
Prosiding Seminar Nasional
Peran Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Organisasi

61

KOHESIVITAS KARYAWAN DITINJAU DARI GENDER DAN BAGIAN KERJA

Retno Ristiasih Utami dan Purwaningtyastuti
Fakultas Psikologi Universitas Semarang

Abstract

The purpose of this study is to find out the difference of cohesiveness between
gender and jobs (educative and administrative) among Semarang University’s staff. The
subjects was all 330 staff and 95 have been taken as a sample by unproportional
random sampling technique. This research used Cohesiveness Scale and analyzed by
Two Way Analysis of variance.

The research proved that cohesiveness between gender and jobs among
Semarang University’s staff was not different.
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Setiap individu mempunyai potensi untuk terlibat dalam hubungan sosial pada

berbagai tingkat hubungan, yaitu dari hubungan intim biasa sampai hubungan saling

ketergantungan. Keintiman dan saling ketergantungan dalam menghadapi dan

mengatasi berbagai kebutuhan setiap hari. Individu tidak akan mampu memenuhi

kebutuhan hidupnya tanpa adanya hubungan dengan lingkungan sosial, oleh karena itu

individu perlu membina hubungan interpersonal yang memuaskan.

Kepuasan hubungan dapat dicapai jika individu sebagai makhluk sosial terlibat

secara aktif dalam proses berhubungan. Peran serta yang tinggi dalam berhubungan

disertai respons lingkungan yang positif akan meningkatkan rasa memiliki, kerjasama,

hubungan timbal balik yang sinkron ( Stuart dan Sundeen, 1995, hal.518 ). Peran serta

dalam proses hubungan dapat berfluktuasi sepanjang rentang tergantung (dependen)

dan mandiri (indenpenden), artinya suatu saat individu tergantung pada orang lain dan

suatu saat orang lain tergantung pada individu.

Pemutusan proses hubungan terkait erat dengan ketidakpuasan individu

terhadap proses hubungan yang disebabkan oleh kurangnya peran serta, respons

lingkungan yang negatif. Kondisi ini dapat mengembangkan rasa tidak percaya diri dan

keinginan untuk menghindar dari orang lain ( tidak percaya pada orang lain ).
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Mengembangkan hubungan sosial merupakan salah satu tugas perkembangan

masa dewasa . Pada usia dewasa (18 – 50 th ) yang terbagi menjadi usia dewasa awal,

madya dan lanjut, individu akan mengembangkan kemampuan dalam membina

hubungan dengan individu lain, baik dengan pasangan maupun individu di sekitarnya

seperti di tempat kerja sebagai satu kelompok organisasional. (Wade & Tavris, 2007)

Sebuah kelompok, seperti makhluk hidup yang lain, terus berkembang dari waktu

ke waktu. Dalam satu kelompok mungkin dimulai dari sekumpulan orang asing yang

tidak saling mengenal, tetapi seiring waktu, secara tiba-tiba kelompok tersebut

memberikan sebuah kohesivitas sehingga anggota-anggotanya menjadi sebuah

kelompok sosial yang erat. Kelompok tersebut dapat mempunyai arti yang luas misalnya

kelompok-kelompok unit kerja yang ada dalam sebuah organisasi atau lembaga.

Universitas X (PTS) sebagai sebuah organisasi yang terdiri dari beberapa unit

kerja juga perlu didukung oleh kohesivitas karyawan yang terdiri dari staf administrasi

(155 orang) dan staf pengajar (175 orang). Berdasarkan rekapitulasi dari bagian

kepegawaian diperoleh data keluar-masuk karyawan seagai berikut :

Tabel 1. Data Keluar Masuk Karyawan Universitas “X”

Tahun Jumlah Karyawan Masuk Jumlah Karyawan Keluar
2006 5 14
2007 13 9
2008 10 8
2009 11 9
2010 7 10
2011 22 5

Rata-Rata 11.33 9.17

Data di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2006-2011 jumlah karyawan keluar

lebih sedikit dibandingkan karyawan masuk, sehingga perlu kiranya diketahui tingkat

kohesivitasnya.

Kohesivitas Kelompok adalah kesepakatan para anggota terhadap sasaran

kelompok, serta saling menerima antar anggota kelompok. Semakin para anggota

kelompok saling tertarik dan makin sepakat mereka terhadap sasaran kelompok makin

lekat atau makin kohesif kelompoknya.

