekerjaannya. Terdapat hubungan timbal balik. Dalam hal ini lembaga tidak 
hanya sebagai tempat untuk bekerja dan mencari uang, namun juga sebagai tempat 
mengaktualisasikan diri. Bekerja sesuai dengan kemampuan diri, sehingga dapat mencapai 
dan memberikan pelayanan yang baik yang memang dibutuhkan lembaga tersebut.  

Dengan melihat besarnya peran dukungan sosial yang ada dalam lembaga pemerintahan, 
maka peneliti memilih untuk melakukan penelitian terkait pengaruh dukungan sosial terhadap 
produktivitas kerja pegawai negeri sipil. Produktivitas seorang pegawai menjadi kunci utama 
bagi sebuah lembaga pemerintahan untuk berkembang dan dapat memberikan pelayanan 
yang baik untuk masyarakat. Dengan adanya hal tersebut, maka penulis ingin melihat apakah 
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dukungan sosial memiliki pengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai pada lembaga 
pemerintahan khususnya di kantor gubernur. Sehingga tujuan penelitian kali ini adalah untuk 
mengetahui tingkat dukungan sosial dan produktivitas kerja pada pegawai negeri sipil di 
kantor gubernur, dan untuk melihat seberapa besar pengaruh yang diberikan dukungan sosial 
terhadap produktivitas kerja pegawai negeri sipil. Adapun penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, seperti memperkaya wawasan ilmu 
psikologi terutama dalam bidang psikologi industri dan psikologi sosial serta menjadi 
informasi dan bahan eveluasi bagi lembaga pemerintahan atau lembaga yang terkait 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan produktivitas kerja pegawainya.  

Produktivitas Kerja 

Produktivitas menjadi penting sebagai ukuran keberhasilan optimalisasi sumber daya sebuah 
lembaga. Produktivitas dapat diartikan sebagai kemampuan menghasilkan sesuatu, sedangkan 
kerja berarti kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah 
(Poerwadarminta, 1984). Wijono (2010), menyatakan bahwa produktivitas kerja merupakan 
perbandingan antara hasil yang dikeluarkan atau dicapai (output) dengan keseluruhan sumber 
daya atau masukan yang digunakan (input).  Produktivitas dikatakan sebagai ukuran untuk 
melihat usaha perusahaan dalam mengelola sumber daya yang ada di dalamnya untuk 
mencapai produksi yang telah ditentukan perusahaan tersebut (Prestawan,2010). Dapat 
disimpulkan bahwa produktivitas kerja merupakan kemampuan pegawai dalam berproduksi 
atau menghasilkan sesuatu dibandingkan dengan input yang digunakan. 

Dalam istilah psikologi, pribadi yang produktif adalah pribadi yang yakin akan kemampuan 
yang dimiliki di dalam dirinya yang 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). Orang yang dapat dikatakan sebagai orang yang mampu 
mengaktualisasikan dirinya memiliki kaitan dengan individu yang kreatif, yakni memiliki 
kepandaian untuk menggunakan pikiran dan perasaannya dalam memecahkan setiap 
persoalan. Pribadi yang produktif akan lebih kreatif dalam berhubungan dengan dunia 
sekitarnya, terutama saat ia bekerja. Hal tersebut dilakukan dengan cara menciptakan hasil 
karya melalui kemampuan dan menggunakan seluruh pikiran dan juga perasaannya. Individu 
yang kreatif dapat dikatakan sebagai seorang yang tinggi independensinya, inovatif dalam 
pendekatan masalah, terbuka terhadap suatu pengalaman yang baru yang lebih luas, dan juga 
ditandai dengan spontanitas, fleksibilitas, serta kompleksitas pandangan. Jadi produktivitas 
merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan kemampuan atau mewujudkan 
segenap potensi guna mewujudkan kreativitas.  

Aspek-aspek produktivitas kerja antara lain adalah, perbaikan terus menerus, peningkatan 
mutu hasil pekerjaan, tugas pekerjaan yang menantang, dan kondisi fisik tempat bekerja 
(Luthfiana,2010). Pengukuran produktivitas kerja dapat dilihat dari beberapa faktor seperti 
kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu (Simamora, 2004). Kuantitas kerja yaitu 
hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standar 
yang telah ditetapkan. Kualitas kerja merupakan kemampuan pegawai dalam menghasilkan 
dan menyelesaikan pekerjaannya dengan perbandingan standar yang telah ditetapkan, hal ini 
berkaitan dengan standar hasil  mutu sebuah produk yang dihasilkan oleh pegawai tersebut. 
Sedangkan ketepatan waktu merupakan tingkat penyelesaian pekerjaan  sesuai dengan waktu 
yang telah ditentukan. Enam faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja menurut Balai 
Pengembangan Produktivitas daerah (Prestawan, 2010), yaitu sikap kerja berupa sikap kerja, 
tingkat keterampilan berupa keahlian yang dimiliki seorang pegawai, hubungan yang berupa 
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komunikasi yang baik antara pegawai, sesama pegawai, dan pimpinan, manajemen 
produktivitas yang berupa disiplin waktu, dan efisiensi tenaga kerja yang berupa pengaturan 
tenaga kerja. Dari faktor-faktor yang di atas, beberapa penelitian mengenai produktivitas 
banyak dikaitkan dengan lingkungan atau suasana kerja yang baik. Sebuah studi 
menunjukkan bahwa cuaca buruk mempengaruhi tingginya produktivitas kerja seseorang. 
Karena pada saat kondisi di luar buruk, maka seorang pegawai tidak memiliki ketertarikan 
untuk melakukan kegiatan di luar. Sehingga, memungkinkan seorang pegawai untuk fokus 
pada tugas yang sedang dikerjakan (Lee dkk, 2014).  

Dukungan Sosial 

Lingkungan sosial dapat berpotensi untuk memberikan dukungan sosial bagi individu. 
Dukungan sosial ini dapat diperoleh dari orang lain yang ada disekitar individu, misalnya 
pasangan, keluarga, teman, sahabat, tetangga, rekan kerja, serta individu masyarakat lainnya. 
Menurut Quick dan Quick (1984), dukungan sosial dapat bersumber dari jaringan sosial yang 
dimiliki oleh individu yaitu dari lingkungan pekerjaan (atasan, rekan kerja, dan bawahan), 
lingkungan keluarga (pasangan, anak, saudara). 

Dalam lingkungan pekerjaan, untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kerja para 
pegawai, maka pimpinan harus bisa menjalin hubungan dan komunikasi yang baik kepada 
para pegawainya. Menjalin hubungan tidak hanya sekedar rajin berkomunikasi dengan 
pegawai. Namun juga memberikan dukungan-dukungan sosial kepada pegawai. Dukungan 
sosial merupakan suatu bentuk kenyamanan fisik maupun psikologis yang diberikan oleh 
teman-teman maupun keluarga (Baron & Byrne,2000). Dukungan sosial ini sifatnya 
membantu pegawai dalam menghadapi permasalahan yang ada di lingkungan kerja. Sebuah 
studi menunjukkan bahwa kemampuan seorang atasan dalam memberikan dukungan secara 
emosional kepada pegawainya berkaitan dengan kepuasan kerja pegawainya. Hal ini 
menunjukkan bahwa dukungan sosial tidak hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang 
terdekat saja seperti orang tua atau teman akrab. Namun juga, pegawai yang bekerja di 
sebuah perusahaan juga bisa mendapatkannya dari atasannya (Jia, 2012). 

Dukungan emosional menurut Wanberg (2000) merupakan dukungan sosial yang melibatkan 
seseorang memiliki hubungan sosial yang positif kepada rekan kerja ataupun atasan di dalam 
sebuah perusahaan. Dukungan emosional ini bisa berupa mendengarkan keluhan pegawai 
saat letih bekerja, ataupun bersimpati kepada rekan kerja yang mengalami kesulitan. Cohen, 
Mermelstein, Kamarck dan Hoberman (1985) menyimpulkan empat bentuk dukungan sosial 
yang berpengaruh terhadap respon individu yaitu, dukungan praktis (Tangible Support) yaitu 
bantuan atau pelayanan yang diberikan dalam melakukan kegiatan sehari-hari maupun 
bantuan berupa finansial, dukungan penilaian (appraisal support) yaitu suatu bentuk bantuan 
yang membantu seorang individu untuk menemukan penyelesaian atau strategi yang harus 
dilakukan ketika menghadapi sebuah kejadian, dukungan harga diri (self-esteem) yaitu suatu 
bentuk bantuan dimana seorang individu merasakan adanya perasaan positif pada dirinya bila 
dibandingkan dengan keadaan orang lain, yang membuat individu tersebut merasa sejajar 
dengan orang sekitarnya, dukungan belonging yaitu suatu bentuk bantuan dimana seorang 
individu tahu bahwa ada orang lain yang dapat diandalkan ketika ia ingin melakukan suatu 
kegiatan.  

Pegawai yang dapat melindungi dirinya dari stres kerja, karena adanya dukungan sosial yang 
diberikan oleh atasan maupun rekan kerjanya, maka akan dapat meningkatkan kinerjanya. Ia 
tidak akan merasa cepat lelah, dan bersemangat dalam melaksanakan tugas yang harus ia 
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kerjakan. Johnson dan Johnson (2000) mengungkapkan bahwa dukungan sosial yang 
diberikan secara umum akan membuat produktivitas individu lebih tinggi.  

Pengaruh Dukungan Sosial dan Produktivitas Kerja 

Pegawai yang bekerja dalam suatu lembaga pemerintahan tentunya telah diberi peran dan 
tanggung jawab masing-masing agar dapat melaksanaan setiap tugasnya dengan baik dan 
sesuai dengan standar yang diharapkan dan ditentukan oleh lembaga tersebut. Namun, 
produktivitas kerja pegawai yang tinggi tidak akan terjadi dengan sendirinya. Untuk itu, 
peran serta pimpinan dan rekan kerja seperti menjalin komunikasi yang baik dan juga 
pemberian perhatian berupa dukungan terhadap kinerja pegawainya sangatlah diperlukan.  

Maka untuk dapat melihat produktivitas kerja pegawai yang tinggi, perlunya ditanamkan 
sikap percaya diri terhadap kemampuan sendiri, juga kemauan untuk memperbaiki diri dan 
kinerja dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pemberian dukungan sosial 
baik oleh pimpinan maupun sesama rekan kerja. Ada lima bentuk dukungan sosial yang dapat 
diterima oleh individu, yaitu dukungan emosional, penghargaan, instrumental, informasi, dan 
dukungan kelompok (Sarafino,2002). Dukungan sosial berupa pemberian informasi, dapat 
membantu pegawai tersebut untuk menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu dukungan 
emosional dapat mendorong pegawai untuk lebih bersemangat dalam bekerja dan juga 
dukungan instrumen, atau pemberian fasilitas oleh lembaga yang dapat membantu pegawai 
bekerja dengan lebih baik lagi.  

Hal paling penting dari suatu dukungan sosial yang diberikan adalah, seorang pegawai 
merasa diakui dan dihargai keberadaannya oleh lembaga tempat ia bekerja. Pegawai memiliki 
rekan bicara yang dapat membantu memberikan informasi dalam penyelesaian tugas-tugas, 
memiliki rekan untuk saling memberikan nasihat dalam pekerjaan, dan memiliki rekan yang 
dapat menghibur serta membangkitkan semangat saat melakukan pekerjaan. Selain itu, 
dengan pemberian dukungan sosial ini, diharapkan nantinya pegawai akan memiliki sikap-
sikap positif dalam melakukan pekerjaannya. Orang-orang dengan dukungan sosial yang baik 
berkemungkinan kecil untuk bereaksi secara negatif terhadap apa yang ia alami dalam 
kesehariannya, dibandingkan dengan orang-orang yang mendapat dukungan sosial sangat 
sedikit (Lahey, 2007). Dapat dilihat bahwa dukungan sosial dapat memberikan pengaruh 
terhadap produktivitas kerja pegawai.  

Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh antara dukungan sosial terhadap 
produktivitas kerja pegawai negeri sipil di kantor gubernur.  

METODOLOGI PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian kali ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 
explanatory research. Explanatory research yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan 
kausal dan menguji keterkaitan antara beberapa variabel melalui pengujian hipotesis 
(Singarimbun dalam Muhaimin, 2013). Dalam penelitian kali ini menjelaskan tentang 
pengaruh dukungan sosial terhadap produktivitas kerja pegawai dengan menggunakan 
metode penghitungan statistik tertentu sehingga akan diketahui atau tidak pengaruh antara 
dua variabel yang diteliti. 
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Subjek Penelitian 

 

Dalam penelitian kali ini, subjek penelitian adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di kantor 
gubernur, khususnya di dalam lingkup wilayah di daerah Samarinda, Kalimantan Timur. 
Jumlah populasi yang akan diteliti adalah sebanyak 700 orang, maka pada penelitian kali ini 
peneliti mengambil sampel dengan batasan 233 orang dengan tingkat kesalahan sebesar 5% 
berdasarkan tabel yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael (Sugiyono, 2014). Adapun 
kriteria subjek yang akan diteliti adalah pegawai negeri sipil kantor gubernur dengan jenis 
kelamin laki-laki dan wanita yang berusia 25-50 tahun.Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah teknik sampling secara nonprobabilitas, yaitu accidental sampling dengan 
memberikan skala kepada pegawai negeri sipil kantor gubernur di Samarinda yang bertemu 
dengan peneliti yang sesuai dan memenuhi kriteria subjek tersebut di atas. 

Variabel dan Instrumen Penelitian 

 

Variabel bebas dalam penelitian kali ini adalah dukungan sosial, sedangkan variabel 
terikatnya adalah produktivitas kerja. Dukungan sosial adalah suatu respon yang 
mencerminkan keadaan dimana terdapat pemberian bantuan, pemberian nasehat, maupun 
informasi yang dirasakan subjek di dalam lingkungan kerjanya. Dukungan sosial ini diukur 
oleh skala Interpersonal Support Evaluation List (ISEL) yang dikembangkan dengan empat 
bentuk dukunngan sosial oleh Cohen, Mermelstein, Kamarck dan Hoberman (1985). Adapun, 
skala ini digunakan untuk mengukur tersedianya empat dukungan sosial yaitu dukungan 
praktis, dukungan informasi, dukungan harga diri, dan dukungan belonging. Skala 
Interpersonal Support Evaluation List (ISEL) ini terdiri dari empat aspek seperti dukungan 
praktis (10 item), dukungan penilaian (10 item), dukungan harga diri (10 item), dan dukungan 
belonging (10 item) dengan total 40 item. Salah satu contoh item adalah “Ada beberapa orang 
yang saya percayai untuk menyelesaikan masalah saya”. Adapun konsistensi internal untuk 
skala Interpersonal Support Evaluation List (ISEL) ini sebesar 0.816. Berdasarkan uji coba 
skala pada pegawai negeri sipil di Samarinda diperoleh konsistensi internal sebesar 0,940. 

Produktivitas kerja adalah suatu respon yang mencerminkan hasil kerja yang dicapai, 
kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan, dan tingkat penyelesaian pekerjaan yang 
dilakukan subjek di dalam lingkungan kerjanya. Produktivitas kerja diukur oleh skala 
produktivitas kerja yang dikembangkan oleh Hayeni (2013) berdasarkan tiga indikator dari 
Simamora (2004). Skala produktivitas kerja ini terdiri dari tiga indikator yaitu kuantitas kerja 
(10 item) , kualitas kerja (10 item) , dan ketepatan kerja (10 item) dengan total 30 item. Salah 
satu contoh item adalah “Dalam bekerja saya tidak memperhatikan standar kualitas 
perusahaan”. Uji reliabilitas skala produktivitas kerja ini diperoleh koefisien sebesar 0,938. 
Berdasarkan uji coba skala pada pegawai negeri sipil di Samarinda diperoleh konsistensi 
internal sebesar 0,922. 

Prosedur dan Analisa Data Penelitian 

Prosedur penelitian kali ini memiliki tiga tahapan. Penelitian ini diawali dengan tahap 
persiapan. Dalam tahap persiapan peneliti melakukan pengusulan terhadap penelitian yang 
ingin diangkat, diawali dengan pemilihan judul, penentuan rumusan masalah, penentuan 
hipotesis, dan kemudian membuat instrumen berupa skala likert. Adapun terdapat dua 
instrument yang digunakan, instrumen tersebut adalah skala Interpersonal Support 
Evaluation List (ISEL) yang diadaptasi dari Cohen, Mermelstein, Kamarck dan Hoberman 
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(1985) dan skala produktivitas kerja yang diadaptasi dari Hayeni (2013). Dalam tahap ini, 
peneliti juga menentukan populasi dan sampel yang akan digunakan untuk penelitian.  
 
Kemudian setelah instrumen telah siap untuk digunakan, maka peneliti melakukan uji coba 
skala ISEL dan produktivitas kerja tersebut kepada 40 orang pegawai negeri sipil di kantor 
gubernur di Samarinda. Adapun uji coba ini dilakukan dengan cara pengisian skala secara  
online. Setelah selesai melakukan uji coba skala, peneliti melakukan uji validitas dan 
reliabilitas terhadap hasil pada item-item yang terdapat di dalam skala tersebut. Berdasarkan 
hasil analisa data yang dilakukan, untuk skala ISEL terdapat 30 item yang valid dari total 40 
item. Sedangkan untuk skala produktivitas kerja, terdapat 24 item yang valid dari total 30 
item yang dapat digunakan dalam penelitian ini.  
 
Selanjutnya, memasuki tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, dua buah skala yang 
telah dinyatakan valid dan layak untuk digunakan dalam penelitian diberikan kepada subjek 
penelitian, yaitu pegawai negeri sipil kantor gubernur di Samarinda dengan jumlah 233 
orang. Peneliti menyebarkan skala kepada biro-biro di kantor gubernur dibantu oleh kepala 
biro bagian organisasi. Pada setiap biro, peneliti menjelaskan secara keseluruhan apa yang 
peneliti sedang lakukan, bagaimana cara pengisian skala, dan juga kapan skala itu akan 
dikumpulkan. Peneliti dan kepala biro organisasi memberi tenggat waktu paling lama tujuh 
hari kepada setiap biro untuk mengumpulkan skala yang telah diisi dan dikumpulkan kepada 
kepala biro organisasi. 
 
Setelah semua data telah terkumpul pada kepala biro organisasi, maka peneliti mengambil 
data yang ada dan peneliti pun masuk ke dalam tahap analisa data. Metode analisa data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data regresi sederhana. Analisis regresi 
sederhana dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh dukungan 
sosial terhadap produktivitas kerja pegawai negeri sipil kantor gubernur di Samarinda.  
 
Sebelum peneliti melakukan analisa data dengan teknik regresi sederhana, maka data yang 
terkumpul terlebih dahulu dianalisis dengan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk 
mengetahui data penelitian yang ada normal atau tidak (parametrik atau non parametrik) 
melalui uji Skewness  dan Kurtosis yang menghasilkan 1.88 pada skewness dan 1.22 pada 
kurtosis sehingga data yang ada dianggap normal karena berada pada rentang antara -2 
sampai 2.  
 