Karyawan Universitas X memiliki komitmen pada organisasi yang berada pada

tingkat sedang (Asih, dkk, 2008). Kohesivitas karyawan belum nampak secara jelas

sehingga penelitian ini berupaya mengetahui kohesivitas tersebut bila dibedakan
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menurut gender (laki-laki dan perempuan) serta bagian kerjanya (tenaga pengajar dan

tenaga administratif) sehingga dapat menjadi studi awal untuk penelitian-penelitian

berikutnya mengenai sumber daya manusia di Universitas X.

Kohesivitas Karyawan

Kohesivitas merupakan kekuatan interaksi dari anggota suatu kelompok.

Kohesivitas ditunjukkan dalam bentuk keramahtamahan antar anggota kelompok,

mereka biasanya senang untuk bersama-sama. Masing-masing anggota merasa bebas

untuk mengemukakan pendapat dan sarannya. Anggota kelompok biasanya juga

antusias terhadap apa yang ia kerjakan dan mau mengorbankan kepentingan pribadi

demi kepentingan kelompoknya. Merasa rela menerima tanggung jawab atas aktivitas

yang dilakukan untuk memenuhi kewajibannya. Semua itu menunjukan adanya

kesatuan, keeratan, dan saling menarik dari anggota kelompok. Kelompok yang

kohesivitasnya tinggi menunjukkan ciri-ciri :

a. Anggota merasa nyaman dengan masing-masing personil dari kelompok.

b. Anggota merasa terlindungi dan tak segan dalam menceritakan apapun yang ingin

diceritakan (terbuka antara satu dengan yang lain)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Faturochman (2006) bahwa kohesivitas kelompok

adalah tingkat sejauh mana kelompok ingin tetap mempertahankan keanggotaannya

atau merupakan ukuran seberapa menariknya kelompok ini bagi individu, juga dapat

diartikan sebagai rasa tanggung jawab dan rasa senang pada kelompok. Kelompok

yang memiliki kohesivitas yag tinggi maka para anggotanya memiliki tanggung jawab,

memiliki ketertarikan yang kuat pada kelompok dan biasanya tampil sebagai kelompok

yang kompak. Menurut Festinger ( Sears, 1985) kekompakan mengacu pada kekuatan

baik positif maupun negatif yang menyebabkan para anggota menetap. Kekompakan

merupakan karakteristik kelompok sebagai suatu kesatuan dan hal ini tergantung pada

tingkat keterikatan individu yang dimiliki setiap anggota kelompok. Kekuatan pokok yang

positif antara lain daya tarik antar pribadi yang terdapat diantara para anggota

kelompok. Bila anggota kelompok saling menyukai satu sama lain dan dieratkan dengan

ikatan persahabatan, kekompakan kelompok ini akan tinggi. Kekuatan positif lainnya

adalah motivasi orang untuk tetap tingal dalam suatu kelompok juga dipengaruhi oleh

tujuan instrumental kelompok itu. Seseorang sering berperan serta dalam kelompok

sebagai sarana untuk mencapai tujuan, sebagai cara untuk memperoleh pendapatan,
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untuk melakukan pekerjaan yang berguna. Jadi ketertarikan seseorang terhadap suatu

kelompok tergantung pada kesesuaian antara kebutuhan dan tujuan pribadi dengan

kegiatan dan tujuan kelompok.  Kekuatan positif yang berikut adalah sampai sejauh

mana  suatu kelompok berinteraksi secara efektif dan selaras. Sedangkan kekompakan

kelompok yang dipengaruhi oleh kekuatan negatif yang menyebabkan para anggotanya

tidak berani meninggalkan kelompok itu, bahkan meskipun mereka merasa tidak puas.

Terkadang orang tetap tinggal dalam suatu kelompok karena kerugian yang akan

ditanggungnya jika meninggalkan kelompok itu sangat tinggi atau karena tidak

tersedianya pilihan lain.

Menurut Walgito (2003 ) kohesivitas kelompok merupakan dimensi fundamental

dari struktur kelompok dan secara meyakinkan berpengaruh pada perilaku kelompok.