HASIL PENELITIAN 

Dari hasil penelitian pengaruh dukungan sosial terhadap produktivitas kerja pegawai negeri 
sipil di kantor gubernur, subjek yang berpartisipasi dalam penelitian ini berjumlah 233 orang. 
Dengan deksripsi subjek sebagai berikut: 
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Tabel 1. Deksripsi data subjek 

Kriteria Jumlah 
Persentase 

(%) 

Kategori usia PNS   

25-30 tahun 46 19.7 

31-35 tahun 

36-40 tahun 

41-45 tahun 

46-50 tahun 

27 

48 

76 

36 

11.5 

20.6 

32.6 

15.5 

Total 233 100 

Jenis Kelamin   

Perempuan 88 37.7% 

Laki-laki 145 62.3% 

Total 233 100% 

Kategori Lama Bekerja  3.2% 

1-7 tahun 70 30% 

8-14 tahun 57 24.5% 

15-21 tahun 65 27.9% 

22-28 tahun 

29-35 tahun 

29 

17 

12.5% 

7.3% 

Total 233 100% 

 

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa dari 233 pegawai negeri sipil di kantor gubernur yang 
menjadi subjek penelitian telah dibagi menjadi tiga kriteria yaitu usia (dengan lima kategori 
usia), jenis kelamin, dan lama bekerja (dengan lima kategori lama bekerja). Berdasarkan usia, 
dapat dilihat bahwa jumlah PNS pada usia 25-30 tahun sebanyak 46 orang (19.7%), usia 31-
35 tahun sebanyak 27 orang (11.5%), usia 36-40 tahun sebanyak usia 48 orang (20.6%), usia 
41-45 tahun sebanyak 76 orang (32.6%), dan usia 46-50 tahun 36 orang (15.5%). Lalu, 
berdasarkan jenis kelamin, perempuan berjumlah 88 (37.7%) orang dan laki-laki berjumlah 
sekitar 145 orang (62.3%). Dan berdasarkan kriteria lama bekerja,  dapat dilihat bahwa 
jumlah PNS pada masa kerja 1-7 tahun sebanyak 70 orang (30%), 8-14 tahun sebanyak 57 
orang (24.5%), 15-21 tahun sebanyak  65 orang (27.9%), 22-28 tahun (12.5%), dan 29-35 
tahun sebanyak 17 orang (7.3%) dari jumlah keselurahan PNS yang diteliti sebanyak 233 
orang.  
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Tabel 2. Dukungan sosial dan produktivitas kerja PNS berdasarkan usia 

Kriteria 

Produktivitas Kerja 

Total 

Dukungan Sosial 

Total Kategori Kategori 

Rendah Tinggi Rendah Tinggi 

Kategori usia Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) 

25-30 tahun 29 (60.4) 19 (39.6) 48  (100) 23 (47.9) 25 (52.1) 48 (100) 

31-35 tahun 16 (59.3) 11 (40.7) 27  (100) 12 (44.4) 15 (55.6) 27 (100) 

36-40 tahun 27 (57.4) 20 (42.6) 47 (100) 19 (40.4) 28 (59.6) 47 (100) 

41-45 tahun 40 (52.6) 36 (47.4) 76 (100) 39 (51.3) 37 (48.7) 76 (100) 

46-50 tahun 19 (54.3) 16 (45.7) 35 (100) 18 (51.4) 17  (48.6) 35 (100) 

Total 131 (41.4) 102 (58.6) 233  (100) 111 (47.6) 122  (52.4) 233 (100) 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat dari 48 subjek yang berada pada kategori usia 25-30 
tahun yang memiliki produktivitas kerja yang rendah sebanyak 29 orang (60.4%), sedangkan 
sebanyak 19 orang (39.6%) memiliki produktivitas kerja yang tinggi. Untuk variabel 
dukungan sosial, terdapat sekitar 23 orang (47.9%) yang memiliki dukungan sosial yang 
rendah sedangkan 25 orang (52.1%) memiliki dukungan sosial yang tinggi. Untuk kategori 
usia 31-35 tahun subjek yang memiliki produktivitas kerja yang rendah berjumlah 16 orang 
(59.3%) dan yang tinggi berjumlah 20 orang (42.6%),  sedangkan sekitar 12 (44.4%) orang 
yang memiliki dukungan sosial yang rendah dan sekitar 15 (55.6%) orang yang memiliki 
dukungan sosial yang tinggi. Dari 47 subjek yang berada dalam kategori 36-40 tahun, dapat 
dilihat bahwa sebanyak 27 orang (57.4%) yang memiliki produktivitas rendah, dan 20 orang 
(42.6%) yang memliki produktivitas kerja yang tinggi. Sedangkan dalam hal dukungan sosial, 
sebanyak 19 orang (40.4%) yang memiliki dukungan sosial yang rendah, sedangkan 59.6% 
sisanya (28 orang) memiliki dukungan sosial yang tinggi. Untuk kategori usia 41-45 tahun, 
dari jumlah subjek 76 orang sebanyak 40 orang (52.6%) memiliki produktivitas kerja yang 
rendah dan 36 orang (47.4%) memiliki produktivitas kerja yang tinggi. Sedangkan sebanyak 
39 orang (51.3%) berada dalam kategori dukungan sosial yang rendah dan 17 orang (48.6%) 
memiliki dukungan sosial yang tinggi.  
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Tabel 3. Dukungan sosial dan produktivitas kerja PNS berdasarkan jenis kelamin 

Kriteria 

Produktivitas Kerja 

Total 

Dukungan Sosial 

Total Kategori Kategori 

Rendah Tinggi Rendah Tinggi 

Jenis Kelamin Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) 

Laki-laki 81 (55.9) 64 (44.1) 145 (100) 67 (46.2) 78  (53.8) 145 (100) 

Perempuan 50 (56.8) 38 (43.2) 88 (100) 44  (50) 44 (50) 88 (100) 

Total 131 (56.2) 102  (58.6) 233 (100) 111 (47.6) 122 (52.4) 233 (100) 

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah subjek laki-laki yang termasuk dalam 
kategori produktivitas kerja yang rendah adalah sebanyak 81 orang (5.9%), dan sejumlah 64 
orang (44.1%) termasuk dalam kategori produktivitas kerja yang tinggi. Dalam hal dukungan 
sosial, untuk jenis kelamin laki-laki, sebanyak 67 orang (46.2%) memiliki dukungan sosial 
yang rendah, dan 78 orang (53.8%) memiliki dukungan sosial yang tinggi. Sedangkan dari 
total 88 orang perempuan yang ada di dalam penelitian ini, sebanyak 50 orang (56.8%) 
memiliki produktivitas kerja yang rendah dan 38 orang diantaranya (43.2%) memiliki 
produktivitas kerja yang tinggi. Sedangkan sebanyak 50% (44 orang) dari jumlah keseluruhan 
88 orang, memiliki dukungan sosial yang rendah dan juga tinggi.  

Tabel 4. Dukungan sosial dan produktivitas kerja PNS berdasarkan lama bekerja 

Kriteria 

Produktivitas Kerja 

Total 

Dukungan Sosial 

Total Kategori Kategori 

Rendah Tinggi Rendah Tinggi 

Kategori lama 
bekerja Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) Jumlah (%) 

1-7 tahun 48 (64) 27 (36) 75 (100) 37 (49.3) 38 (50.7) 75 (100) 

8-14 tahun 32 (57.1) 24 (42.9) 56 (100) 26 (46.4) 30 (53.6) 56 (100) 

15-21 tahun 40 (58.8) 28 (41.2) 68 (100) 29 (42.6) 39 (57.4) 68 (100) 

22-28 tahun 8 (32) 17 (68) 25 (100) 14 (56) 11 (44) 25 (100) 

29-35 tahun 3 (33.3) 6 (66.7) 9 (100) 5 (55.6) 4 (44.4) 9 (100) 

Total 131 (56.2) 102 (43.8) 233 (100) 111 (47.6) 122 (52.4) 233 (100) 

Berdasarkan tabel 4 di atas, dapat dilihat dari jumlah 75 subjek yang berada pada kategori 
lama bekerja 1-7 tahun yang memiliki produktivitas kerja yang rendah adalah sebanyak 48 
orang (64%), sedangkan 27 orang diantaranya (36%) memiliki produktivitas kerja yang 
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tinggi. Untuk dukungan sosial pada lama bekerja 1-7 tahun, sekitar 37 orang (49,3) yang 
memiliki dukungan sosial yang rendah, dan 38 orang sisanya (50.7%) memiliki dukungan 
sosial yang tinggi. Kemudian, untuk kategori lama bekerja 8-14 tahun, sejumlah 32 orang 
(57.2%) termasuk ke dalam kategori produktivitas kerja yang rendah, dan 24 orang (42.9%) 
termasuk ke dalam kategori produktivitas kerja yang tinggi. Sedangkan sejumlah 26 orang 
(46.4%) orang memiliki dukungan sosial yang rendah dan 30 orang (53.6%) yang memiliki 
dukungan sosial yang tinggi. Untuk kategori 15-21 tahun, sebanyak 40 orang (58.8%) 
memiliki produktivitas kerja yang rendah, dan 28 orang (41.2%) memiliki produktivitas kerja 
yang tinggi, sedangkan dari jumlah 56 orang subjek yang berada dalam kategori ini sebanyak 
29 orang (42.6%) memiliki dukungan sosial yang rendah, dan 39 orang (57.4%) yang 
memiliki dukungan sosial yang tinggi. Dalam kategori lama bekerja 22-28 tahun, sebanyak 8 
(32%) orang yang memiliki produktivitas kerja yang rendah, dan 17 (68%) orang memiliki 
produktivitas kerja yang rendah. Sedangkan 14 (56%) orang memiliki dukungan sosial yang 
rendah dan 11 (44%) orang sisanya memiliki dukungan sosial yang rendah.  Kemudian untuk 
kategori lama bekerja 29-35 tahun, sebanyak 3 orang (33%) yang termasuk dalam kategori 
produktivitas kerja yang rendah, sedangkan sisanya sebanyak 6 orang (66.7%) masuk dalam 
kategori yang tinggi dari total subjek sebanyak 9 orang. Sedangkan dalam hal dukungan 
sosial, sebanyak 5 orang (55.6%) yang memiliki dukungan sosial yang rendah dan 4 orang 
(44.4%) memiliki dukungan sosial yang tinggi.  

Hasil Analisa Regresi Sederhana 

Dari hasil analisa regresi sederhana, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel dukungan 
sosial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai negeri 
sipil kantor gubernur di Samarinda yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar p = 
0.000. Adapun besarnya nilai pengaruh R = 0.248 dan nilai koefesien determinasi R2 = 0.062 
yang mengandung pengertian bahwa kontribusi variabel dukungan sosial terhadap variabel 
produktivitas kerja adalah sebesar 6.2% sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 
diterima.  

DISKUSI 

Berdasarkan analisa data diperoleh nilai signifikasi p = 0.000 yang artinya terdapat pengaruh 
yang siginifikan antara variabel dukungan sosial terhadap produktivitas kerja. Dengan 
besarnya nilai  pengaruh, yaitu R adalah sebesar 0.248 dan nilai koefesien determinasi R2 

sebesar 0.062. Sehingga hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara dukungan sosial terhadap 
produktivitas kerja pegawai negeri sipil di kantor gubernur dapat diterima. Dukungan sosial 
memberikan pengaruh terhadap tingginya produktivitas kerja pegawai negeri sipil yang 
bekerja di kantor gubernur di Samarinda. Hal ini dapat dipahami bahwa dengan adanya 
dukungan sosial pada pegawai negeri sipil di kantor gubernur di Samarinda merupakan salah 
satu faktor yang dapat menyebabkan produktivitas kerja pegawai negeri sipil yang berada di 
kantor gubernur tersebut meningkat. 

Dukungan sosial menjadi suatu bentuk kenyamanan fisik maupun psikologis yang diberikan 
oleh teman-teman maupun keluarga (Baron & Byrne,2000), sehingga kenyamanan inilah 
yang menimbulkan rasa semangat bagi pegawai dalam melakukan pekerjaan. Gottlieb (dalam 
Smet,1994) menyatakan bahwa dukungan sosial terdiri dari informasi atau nasehat verbal 
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maupun non verbal, bantuan nyata atau tindakan yang didapatkan karena adanya kehadiran 
orang lain dan mempunyai manfaat emosional atau efek perilaku bagi pihak penerima. Dalam 
hal ini, individu dengan dukungan sosial yang tinggi mungkin memiliki seseorang yang dapat 
membantu dirinya untuk memberikan bantuan atau solusi terhadap masalah yang sedang ia 
hadapi. Ketika dihadapkan dalam sebuah permasalahan, ia tidak melihat situasi tersebut 
sebagai situasi yang penuh stress. Sehingga, tidak akan mengganggu kinerja dari pegawai 
tersebut. Inilah manfaat emosional yang dapat membuat produktivitas kerja pegawai menjadi 
tinggi. Hal ini diperkuat dengan model buffering effect oleh Sarafino (2002). Buffering effect 
ini dapat menjelaskan bagaimana dukungan sosial bisa mempengaruhi kondisi fisik dan 
psikologis individu. Dengan model ini dukungan sosial berperan sebagai pelindung dari efek 
negatif yang timbul dari tekanan-tekanan yang dialami dari lingkungan sekitar. Dukungan 
sosial bekerja dengan tujuan untuk memperkecil pengaruh dari tekanan-tekanan atau stress 
yang dialami individu.  

Perilaku saling mendukung dan membantu satu sama lain di dalam sebuah lingkungan kerja, 
merupakan salah satu wujud dari dukungan sosial itu sendiri (Strauss & Sayless, 1990). 
Pegawai yang berada pada lingkungan kerja memerlukan dukungan moral dari rekan kerja 
maupun pimpinannya. Hal itu membuktikan bahwa seorang pegawai akan selalu 
membutuhkan pegawai lainnya untuk dapat menjalankan dan mengerjakan pekerjaan maupun 
aktivitas dalam kesehariannya. Proses bantuan yang saling diberikan itulah yang nantinya 
akan dapat membantu mengurangi stress kerja pegawai. Dalam penelitian yang dilakukan 
oleh Almasitoh (2011), menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 
dukungan sosial dan stress kerja. Hasil penelitian ini diperkuat oleh pernyataan Gibson, 
Invancevivh, dan Donnely (1994) bahwa stress kerja ini dapat dipengaruhi oleh kondisi 
dalam sebuah organisasi, hubungan yang kurang baik antar rekan kerja, dan tuntutan kerja 
yang berakibat turunnya konsentrasi kerja dan kinerja yang kurang memuaskan karena 
kurangnya dukungan sosial di lingkungan tempat ia bekerja (Luthans, 1998). 

Menurut Hodson (1997), dukungan sosial yang diberikan oleh rekan kerja atau pimpinan di 
dalam lingkungan kerja dapat memberikan kontribusi bagi produktivitas dan kesejahteraan 
karyawaan. Untuk itu, dengan adanya dukungan sosial, dapat membantu mengurangi tingkat 
stress kerja pegawai saat bekerja, sehingga produktivitasnya dalam bekerja dapat meningkat.  
Anoraga (1998) menyatakan bahwa penambahan stress cenderung tidak akan menghasilkan 
kemajuan pada produktivitas kerja. Jika stress kerja bertambah terus menjadi tinggi maka 
produktivitas kerja akan menurun, pegawai akan kehilangan untuk menghadapi masalah 
dalam pekerjaan, serta susah dalam mengambil keputusan. Disinlah peran dukungan sosial 
bekerja. Dukungan emosional menurut Wanberg (2000) merupakan dukungan sosial yang 
melibatkan seseorang memiliki hubungan sosial yang positif kepada rekan kerja ataupun 
atasan di dalam sebuah perusahaan. Adanya hubungan yang positif itulah yang membuat 
pegawai nyaman untuk bekerja, dan dapat membantunya untuk menyelesaikan permasalahan 
yang terjadi di dalam pekerjaan, sehingga stress kerja dapat teratasi. 

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusti (2015), bahwa produktivitas 
kerja dipengaruhi oleh komunikasi interpersonal. Secara singkat pemberian dukungan sosial 
oleh rekan kerja ataupun pimpinan dalam sebuah lingkungan kerja dapat menciptakan 

 



14 
 

hubungan yang baik. Dukungan sosial merupakan salah satu hubungan interpersonal dalam 
bentuk pemberian bantuan dalam hal materi ataupun perbuatan, pemberian informasi secara 
verbal maupun non verbal. Sehingga, hal tersebut dapat mendorong produktivitas kerja para 
pegawai yang berada di sebuah lembaga pemerintahan. Hal paling penting dari suatu 
dukungan sosial yang diberikan adalah, seorang pegawai merasa diakui dan dihargai 
keberadaannya oleh lembaga tempat ia bekerja. Orang-orang dengan dukungan sosial yang 
baik berkemungkinan kecil untuk bereaksi secara negatif terhadap apa yang ia alami dalam 
kesehariannya, dibandingkan dengan orang-orang yang mendapat dukungan sosial sangat 
sedikit (Lahey, 2007).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan sosial memiliki kontribusi sebesar 6,2% 
terhadap produktivitas kerja pegawai. Hal tersebut menunjukkan bahwa 93.8% produktivitas 
kerja pegawai negeri sipil di kantor gubernur dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel 
dukungan sosial. Dalam penelitian Kartikawati (2006), sistem pengupahan dan motivasi kerja 
dapat memberikan pengaruh terhadap produktivitas pegawai. Upah yang baik merupakan 
salah satu faktor yang sangat diinginkan pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja 
mereka (Anoraga, 2005). Sedangkan motivasi menjadi penggerak atau dorongan yang ada di 
dalam diri seseorang untuk melakukan serangkaian usaha dan bekerja lebih keras lagi 
(Hasibuan, 2006). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Al-amin (2015) membuktikan 
bahwa insentif bisa menjadi hal yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja. 
Insentif ini diberikan kepada pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi pegawai 
dalam bekerja dan mencapai tujuan yang ditentukan oleh tempatnya bekerja (Sirait, 2006). 
Dari beberapa penelitian di atas dapat dilihat bahwa 93.8% produktivitas kerja pegawai 
dipengaruhi oleh faktor lain. 

Keterbatasan dalam penelitian kali ini yang membuat hasil tidak maksimal adalah penyebaran 
skala dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama namun tidak begitu maksimal. 
Dikarenakan lembaga pemerintahan yang terkait sedang memiliki banyak kegiatan, dan juga 
peneliti harus bisa meyakinkan kepada para pegawai bahwa skala yang diisi tersebut tidak 
akan berpengaruh terhadap kegiatan yang mereka lakukan saat bekerja. Masih banyak yang 
menduga bahwa penelitian ini merupakan penilaian atau evaluasi yang diberikan lembaga 
pemerintahan tersebut kepada para pegawainya, karena peneliti melakukan penyebaran skala 
pada akhir bulan 2015 sehingga adanya kemungkinan pengisian skala dilakukan secara faking 
good. Selain itu, penelitian kali ini masih membahas variabel dukungan sosial dari segala 
aspek. Sehingga, peneliti masih belum mengetahui aspek apa saja di dalam dukungan sosial 
yang paling berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja pegawai.  

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Dari hasil analisa data didapatkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara dukungan 
sosial dan produktivitas kerja pegawai negeri sipil pada kantor gubernur di Samarinda 
(p=0.000). Adapun besarnya pengaruh dukungan sosial terhadap produktivitas kerja adalah 
sebesar 6.2% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
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Implikasi dari penelitian ini adalah bagi para pegawai diharapkan bisa saling memberikan 
dukungan, bantuan, ataupun kehadiran untuk mendengarkan keluhan-keluhan dari sesama 
rekan kerja yang berada di sekelilingnya. Selain itu, mengingat dukungan sosial dapat 
memberikan pengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai negeri sipil, lembaga 
pemerintahan agar selalu memberikan perhatian yang lebih kepada para pegawainya agar 
pegawai merasa diakui keberadaannya. Dukungan berupa reward,bantuan dan informasi 
terkait pengerjaan tugas-tugas, serta adanya komunikasi yang baik kepada para pegawai dapat 
membantu untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai yang berada di dalam lembaga 
pemerintahan tersebut. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan 
penelitian ini dengan membahas secara khusus terkait aspek-aspek yang ada di dalam 
dukungan sosial, sehingga bisa mengetahui aspek mana saja yang paling berpengaruh 
terhadap produktivitas kerja pegawai. Selain itu juga diharapkan dapat mengurangi efek 
faking good dalam pengisian skala,dan menyiapkan waktu yang tepat dalam penyebaran skala 
sehingga tidak memakan waktu yang lama.      
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INSTRUMEN PENELITIAN 

1. PENGANTAR

Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang 
angkatan 2012, akan mengadakan penelitian untuk memenuhi salah satu persyaratan 
wajib dalam menyelesaikan program sarjana. Oleh karena itu saya mengharapkan bantuan 
dari Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi skala penelitian ini. 

Skala penelitian ini berisi pernyataan-pernyataan yang saya susun sedemikian 
rupa dan diharapkan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari bersedia mengisi pernyataan-pernyataan 
yang tersedia sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari pikirkan. Perlu 
diketahui juga bahwa informasi yang diperoleh dari penelitian ini semata hanya 
digunakan untuk kepentingan ilmiah dan tidak dipergunakan untuk maksud tertentu.  