Pada umumnya kohesivitas kelompok meningkatkan produktivitas dan kinerja kelompok,

konformitas terhadap norma kelompok, memperbaiki semangat dan kepuasan kerja,

mempermudah komunikasi dalam kelompok, mengurangi permusuhan dalam kelompok,

meningkatkan rasa aman dan harga diri. Pendapat ini didukung pula dari hasil

penelitian Oktaviansyah  (2008 ) yang menyebutkan bahwa pada kelompok yang

kohesivitasnya tinggi akan memiliki tingkat ketertarikan pada anggota dan kelompok

yang kuat, ada konformitas sehingga menimbulkan iklim kerjasama yang baik,

kegairahan bekerja dan membuat anggota menjadi betah selanjutnya tingkat kohesivitas

akan memiliki pengaruh  terhadap komitmen organisasi tergantung seberapa jauh

kesamaan kelompok dengan organisasi.

Pengertian kohesivitas kelompok menurut Jewell dan Siegel (1998; 407)

mengacu pada sejauhmana anggota kelompok saling tertarik satu terhadap yang lain

dan merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut.  Dalam kelompok  yang

berkohesivitas tinggi setiap anggota tersebut memiliki komitmen yang tinggi untuk

mempertahankan kelompoknya.

Aplikasinya pada sebuah kelompok bahwa kohesivitas adalah kekuatan dari

pemersatu yang menghubungkan anggota kelompok secara individual dengan anggota

yang lain dalam satu kelompok secara keseluruhan. Kohesivitas adalah sebuah

kesatuan kelompok. Jadi dapat disimpulkan bahwa kohesivitas kelompok adalah daya

tarik yang terdapat dalam kelompok yang menyebabkan anggota kelompok

menginginkan untuk tetap menjadi bagian dari kelompok tersebut.
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Dimensi-Dimensi Kohesivitas

Para ahli psikologi sosial menyatakan bahwa daya tarik yang terdapat di dalam

kelompok sebagai penentu kohesivitas. Fokus utamanya pada faktor daya tarik untuk

mengukur kohesivitas kelompok . Menurut Brawley dkk ( dalam Oktaviansyah, 2008,

h.62) menyatakan bahwa kohesivitas kelompok dapat diukur melalui dimensi-dimensi

sebagai berikut :

a. Daya tarik individu pada kelompok- sosial

b. Daya tarik individu pada kelompok- tugas

c. Integrasi kelompok sosial

d. Intergrasi kelompok tugas.

Dimensi lain yang juga mempengaruhi kohesivitas kelompok dikemukakan oleh

Jewell (1998 ; 407) adalah

a. komitmen yang tinggi : dalam kelompok yang kohesivitasnya tinggi , setiap anggota

kelompok  tersebut memiliki komitmen yang tinggi untuk mempertahankan

kelompok.

b. daya tarik tertentu

c. ukuran kelompok

d. kesempatan berinteraksi

Dimensi-dimensi kohesivitas dikemukakan juga oleh Forshyt (dalam Ginting,

2010), yang mendukung teori-teori di atas, yaitu :

a. Kekuatan Sosial : keseluruhan dari dorongan yang dilakukan oleh individu dalam

kelompok untuk tetap berada dalam kelompoknya. Dorongan yang menjadikan

anggota kelompok selalu beerhubungan. Kumpulan dari dorongan tersebut

membuat mereka bersatu.

b. Kesatuan dalam kelompok : perasaan saling memiliki terhadap kelompoknya dan

memiliki perasaan moral yang berhubungan dengan keanggotaan dalam kelompok.

Setiap individu dalam kelompok merasa kelompok adalah sebuah keluarga, tim, dan

komunitasnya serta memiliki kebersamaan.

c. Daya Tarik : individu akan lebih tertarik melihat dari segi kelompok kerjanya sendiri

daripada melihat dari anggotanya secara spesifik.

d. Kerjasama kelompok : Individu memiliki keinginan yang lebih besar untuk bekerja

sama untuk mencapai tujuan kelompok.
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Dari pendapat tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi kohesivitas

adalah: kekuatan sosial, kesatuan dalam kelompok, daya tarik dan kerjasama kelompok.

Dimensi-dimensi inilah yang akan digunakan sebagai indikator penyusunan alat ukur.

Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Kohesivitas Kelompok

Beberapa faktor yang memengaruhi kohesivitas kelompok menurut Munandar

(2001) adalah :

a. Lamanya waktu berada bersama dalam kelompok.