Oleh karena itu, Bapak/Ibu/Saudara/Saudari tidak perlu ragu-ragu untuk 
memberikan informasi melalui jawaban atas pernyataan yang disediakan. Jawablah 
dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Sebagai peneliti saya 
memegang etika penelitian guna menjamin kerahasiaan jawaban yang diberikan. 

2. PETUNJUK

 Berikut ini akan disajikan dua buah skala yang berbeda. Jawablah pernyataan-
pernyataan yang disajikan sesuai dengan diri anda dengan cara memberi tanda
centang () pada kolom jawaban yang sudah tersedia. Pilihan jawaban yang
disediakan adalah:
SS  : Jika anda sangat setuju dengan pernyataan yang disajikan. 
S  : Jika anda setuju dengan pernyataan yang disajikan. 
TS  : Jika anda tidak setuju dengan pernyataan yang disajikan. 
STS : Jika anda sangat tidak setuju dengan pernyataan yang disajikan. 

 Apabila Anda ingin mengganti jawaban, maka berilah tanda (=) pada jawaban
pertama, kemudian berilah tanda centang () pada kolom pilihan jawaban yang
baru.

 Jawablah semua pernyataan tanpa ada yang terlewati.

Demikian skala penelitian ini saya sampaikan, atas bantuan dan kesediaannya,
saya ucapkan terima kasih. 

Peneliti, 

Refzy Fiqa Afrida 

Identitas Responden 
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Nama (inisial) : 

Usia : 

Jenis kelamin  : 

Lama bekerja  : 

SKALA 1 

NO. PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Ada beberapa orang di lingkungan kerja yang saya 
percaya untuk membantu menyelesaikan masalah saya. 

2. Jika saya membutuhkan bantuan untuk memperbaiki 
sesuatu, misalnya mobil saya, ada seseorang di 
lingkungan kerja (rekan kerja/atasan) yang akan 
membantu saya. 

3. Kebanyakan orang-orang yang berada di lingkungan 
kerja (rekan kerja/atasan) saya lebih menarik dari saya. 

4. Ada seseorang di lingkungan kerja (rekan kerja/atasan) 
yang bangga akan prestasi saya. 

5. Ketika saya merasa kesepian, ada beberapa orang di 
lingkungan kerja (rekan kerja/atasan) yang dapat saya 
ajak berbicara. 

6. Tidak ada satu pun orang di lingkungan kerja (rekan 
kerja/atasan) yang merasa nyaman saya ajak untuk 
berbicara tentang masalah pribadi yang lebih intim. 

7. Saya seringkali bertemu atau berbicara dengan keluarga 
atau teman-teman. 

8. Kebanyakan orang-orang di lingkungan kerja (rekan 
kerja/atasan) yang saya kenal berpikir saya lebih 
kompeten dibandingkan mereka. 

9. Jika saya memerlukan tumpangan untuk pergi ke acara 
atau rapat yang diadakan di tempat lain, saya akan 
memiliki kesulitan untuk menemukan seseorang di 
lingkungan kerja (rekan kerja/atasan) yang akan 
mengantarkan saya. 

10. Saya merasa bahwa saya tidak selalu di ikut sertakan 
dikalangan orang-orang di sekitar lingkungan kerja saya. 

11. Benar-benar tidak ada satu pun orang di lingkungan kerja 
(rekan kerja/atasan) yang dapat memberikan pandangan 
secara objektif tentang bagaimana seharusnya saya 
menangan masalah saya. 
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12 Ada banyak orang-orang yang berbeda di lingkungan 
kerja (rekan kerja/atasan) yang bisa saya ajak untuk 
menghabiskan waktu bersama. 

13. Saya berpikir bahwa orang-orang yang berada di 
lingkungan kerja (rekan kerja/atasan) saya merasa bahwa 
saya tidak terlalu baik ketika membantu untuk 
menyelesaikan masalah mereka. 

14. Jika saya sakit dan membutuhkan seseorang (teman, 
rekan kerja, anggota keluarga, atau kenalan) untuk 
membawa saya ke dokter, saya akan mengalami 
kesulitan untuk menemukan seseorang. 

15. Jika saya ingin pergi disaat waktu luang, saya akan 
mengalami kesulitan untuk menemukan seseorang di 
lingkungan kerja (rekan kerja/atasan) yang ingin pergi 
dengan saya. 

16. Jika saya membutuhkan tempat untuk tinggal selama 
seminggu karena keadaan darurat, saya bisa dengan 
mudah menemukan seseorang di lingkungan kerja (rekan 
kerja/atasan) yang akan menerima saya di rumahnya. 

17. Saya merasa bahwa saya tidak bisa membagikan 
kekhawatiran dan ketakutan saya kepada orang-orang di 
sekitar lingkungan kerja saya. 

18. Jika saya sakit, saya bisa dengan mudah menemukan 
seseorang di lingkungan kerja (rekan kerja/atasan) yang 
akan membantu mengurus dan menghandle tugas-tugas 
maupun pekerjaan saya di kantor. 

19. Ada seseorang di lingkungan kerja (rekan kerja/atasan) 
yang saya percaya untuk diminta saran tentang 
penanganan masalah keluarga saya. 

20. Saya bisa melakukan semua hal lebih baik seperti 
kebanyakan yang dilakukan oleh rekan kerja/atasan saya. 

21. Jika saya memutuskan di suatu sore untuk pergi ke 
bioskop atau tempat hiburan lainnya pada malam 
harinya, saya bisa dengan mudah menemukan seseorang 
di lingkungan kerja (rekan kerja/atasan) untuk menemani 
saya. 

22. Ketika saya membutuhkan saran untuk menangani 
masalah pribadi saya, saya tahu seseorang di lingkungan 
kerja (rekan kerja/atasan) yang dapat diandalkan. 

23. Jika saya perlu pinjaman darurat sebesar Rp 10.000.000 
rupiah, saya bisa mendapatkannya dari seseorang (teman, 
kerabat, rekan kerja, atasan, atau kenalan). 

24. Pada umumnya, orang-orang di lingkungan kerja (rekan 
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kerja/atasan) saya tidak memiliki kepercayaan pada saya. 
25. Kebanyakan orang yang saya kenal di lingkungan kerja 

saya (rekan kerja/atasan) tidak menikmati hal-hal yang 
sama dengan apa yang saya lakukan. 

    

26. Ada seseorang di lingkungan kerja (rekan kerja/atasan) 
yang saya andalkan untuk diminta saran mengenai 
perencanaan karir atau pekerjaan saya. 

    

27. Saya sering tidak diundang untuk melakukan hal-hal 
yang sama dengan orang-orang di lingkungan kerja 
(rekan kerja/atasan) saya. 

    

28. Kebanyakan teman-teman saya lebih berhasil dalam 
membuat perubahan dalam hidup mereka dibandingkan 
dengan saya. 

    

29. Jika saya harus pergi ke luar kota selama beberapa 
minggu, saya akan kesulitan untuk menemukan 
seseorang yang akan menghandle dan mengecek tugas-
tugas maupun pekerjaan saya di kantor.  

    

30. Benar-benar tidak ada satu pun orang di lingkungan kerja 
(rekan kerja/atasan) yang saya percaya untuk 
memberikan nasihat tentang kondisi keuangan yang baik. 

    

31. Jika saya ingin makan siang dengan seseorang di 
lingkungan kerja (rekan kerja/atasan), saya bisa dengan 
mudah menemukan seseorang untuk bergabung bersama 
saya. 

    

32. Saya sangat puas dengan hidup saya sendiri 
dibandingkan dengan yang dimiliki oleh kebanyakan 
orang di lingkungan kerja saya (rekan kerja/atasan). 

    

33. Saya akan mengalami kesulitan untuk menemukan 
seseorang yang akan meminjamkan mobilnya selama 
beberapa jam. 

    

34. Tidak ada satu orang pun di lingkungan kerja (rekan 
kerja/atasan) yang saya ketahui akan mengadakan 
kejutan/pesta ulang tahun untuk saya. 

    

35. Saya akan mengalami kesulitan untuk menemukan 
seseorang di lingkungan kerja (rekan kerja/atasan) yang 
akan meminjamkan mobilnya selama beberapa jam. 

    

36. Jika saya mengalami keadaan yang genting di dalam 
keluarga saya, saya akan kesulitan untuk menemukan 
seseorang di lingkungan kerja (rekan kerja/atasan) yang 
bisa memberikan nasihat yang baik tentang bagaimana 
cara yang tepat untuk menanganinya. 

    

37. Saya lebih dekat dengan orang-orang di lingkungan kerja 
saya (rekan kerja/atasan) melebihi orang lain. 

    

 



24 
 

38. Setidaknya ada satu orang di lingkungan kerja (rekan 
kerja/atasan) yang nasihatnya benar-benar saya percaya. 

    

39. Jika saya mengalami keadaan darurat dan harus absen, 
saya akan mengalami kesulitan untuk menemukan 
seseorang di lingkungan kerja (rekan kerja/atasan) yang 
sementara dapat menggantikan saya. 

    

40. Saya memiliki kesulitan untuk mengimbangi langkah 
teman-teman saya.  
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SKALA 2 

NO. PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Saya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan 
pekerjaan agar mendapatkan hasil yang maksimal. 

    

2. Pekerjaan yang saya lakukan selama ini sesuai dengan 
standar kualitas yang telah ditentukan oleh 
perusahaan.  

    

3. Saya menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktu 
yang telah ditentukan. 

    

4. Saya tidak mampu mencapai target yang telah 
ditentukan oleh tempat saya bekerja.  

    

5. Kualitas produk yang saya hasilkan tidak sesuai 
dengan yang ditentukan oleh perusahaan. 

    

6. Saya menyelesaikan pekerjaan melebihi batas waktu 
yang ditentukan.  

    

7. Saya mampu memenuhi pencapaian hasil produksi 
yang tinggi dibandingkan dengan rekan kerja. 

    

8. Dalam bekerja saya  mengutamakan kualitas kerja 
sesuai dengan standar di tempat saya bekerja.  

    

9. Pekerjaan yang telah saya selesaikan sesuai dengan 
waktu yag telah ditentukan di tempat saya bekerja.  

    

10. Jumlah produk yang saya selesaikan tidak sesuai 
dengan yang ditentukan.  

    

11. Dalam bekerja saya tidak memperhatikan standar 
kualitas di tempat saya bekerja.  

    

12 Saya menunda-nunda pekerjaan yang diberikan.     
13. Jumlah produk yang saya selesaikan sesuai dengan 

yang ditentukan di tempat saya bekerja. 
    

14. Dalam bekerja saya menghindari terjadinya kesalahan 
sehingga tidak banyak produk yang rusak.  

    

15. Saya benar-benar menggunakan waktu secara efisien 
untuk menyelesaikan pekerjaan.  

    

16. Produksi yang saya hasilkan kurang dari standar 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 dibandingkan 
rekan kerja.  

    

21. Saya bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan     
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saya dengan tepat waktu.  
22. Saya mengabaikan target kerja yang diberikan 

perusahaan.  
    

23. Saya merasa hasil kerja saya sudah cukup sehingga 
tidak perlu ditingkatkan lagi.  

    

24. Saya istirahat sebelum waktunya.      
25. Saya bisa melampaui standar kuantititas pekerjaan 

yang ditetapkan perusahaan.  
    

26. Saya meneliti ulang hasil kerja saya.      
27. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu membuat saya 

nyaman.  
    

28. Menurut saya standar produksi di tempat saya bekerja 
terlalu tinggi.  

    

29. Hasil kerja yang saya capai antara dulu dan sekarang 
tidak ada perubahan.  

    

30. Waktu kerja banyak saya gunakan untuk berbincang-
bincang dengan rekan kerja.  

    

 

 

-TERIMA KASIH- 
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LAMPIRAN 2 

Analisis Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Penelitian 
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Hasil Analisa Tryout Skala Interpersonal Support Evaluation List  (ISEL) dan Skala 

Produktivitas Kerja. 

 

HASIL ANALISA SPSS 

Validitas dan Realibilitas Skala Dukungan Sosial (ISEL : Interpersonal Support 

Evaluation List) 

Proses 1 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.920 40 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

i1 111.650 123.259 .553 .918 

i2 111.025 128.179 .212 .921 

i3 111.225 123.717 .555 .918 

i4 111.075 121.917 .588 .917 

i5 111.000 121.846 .625 .917 

i6 111.725 123.999 .559 .918 

i7 110.775 128.487 .133 .922 

i8 111.200 123.703 .260 .923 

i9 111.675 123.969 .497 .918 

i10 111.675 123.661 .578 .917 

i11 111.050 121.946 .664 .916 

i12 111.350 128.797 .102 .922 

i13 111.250 123.064 .658 .917 

i14 111.250 123.218 .578 .917 

i15 111.050 130.305 -.023 .924 

i16 110.700 121.856 .419 .920 

i17 111.100 122.503 .524 .918 

i18 111.075 124.840 .402 .919 

i19 111.550 125.279 .326 .920 

i20 111.075 122.738 .526 .918 

i21 111.250 123.731 .594 .917 

i22 111.275 123.384 .604 .917 

i23 111.250 123.013 .596 .917 

i24 111.225 122.589 .656 .917 

i25 111.450 126.100 .276 .921 
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i26 111.225 122.897 .628 .917 

i27 111.275 123.794 .566 .918 

i28 111.250 123.269 .574 .917 

i29 111.275 123.897 .629 .917 

i30 111.225 126.999 .265 .920 

i31 110.925 127.404 .177 .922 

i32 111.000 120.872 .703 .916 

i33 112.050 121.126 .627 .917 

i34 111.225 123.153 .605 .917 

i35 111.400 126.349 .246 .921 

i36 111.150 130.849 -.065 .923 

i37 111.700 123.600 .532 .918 

i38 111.100 122.144 .592 .917 

i39 111.125 122.215 .566 .917 

i40 111.050 121.946 .664 .916 

 

Proses 2 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.940 30 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

i1 82.200 99.292 .514 .939 

i3 81.775 98.794 .605 .938 

i4 81.625 97.522 .601 .938 

i5 81.550 97.844 .605 .938 

i6 82.275 100.051 .507 .939 

i9 82.225 100.076 .444 .940 

i10 82.225 99.666 .534 .939 

i11 81.600 97.682 .666 .938 

i13 81.800 98.472 .684 .938 

i14 81.800 98.369 .624 .938 

i16 81.250 98.192 .381 .942 

i17 81.650 98.182 .525 .939 

i18 81.625 100.087 .419 .940 

i19 82.100 100.913 .307 .942 

i20 81.625 98.651 .506 .939 

i21 81.800 98.779 .651 .938 

i22 81.825 98.302 .676 .938 

i23 81.800 97.959 .664 .938 
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i24 81.775 97.769 .708 .937 

i26 81.775 97.974 .687 .937 

i27 81.825 98.815 .622 .938 

i28 81.800 98.933 .569 .939 

i29 81.825 99.276 .650 .938 

i32 81.550 97.126 .669 .937 

i33 82.600 97.118 .614 .938 

i34 81.775 98.333 .651 .938 

i37 82.250 99.679 .485 .939 

i38 81.650 97.618 .615 .938 

i39 81.675 97.661 .589 .938 

i40 81.600 97.682 .666 .938 

 

 

Validitas dan Reliabilitas Skala Produktivitas Kerja 

Proses 1 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.907 30 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

i1 88.925 87.148 .532 .904 

i2 89.725 86.358 .607 .903 

i3 89.375 82.651 .634 .901 

i4 89.375 88.292 .394 .906 

i5 89.400 90.451 .090 .912 

i6 89.325 81.815 .709 .900 

i7 89.850 89.567 .248 .908 

i8 89.750 86.449 .648 .902 

i9 89.350 82.336 .679 .900 

i10 89.400 86.246 .400 .906 

i11 89.350 83.926 .624 .902 

i12 89.325 81.815 .709 .900 

i13 89.375 86.240 .416 .906 

i14 89.275 89.487 .300 .907 

i15 89.250 90.192 .209 .908 

i16 89.375 89.574 .207 .909 
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i17 89.275 81.794 .729 .899 

i18 89.450 88.459 .310 .907 

i19 89.775 86.589 .609 .903 

i20 89.825 90.097 .104 .912 

i21 89.225 87.717 .361 .906 

i22 89.750 86.859 .533 .904 

i23 89.500 84.051 .623 .902 

i24 89.475 85.846 .630 .902 

i25 89.650 86.644 .581 .903 

i26 89.200 87.754 .471 .905 

i27 89.700 86.472 .554 .903 

i28 89.675 86.533 .568 .903 

i29 89.650 87.105 .402 .906 

i30 89.375 85.984 .537 .903 

Proses 2 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.921 25 

Item-Total Statistics 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

i1 73.875 75.856 .541 .918 

i2 74.675 75.302 .594 .917 

i3 74.325 71.097 .684 .915 

i4 74.325 77.199 .371 .920 

i6 74.275 70.410 .755 .914 

i8 74.700 75.344 .640 .917 

i9 74.300 70.933 .721 .914 

i10 74.350 75.105 .398 .921 

i11 74.300 72.933 .623 .916 

i12 74.275 70.358 .759 .914 

i13 74.325 75.148 .410 .921 

i14 74.225 77.820 .338 .921 

i17 74.225 70.384 .776 .913 

i18 74.400 77.579 .268 .922 

i19 74.725 75.435 .606 .917 

i21 74.175 76.097 .395 .920 
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i22 74.700 75.856 .511 .919 

i23 74.450 73.279 .602 .917 

i24 74.425 74.866 .613 .917 

i25 74.600 75.579 .567 .918 

i26 74.150 76.182 .510 .919 

i27 74.650 75.515 .530 .918 

i28 74.625 75.574 .544 .918 

i29 74.600 76.708 .326 .922 

i30 74.325 75.302 .491 .919 

Proses 3 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.922 24 

Item-Total Statistics 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

i1 70.775 72.743 .550 .920 

i2 71.575 72.251 .597 .919 

i3 71.225 67.974 .699 .916 

i4 71.225 74.230 .359 .922 

i6 71.175 67.328 .767 .915 

i8 71.600 72.297 .642 .918 

i9 71.200 67.856 .733 .916 

i10 71.250 72.346 .375 .923 

i11 71.200 70.062 .613 .918 

i12 71.175 67.276 .772 .915 

i13 71.225 72.435 .383 .923 

i14 71.125 74.676 .345 .922 

i17 71.125 67.343 .785 .914 

i19 71.625 72.394 .607 .919 

i21 71.075 72.892 .410 .922 

i22 71.600 72.759 .517 .920 

i23 71.350 70.387 .592 .919 

i24 71.325 71.712 .628 .918 

i25 71.500 72.513 .570 .919 
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i26 71.050 73.074 .517 .920 

i27 71.550 72.459 .532 .920 

i28 71.525 72.512 .547 .920 

i29 71.500 73.846 .307 .924 

i30 71.225 72.384 .479 .921 

 

Indeks Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Alat Ukur Jumlah Item 

Diberikan 

Jumlah Item 

Valid 

Indeks Validitas   Alpha 

ISEL (Interpersonal 
Support Evaluation 

List) 

40 30   0,307 - 0,708   0,940 

Produktivitas Kerja 30 24    0,307-0,785 0,922 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

Blueprint Skala Interpersonal Support 

Evaluation List (ISEL) dan Produktivitas Kerja 
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Blueprint Skala Interpersonal Support Evalution List (ISEL) 

Sebelum Analisa Validitas dan Reliabilitas 

No. Aspek 
 

Nomor Item Jumlah Favorable Unfavorable 

1. Tangible Support 
(Dukungan Praktis) 2, 16, 18, 23, 33 9, 14, 29, 35, 39 10 

2. Appraisal Support 
(Dukungan Penilaian) 1, 19, 22, 26, 38 6, 11, 17, 30, 36 10 

3. Self-esteem (Dukungan 
Harga Diri) 4, 8, 20, 32, 37 3, 13, 24, 28, 40 10 

4. Belonging Support 5, 7, 12, 21, 31 10, 15, 25, 27, 34 10 
Jumlah 20 20 40 

 

Setelah Analisa Validitas dan Reliabilitas 

No. Aspek 
 

Nomor Item Jumlah Favorable Unfavorable 

1. Tangible Support 
(Dukungan Praktis) 

16(11), 18(13), 
23(18), 33(25) 

9(6), 14(10), 29(23), 
39(29) 8 

2. Appraisal Support 
(Dukungan Penilaian) 

1, 19(14), 22(17), 
26(20), 38(28) 6(5), 11(8), 17(12), 8 

3. Self-esteem (Dukungan 
Harga Diri) 

4(3),20(15), 32(24), 
37(27) 

3(2), 13(9), 
24(19),28(22), 

40(30) 
9 

4. Belonging Support 5(4),21(16) 10(7), 27(21), 
34(26) 5 

Jumlah 15 15 30 
*Angka yang berada didalam tanda ( ) adalah pergantian nomor dari item sebelum analisis 
validitas dan reliabilitas hingga sesudah analisis validitas dan reliabilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKALA INTERPERSONAL SUPPORT EVALUATION LIST (ISEL) 
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Identitas Responden 

Nama (inisial)
 :…………………………………………………………………… 

Usia  
 :…………………………………………………………………… 

Jenis kelamin 
 :……………………………………………………………………. 