Makin lama berada bersama dalam kelompok, makin saling mengenal, makin dapat

timbul sikap toleran terhadap orang lain. Dapat ditemukan atau bahkan

dikembangkan minat baru yang sama.

b. Penerimaan di masa awal,

Makin sulit seseorang memasuki kelompok kerja, maksudnya semakin sulit

seseorang diterima di dalam kelompok kerja sebagai anggota, makin lekat atau

kohesif kelompoknya. Pada awal masuk biasanya para anggota kelompok yang

lama menguji anggota baru dengan cara-cara yang khas oleh kelompoknya.

c. Ukuran kelompok.

Makin besar kelompoknya makin sulit terjadi interaksi yang intensif antar para

anggotanya sehingga makin kurang kohesif kelompoknya, sebaliknya ukuran

kelompok yang kecil memudahkan interaksi yang tinggi.

d. Ancaman eksternal

Kebanyakan penelitian menunjang hasil bahwa kelekatan kelompok akan

bertambah jika kelompok mendapat ancaman dari luar.

e. Produktivitas kelompok

Kelompok yang erat hubungannya akan lebih produktf daripada kelompok yang

kurang lekat hubungannya.

Menurut Mc.Dougall ( dalam Ahmadi, 2005 ), kohesivitas kelompok dapat

tumbuh jika ada faktor-faktor yang menimbulkannya yaitu :

a. Kelangsungan keberadaan kelompok (berlanjut untuk waktu yang lama) dalam arti

keanggotaan dan peran setiap anggota.

b. Adanya tradisi, kebiasaan, dan adat.

c. Ada organisasi dalam kelompok.



Prosiding Seminar Nasional
Peran Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Organisasi

67

d. Kesadaran diri kelompok, yaitu setiap anggota tahu siapa saja yang termasuk

dalam kelompok, bagaimana caranya ia berfungsi dalam kelompok, bagaimana

struktur dalam kelompok, dan sebagainya.

e. Pengetahuan tentang kelompok.

f. Keterikatan (attachment) kepada kelompok

Menurut Cota ( dalam Baron, 2005 ) faktor yang mempengaruhi kohesivitas

kelompok adalah :

a. status di dalam kelompok

kohesivitas seringkali lebih tinggi pada diri anggota dengan status yang tinggi

daripada yang rendah

b. usaha yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam kelompok

makin   besar usaha makin tinggi kohesivitasnya

c. keberadaan ancaman eksternal atau kompetisi yang kuat

ancaman eksternal atau kompetisi yang kuat dapat meningkatkan ketertarikan dan

komitmen anggota pada kelompok

d. ukuran kelompok

kelompok kecil cenderung lebih kohesif daripada kelompok besar.

Kelompok yang kohesif menurut Faturochman (2006) bila memiliki beberapa hal

berikut ini:

a. Setiap anggotanya komitmen tinggi dengan kelompoknya

b. Interaksi di dalam kelompok didominasi kerjasama bukan persaingan

c. Kelompok mempunyai tujuan yang terkait satu dengan yang lainnya dan sesuai

dengan perkembangan waktu tujuan yang dirumuskan meningkat.

d. Terjadi pertukaran antar anggota kelompok yang sifatnya mengikat

e. Ada ketertarikan antar anggota sehingga relasi yang terbentuk menguatkan jaringan

relasi di dalam kelompok.

Berdasarkan beberapa teori yang diacu, faktor-faktor yang mempengaruhi

kohesivitas kelompok adalah interaksi kelompok, ukuran kelompok, komitmen ,

produktivitas, ketertarikan dan keberadaan ancaman.
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Gender

Gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan (distinction)

dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara pria dan wanita

yang berkembang dalam masyarakat (Fakih, 2008)

Bagian Kerja

Bagian kerja pada karyawan di Universitas X dibagi menjadi dua bagian : Staf

Edukatif dan Staf Administratif. Pembagian tersebut berdasarkan deskripsi jabatan yang

berbeda. Staf Edukatif mempunyai deskripsi jabatan melaksanakan Tri Dharma

perguruan tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Staf

Administratif bertugas dalam hal administratif dan tata usaha akademis serta

kemahasiswaan.

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan  Kohesivitas

pada karyawan Universitas Semarang ditinjau dari gender dan bagian kerja. Penelitian

ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis :

Mengembangkan kajian-kajian dalam bidang Psikologi Sosial dan Psikologi

Perkembangan.