Lama bekerja 
 :…………………………………………………………………….. 

 

SKALA 1 

NO. PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Ada beberapa orang di lingkungan kerja yang saya 
percaya untuk membantu menyelesaikan masalah saya. 

    

2. Kebanyakan orang-orang yang berada di lingkungan 
kerja (rekan kerja/atasan) saya lebih menarik dari saya. 

    

3. Ada seseorang di lingkungan kerja (rekan kerja/atasan) 
yang bangga akan prestasi saya. 

    

4. Ketika saya merasa kesepian, ada beberapa orang di 
lingkungan kerja (rekan kerja/atasan) yang dapat saya 
ajak berbicara. 

    

5. Tidak ada satu pun orang di lingkungan kerja (rekan 
kerja/atasan) yang merasa nyaman saya ajak untuk 
berbicara tentang masalah pribadi yang lebih intim. 

    

6. Jika saya memerlukan tumpangan untuk pergi ke acara 
atau rapat yang diadakan di tempat lain, saya akan 
memiliki kesulitan untuk menemukan seseorang di 
lingkungan kerja (rekan kerja/atasan) yang akan 
mengantarkan saya. 

    

7. Saya merasa bahwa saya tidak selalu di ikut sertakan 
dikalangan orang-orang di sekitar lingkungan kerja saya. 

    

8. Benar-benar tidak ada satu pun orang di lingkungan kerja 
(rekan kerja/atasan) yang dapat memberikan pandangan 
secara objektif tentang bagaimana seharusnya saya 
menangan masalah saya. 

    

9. Saya berpikir bahwa orang-orang yang berada di 
lingkungan kerja (rekan kerja/atasan) saya merasa bahwa 
saya tidak terlalu baik ketika membantu untuk 
menyelesaikan masalah mereka. 
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10. Jika saya sakit dan membutuhkan seseorang (teman, 
rekan kerja, anggota keluarga, atau kenalan) untuk 
membawa saya ke dokter, saya akan mengalami 
kesulitan untuk menemukan seseorang. 

    

11. Jika saya membutuhkan tempat untuk tinggal selama 
seminggu karena keadaan darurat, saya bisa dengan 
mudah menemukan seseorang di lingkungan kerja (rekan 
kerja/atasan) yang akan menerima saya di rumahnya. 

    

12. Saya merasa bahwa saya tidak bisa membagikan 
kekhawatiran dan ketakutan saya kepada orang-orang di 
sekitar lingkungan kerja saya. 

    

13. Jika saya sakit, saya bisa dengan mudah menemukan 
seseorang di lingkungan kerja (rekan kerja/atasan) yang 
akan membantu mengurus dan menghandle tugas-tugas 
maupun pekerjaan saya di kantor. 

    

14. Ada seseorang di lingkungan kerja (rekan kerja/atasan) 
yang saya percaya untuk diminta saran tentang 
penanganan masalah keluarga saya. 

    

15. Saya bisa melakukan semua hal lebih baik seperti 
kebanyakan yang dilakukan oleh rekan kerja/atasan saya. 

    

16. Jika saya memutuskan di suatu sore untuk pergi ke 
bioskop atau tempat hiburan lainnya pada malam 
harinya, saya bisa dengan mudah menemukan seseorang 
di lingkungan kerja (rekan kerja/atasan) untuk menemani 
saya. 

    

17. Ketika saya membutuhkan saran untuk menangani 
masalah pribadi saya, saya tahu seseorang di lingkungan 
kerja (rekan kerja/atasan) yang dapat diandalkan. 

    

18. Jika saya perlu pinjaman darurat sebesar Rp 10.000.000 
rupiah, saya bisa mendapatkannya dari seseorang (teman, 
kerabat, rekan kerja, atasan, atau kenalan). 

    

19. Pada umumnya, orang-orang di lingkungan kerja (rekan 
kerja/atasan) saya tidak memiliki kepercayaan pada saya. 

    

20. Ada seseorang di lingkungan kerja (rekan kerja/atasan) 
yang saya andalkan untuk diminta saran mengenai 
perencanaan karir atau pekerjaan saya. 

    

21. Saya sering tidak diundang untuk melakukan hal-hal 
yang sama dengan orang-orang di lingkungan kerja 
(rekan kerja/atasan) saya. 

    

22. Kebanyakan teman-teman saya lebih berhasil dalam 
membuat perubahan dalam hidup mereka dibandingkan 
dengan saya. 

    

23. Jika saya harus pergi ke luar kota selama beberapa     
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minggu, saya akan kesulitan untuk menemukan 
seseorang yang akan menghandle dan mengecek tugas-
tugas maupun pekerjaan saya di kantor.  

24. Saya sangat puas dengan hidup saya sendiri 
dibandingkan dengan yang dimiliki oleh kebanyakan 
orang di lingkungan kerja saya (rekan kerja/atasan). 

    

25. Saya akan mengalami kesulitan untuk menemukan 
seseorang yang akan meminjamkan mobilnya selama 
beberapa jam. 

    

26. Tidak ada satu orang pun di lingkungan kerja (rekan 
kerja/atasan) yang saya ketahui akan mengadakan 
kejutan/pesta ulang tahun untuk saya. 

    

27. Saya lebih dekat dengan orang-orang di lingkungan kerja 
saya (rekan kerja/atasan) melebihi orang lain. 

    

28. Setidaknya ada satu orang di lingkungan kerja (rekan 
kerja/atasan) yang nasihatnya benar-benar saya percaya. 

    

29. Jika saya mengalami keadaan darurat dan harus absen, 
saya akan mengalami kesulitan untuk menemukan 
seseorang di lingkungan kerja (rekan kerja/atasan) yang 
sementara dapat menggantikan saya. 

    

30. Saya memiliki kesulitan untuk mengimbangi langkah 
teman-teman saya.  

    

 

Blueprint Skala Produktivitas Kerja 

Sebelum Analisa Validitas dan Reliabilitas 

 

 

Setelah Analisa Validitas dan Reliabilitas 

No. Aspek 
 

Nomor Item Jumlah Favorable Unfavorable 

1. Kuantitas Kerja 1, 13(11), 19(14), 
25(19) 

4, 10(8), 22(16), 
28(22) 8 

2. Kualitas Kerja 2, 8(6), 14(12), 
26(20) 

11(9), 17(13), 
23(17), 29(23) 8 

No. Aspek 
 

Nomor Item Jumlah Favorable Unfavorable 
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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3. Ketepatan Waktu 3, 9(7), 21(15), 
27(21) 

6(5), 12(10),  
24(18), 30(24) 8 

Jumlah 12 12 24 
*Angka yang berada didalam tanda ( ) adalah pergantian nomor dari item sebelum analisis 
validitas dan reliabilitas hingga sesudah analisis validitas dan reliabilitas 

SKALA PRODUKTIVITAS KERJA 

NO. PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Saya berusaha melaksanakan pekerjaan untuk 
mencapai target yang ditetapkan oleh tempat 
saya bekerja.  

    

2. Pekerjaan yang saya lakukan selama ini 
sesuai dengan standar kualitas yang telah 
ditentukan oleh perusahaan.  

    

3. Saya menyelesaikan pekerjaan sebelum batas 
waktu yang telah ditentukan. 

    

4. Saya tidak mampu mencapai target yang telah 
ditentukan oleh tempat saya bekerja.  

    

5. Saya biasa menyelesaikan pekerjaan melebihi 
batas waktu yang ditentukan.  

    

6. Dalam bekerja saya lebih mengutamakan 
kualitas kerja sesuai dengan standar di tempat 
saya bekerja.  

    

7. Pekerjaan yang telah saya selesaikan sesuai 
dengan waktu yag telah ditentukan di tempat 
saya bekerja.  

    

8. Jumlah produk yang saya selesaikan tidak 
sesuai dengan yang ditentukan.  

    

9. Dalam bekerja saya tidak memperhatikan 
standar kualitas di tempat saya bekerja.  

    

10 Saya kadang-kadang menunda-nunda 
pekerjaan yang diberikan. 

    

11. Jumlah produk yang saya selesaikan sesuai 
dengan yang ditentukan di tempat saya 
bekerja. 

    

12. Dalam bekerja saya berusaha menghindari 
terjadinya kesalahan sehingga tidak banyak 
produk yang rusak.  

    

13. Saya tidak memikirkan mengenai hasil kerja 
saya. 

    

14. Pekerjaan yang saya selesaikan selama ini 
semakin bertambah. 

    

15. Saya bekerja keras untuk menyelesaikan 
pekerjaan saya dengan tepat waktu.  

    

16. Saya mengabaikan target kerja yang diberikan 
perusahaan.  

    

17. Saya merasa hasil kerja saya sudah cukup 
sehingga tidak perlu ditingkatkan lagi.  
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18. Saya biasa istirahat sebelum waktunya.      
19. Saya bisa melampaui standar kuantititas 

pekerjaan yang ditetapkan perusahaan.  
    

20. Saya meneliti ulang hasil kerja saya.      
21. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 

membuat saya nyaman.  
    

22. Menurut saya standar produksi di tempat saya 
bekerja terlalu tinggi.  

    

23. Hasil kerja yang saya capai antara dulu dan 
sekarang tidak ada perubahan.  

    

24. Waktu kerja banyak saya gunakan untuk 
berbincang-bincang dengan rekan kerja.  
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LAMPIRAN 4 

Tabulasi Data Penelitian
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Produktivitas  Kerja 
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LAMPIRAN 5 

HASIL ANALISA DATA (SPSS) 
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1. UJI NORMALITAS 

Statistics 

 DUKUNGANSO

SIAL 

PRODUKTIFITA

S 

N 
Valid 233 233 

Missing 0 0 

Skewness .299 .192 

Std. Error of Skewness .159 .159 

Kurtosis -.079 .391 

Std. Error of Kurtosis .318 .318 

 

2. UJI LINIERITAS 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

PRODUKTIFITAS * 

DUKUNGANSOSIAL 

Between 

Groups 

(Combined) 2204.012 29 76.000 1.729 .016 

Linearity 684.667 1 684.667 15.580 .000 

Deviation from 

Linearity 

1519.345 28 54.262 1.235 .204 

Within Groups 8920.958 203 43.946   

Total 11124.970 232    

 
3. UJI  REGRESI (UJI HIPOTESA) 

 
Model Summary 

Model R R 

Squ

are 

Adjusted 

R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F Change 

1 .248
a
 .062 .057 6.723 .062 15.149 1 231 .000 

a. Predictors: (Constant), DUKUNGANSOSIAL 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
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1 

Regression 684.667 1 684.667 15.149 .000
b
 

Residual 10440.303 231 45.196   

Total 11124.970 232    

a. Dependent Variable: PRODUKTIFITAS 

b. Predictors: (Constant), DUKUNGANSOSIAL 

 

 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 51.557 5.860  8.798 .000 

DUKUNGANSOSIAL .275 .071 .248 3.892 .000 

a. Dependent Variable: PRODUKTIFITAS 

 SIG < 0,05 
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LAMPIRAN 5 

 Hasil Perhitungan Kriteria  
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Kategori Usia 

Crosstab 

 KATEGORIPRODUKTIFITAS Total 

RENDAH TINGGI 

KategoriUsia 

1 

Count 29 19 48 

% within KategoriUsia 60.4% 39.6% 100.0% 

% within 

KATEGORIPRODUKTIFITA

S 

22.1% 18.6% 20.6% 

% of Total 12.4% 8.2% 20.6% 

2 

Count 16 11 27 

% within KategoriUsia 59.3% 40.7% 100.0% 

% within 

KATEGORIPRODUKTIFITA

S 

12.2% 10.8% 11.6% 

% of Total 6.9% 4.7% 11.6% 

3 

Count 27 20 47 

% within KategoriUsia 57.4% 42.6% 100.0% 

% within 

KATEGORIPRODUKTIFITA

S 

20.6% 19.6% 20.2% 

% of Total 11.6% 8.6% 20.2% 

4 

Count 40 36 76 

% within KategoriUsia 52.6% 47.4% 100.0% 

% within 

KATEGORIPRODUKTIFITA

S 

30.5% 35.3% 32.6% 

% of Total 17.2% 15.5% 32.6% 

5 

Count 19 16 35 

% within KategoriUsia 54.3% 45.7% 100.0% 

% within 

KATEGORIPRODUKTIFITA

S 

14.5% 15.7% 15.0% 

% of Total 8.2% 6.9% 15.0% 

Total 

Count 131 102 233 

% within KategoriUsia 56.2% 43.8% 100.0% 

% within 

KATEGORIPRODUKTIFITA

S 

100.0% 100.0% 100.0% 
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% of Total 56.2% 43.8% 100.0% 

 
 

Crosstab 

 KATEGORIDUKUNGANSOSIAL Total 

RENDAH TINGGI 

KategoriUsia 

1 

Count 23 25 48 

% within KategoriUsia 47.9% 52.1% 100.0% 

% within 

KATEGORIDUKUNGANSO

SIAL 

20.7% 20.5% 20.6% 

% of Total 9.9% 10.7% 20.6% 

2 

Count 12 15 27 

% within KategoriUsia 44.4% 55.6% 100.0% 

% within 

KATEGORIDUKUNGANSO

SIAL 

10.8% 12.3% 11.6% 

% of Total 5.2% 6.4% 11.6% 

3 

Count 19 28 47 

% within KategoriUsia 40.4% 59.6% 100.0% 

% within 

KATEGORIDUKUNGANSO

SIAL 

17.1% 23.0% 20.2% 

% of Total 8.2% 12.0% 20.2% 

4 

Count 39 37 76 

% within KategoriUsia 51.3% 48.7% 100.0% 

% within 

KATEGORIDUKUNGANSO

SIAL 

35.1% 30.3% 32.6% 

% of Total 16.7% 15.9% 32.6% 

5 

Count 18 17 35 

% within KategoriUsia 51.4% 48.6% 100.0% 

% within 

KATEGORIDUKUNGANSO

SIAL 

16.2% 13.9% 15.0% 

% of Total 7.7% 7.3% 15.0% 

Total 
Count 111 122 233 

% within KategoriUsia 47.6% 52.4% 100.0% 

 



70 
 

% within 

KATEGORIDUKUNGANSO

SIAL 

100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 47.6% 52.4% 100.0% 

 

 

Kategori Jenis Kelamin 

 
Crosstab 

 KATEGORIPRODUKTIFITAS Total 

RENDAH TINGGI 

JenisKelamin 

L 

Count 81 64 145 

% within JenisKelamin 55.9% 44.1% 100.0% 

% within 

KATEGORIPRODUKTIFITA

S 

61.8% 62.7% 62.2% 

% of Total 34.8% 27.5% 62.2% 

P 

Count 50 38 88 

% within JenisKelamin 56.8% 43.2% 100.0% 

% within 

KATEGORIPRODUKTIFITA

S 

38.2% 37.3% 37.8% 

% of Total 21.5% 16.3% 37.8% 

Total 

Count 131 102 233 

% within JenisKelamin 56.2% 43.8% 100.0% 

% within 

KATEGORIPRODUKTIFITA

S 

100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 56.2% 43.8% 100.0% 

 
 

 
Crosstab 

 KATEGORIDUKUNGANSOSIAL Total 

RENDAH TINGGI 

JenisKelamin L 
Count 67 78 145 

% within JenisKelamin 46.2% 53.8% 100.0% 
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% within 

KATEGORIDUKUNGANSO

SIAL 

60.4% 63.9% 62.2% 

% of Total 28.8% 33.5% 62.2% 

P 

Count 44 44 88 

% within JenisKelamin 50.0% 50.0% 100.0% 

% within 

KATEGORIDUKUNGANSO

SIAL 

39.6% 36.1% 37.8% 

% of Total 18.9% 18.9% 37.8% 

Total 

Count 111 122 233 

% within JenisKelamin 47.6% 52.4% 100.0% 

% within 

KATEGORIDUKUNGANSO

SIAL 

100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 47.6% 52.4% 100.0% 

 
 

Kategori Lama Bekerja 

 
Crosstab 

 KATEGORIPRODUKTIFITAS Total 

RENDAH TINGGI 

kategorilamabekerja 

1 

Count 48 27 75 

% within 

kategorilamabekerja 

64.0% 36.0% 100.0% 

% within 

KATEGORIPRODUKTIFITA

S 

36.6% 26.5% 32.2% 

% of Total 20.6% 11.6% 32.2% 

2 

Count 32 24 56 

% within 

kategorilamabekerja 

57.1% 42.9% 100.0% 

% within 

KATEGORIPRODUKTIFITA

S 

24.4% 23.5% 24.0% 

% of Total 13.7% 10.3% 24.0% 

3 Count 40 28 68 
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% within 

kategorilamabekerja 

58.8% 41.2% 100.0% 

% within 

KATEGORIPRODUKTIFITA

S 

30.5% 27.5% 29.2% 

% of Total 17.2% 12.0% 29.2% 

4 

Count 8 17 25 

% within 

kategorilamabekerja 

32.0% 68.0% 100.0% 

% within 

KATEGORIPRODUKTIFITA

S 

6.1% 16.7% 10.7% 

% of Total 3.4% 7.3% 10.7% 

5 

Count 3 6 9 

% within 

kategorilamabekerja 

33.3% 66.7% 100.0% 

% within 

KATEGORIPRODUKTIFITA

S 

2.3% 5.9% 3.9% 

% of Total 1.3% 2.6% 3.9% 

Total 

Count 131 102 233 

% within 

kategorilamabekerja 

56.2% 43.8% 100.0% 

% within 

KATEGORIPRODUKTIFITA

S 

100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 56.2% 43.8% 100.0% 

 
 

 
Crosstab 

 KATEGORIDUKUNGANSOSIAL Total 

RENDAH TINGGI 

kategorilamabekerja 1 

Count 37 38 75 

% within 

kategorilamabekerja 

49.3% 50.7% 100.0% 

% within 

KATEGORIDUKUNGANSO

SIAL 

33.3% 31.1% 32.2% 
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% of Total 15.9% 16.3% 32.2% 

2 

Count 26 30 56 

% within 

kategorilamabekerja 

46.4% 53.6% 100.0% 

% within 

KATEGORIDUKUNGANSO

SIAL 

23.4% 24.6% 24.0% 

% of Total 11.2% 12.9% 24.0% 

3 

Count 29 39 68 

% within 

kategorilamabekerja 

42.6% 57.4% 100.0% 

% within 

KATEGORIDUKUNGANSO

SIAL 

26.1% 32.0% 29.2% 

% of Total 12.4% 16.7% 29.2% 

4 

Count 14 11 25 

% within 

kategorilamabekerja 

56.0% 44.0% 100.0% 

% within 

KATEGORIDUKUNGANSO

SIAL 

12.6% 9.0% 10.7% 

% of Total 6.0% 4.7% 10.7% 

5 

Count 5 4 9 

% within 

kategorilamabekerja 

55.6% 44.4% 100.0% 

% within 

KATEGORIDUKUNGANSO

SIAL 

4.5% 3.3% 3.9% 

% of Total 2.1% 1.7% 3.9% 

Total 

Count 111 122 233 

% within 

kategorilamabekerja 

47.6% 52.4% 100.0% 

% within 

KATEGORIDUKUNGANSO

SIAL 

100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 47.6% 52.4% 100.0% 