2. Manfaat Praktis :

Memberikan informasi yang berkaitan dengan kohesivitas kelompok dan kondisi

kohesivitas kelompok karyawan dan tenaga edukatif

Hipotesis

Ada perbedaan kohesivitas pada karyawan ditinjau dari gender dan bagian kerja

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan studi komparasi. Variabel

tergantung dalam penelitian ini adalah Tingkat Kohesivitas sedangkan variabel bebas

adalah gender (pria dan wanita) serta bagian kerja (staf edukatif dan staf administratif).

Definisi Operasional Kohesivitas adalah sebuah kesatuan kelompok yang

merupakan daya tarik yang terdapat dalam kelompok yang menyebabkan anggota

kelompok menginginkan untuk tetap menjadi bagian dari kelompok tersebut. Kohesivitas
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akan diukur dengan Skala Kohesivitas yang disusun oleh Sri Ulina Ginting (2010)

berdasarkan dimensi-dimensi kekuatan sosial, kesatuan dalam kelompok, daya tarik dan

kerjasama kelompok.

Pembagian gender adalah pria dan wanita sedangkan bagian kerja adalah dua

kelompok pembagian tugas pekerjaan yang terdiri dari bagian staf edukatif dan staf

administratif. Kedua variabel bebas datanya diperoleh melalui angket.

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

kuesioner dengan alat pengumpul data skala Kohesivitas dan angket tentang identitas

gender dan bagian kerja.

Populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan dan dosen Universitas X

sejumlah 330 orang dengan pembagian : 175 orang tenaga edukatif dan 155 orang

tenaga administratif. Teknik sampling yang digunakan adalah unproportional random

sampling pada 6 Fakultas (Fakultas Hukum, Fakultas Teknologi Pertanian dan

Peternakan, Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Fakultas

Teknologi Informasi & Komunikasi) dan 2 bagian administratif (Biro Administrasi Umum

dan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan). Tiap-tiap unit diambil 20

responden (tanpa memperhatikan proporsi tiap-tiap bagian) tetapi secara keseluruhan

hanya 95 angket dan kuesioner yang dikembalikan sehingga 95 data tersebut yang

diolah sebagai sampel.

Data kohesivitas diambil dengan Skala Kohesivitas yang disusun oleh Sri Ulina

Ginting (2010) yang terdiri dari 22 butir. Skala tersebut dibuat berdasarkan model skala

Likert satu pernyataan dengan empat alternatif jawaban yang terdiri dari : Sangat Sesuai

(SS), Sesuai (S), Tidak sesuai (TS) dan STS (Sangat Tidak Sesuai) . Nilai setiap pilihan

bergerak antara 1-4. Distribusi butir-butir skala adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Ditribusi Butir Skala Kohesivitas

No Dimensi No Butir
Favorabel

No Butir
Unfavorabel

Jumlah

1 Kekuatan Sosial 1,8 5, 18, 21 5
2 Kesatuan dalam

kelompok
3, 9, 13, 19 7, 12, 15 7

3 Daya tarik 11, 20 4 3
4 Kerjasama kelompok 6, 14, 22, 38 2, 10, 17 7

Total 12 10 22
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Analisis Validitas alat ukur menggunakan Teknik Korelasi Product Moment untuk

koefisien validitas konstruknya (korelasi item-total) menunjukkan nilai koefisien sebesar

0.335 sampai dengan 0.749 sehingga skala tersebut dianggap cukup valid. Analisis

reliabilitas dengan Teknik Alpha Cronbach untuk koefisien reliabilitas konsistensi internal

menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.903 sehingga skala tersebut dianggap reliabel.

Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Variansi 2 jalur (AB)

Hasil Penelitian
Berdasarkan uji asumsi yang dilakukan terhadap data kohesivitas menurut

gender dan bagian kerja dengan menggunakan SPSS 15.0 maka hasilnya adalah

sebagai berikut :

1. Uji Normalitas Sebaran nilai kohesivitas menurut bagian kerja staf edukatif

menunjukkan koefisien Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.094 dan p>0.05 sehingga

sebarannya diasumsikan normal sdangkan menurut bagian kerja staf administratif

menunjukkan koefisien Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.100 dan p>0.05 sehingga

sebarannya diasumsikan normal. Uji normalitas sebaran nilai kohesivitas menurut

gender pria menunjukkan koefisien Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.077 dengan

p>0.05 sehingga sebarannya diasumsikan normal sedangkan menurut gender

wanita menunjukkan koefisien Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.088 dan p>0.05

sehingga sebarannya diasumsikan normal

2. Uji Homogenitas Varians nilai kohesivitas menurut bagian kerja menunjukkan angka

Lavene Statistic sebesar 0.008 dan p>0.05 sehingga varians diasumsikan

homogen. Nilai kohesivitas menurut gender menunjukkan angka Lavene Statistic

sebesar 0.238 dan p>0.05 sehingga varians diasumsikan homogen

Hasil uji hipotesis dengan teknik Analisis Varians 2 jalur (Anava AB)

menunjukkan nilai koefisien F bagian sebesar 1.247 dengan p > 0.05 sehingga dapat

dikatakan bahwa tidak ada perbedaan kohesivitas menurut bagian kerja (staf

administratif dan staf edukatif). Nilai koefisien F gender sebesar 0.374 dengan p>0.05

menunjukkan bahwa menurut gender (pria  dan wanita) juga tidak ada perbedaan

kohesivitas. Koefisien F interaksi menunjukkan angka sebesar 0.173 dengan p > 0.05

yang berarti bahwa tidak ada interaksi antara bagian kerja dan gender. Hasil analisis

teersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini hipotesis alternatif gagal menolak
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hipotesis nol sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kohesivitas

ditinjau dari bagian kerja dan gender.

Diskusi
Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tidak ada perbedaan kohesivitas pada

bagian kerja (staf edukatif dan administratif) dan gender (pria dan wanita) di Universitas

X. Hasil tersebut dapat disebabkan karena jumlah karyawan secara keseluruhan

tergolong kecil (330 orang), sesuai dengan pendapat Cota (dalam Baron, 2005 ) bahwa

salah satu faktor yang memengaruhi kohesivitas kelompok adalah ukuran kelompok di

mana kelompok kecil cenderung lebih kohesif daripada kelompok besar. Pada kelompok

kecil penerimaan dan kompetisi juga cenderung rendah sehingga kohesivitas akan lebih

tinggi. Bagian kerja ternyata juga tidak mempunyai perbedaan dalam kohesivitas, hal

tersebut dimungkinkan karena antara kedua bagian ada ketidaksetaraan dalam hal usia

dan deskripsi pekerjaan.

Tinjauan kohesivitas menurut gender juga tidak menunjukkan perbedaan.

Peneliti menekankan pada gender karena dalam gender tidak hanya ada pembagian

secara biologis tapi sudah mengarah pada tugas-tugas dalam hubungan sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut maka antara pria dan wanita sudah ada kesetaraan tugas

sehingga kohesivitas juga relative tidak menunjukkan perbedaan.

Perbandingan antara Rerata Empirik dan Rerata Hipotetik variabel Kohesivitas

adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Skor Empirik dan Skor Hipotetik Kohesivitas

Variabel Skor Empirik Skor Hipotetik

Kohesivitas Min Maks Rerata SD Min Maks Rerata SD
40 88 71.905 9.003 22 88 55 11

Berdasarkan perbandingan Rerata Empirik dan Rerata Hipotetik diperoleh hasil

bahwa Rerata Empirik lebih besar daripada Rerata Hipotetik. Hal tersebut menunjukkan

bahwa kohesivitas karyawan secara umum adalah tinggi.

Kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini dapat juga berpengaruh terhadap

hasil. Pengambilan sampel yang tidak proporsional di setiap bagian mengakibatkan

tidak setaranya jumlah sampel untuk tiap bagian dan tiap gender.
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Kesimpulan dan Rekomendasi
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : Tidak ada perbedaan

kohesivitas pada karyawan Universitas X ditinjau dari bagian kerja (administratif dan

edukatif) serta gender (pria dan wanita).

Rekomendasi

1. Pada Karyawan:

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa kohesivitas karyawan tergolong

tinggi sehingga dapat dipertahankan kerjasama yang baik antar karyawan.

2. Pada Universitas X :

Kohesivitas yang tinggi pada karyawan hendaknya dipertahankan agar produktivitas

dan iklim kerja yang kondusif tetap terjaga. Peninjauan kembali deskripsi kerja dan

perputaran kerja tetap dilakukan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan

kohesivitas.

3. Pada Peneliti lain :

Peneliti lain dapat meneliti kohesivitas dengan populasi yang lebih besar dan

memperhatikan  pengaruh tiap-tiap dimensi kohesivitas dan proporsi tiap dimensi

dalam penyusunan alat ukurnya.
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