
 
 

63 
 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji tingkat kesahihan butir 

pertanyaan masing-masing variabel. Sebuah butir pertanyaan dikatakan valid 

jika mampu mengukur apa yang di inginkan dan dapat mengungkapkan data 

dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas dengan melihat korelasi 

antar skor masing-masing item pertanyaan dengan skor total (item total 

corelatiaon). 

Perhitungan validitas dilakukan dengan rumus teknik korelasi product 

moment. Jika r hitung lebih besar dari pada r tabel maka butir-butir pertanyaan 

tersebut dikatakan valid atau sahih. Sebaliknya jika nilai r hitung lebih kecil 

daripada r pada tabel berarti butir-butir pertanyaan dinyatakan tidak valid. 

Sampel sebanyak 30 maka nilai r tabel adalah sebesar 0,361. Jika nilai rxy > 

0,361 maka valid, dan jika nilai rxy < 0,361 maka item tersebut dinyatakan 

gugur. Hasil uji validitas dijabarkan dalam Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian 

Variabel Item r hitung r tabel keterangan 
Komitmen Organisasi KO1 0.710 0.361 valid 
  KO2 0.680 0.361 valid 
  KO3 0.737 0.361 valid 
  KO4 0.747 0.361 valid 
  KO5 0.639 0.361 valid 
  KO6 0.562 0.361 valid 
  KO7 0.676 0.361 valid 
  KO8 0.679 0.361 valid 
  KO9 0.783 0.361 valid 
  KO10 0.473 0.361 valid 
  KO11 0.684 0.361 valid 
Kepuasan Kerja KK1 0.611 0.361 valid 
  KK2 0.678 0.361 valid 
  KK3 0.766 0.361 valid 
  KK4 0.751 0.361 valid 
  KK5 0.794 0.361 valid 
  KK6 0.885 0.361 valid 
  KK7 0.852 0.361 valid 
  KK8 0.889 0.361 valid 
  KK9 0.667 0.361 valid 
  KK10 0.884 0.361 valid 
  KK11 0.873 0.361 valid 
  KK12 0.845 0.361 valid 
  KK13 0.688 0.361 valid 
  KK14 0.599 0.361 valid 
Organizational Citizenship OCB1 0.644 0.361 valid 
Behavior OCB2 0.604 0.361 valid 
  OCB3 0.477 0.361 valid 
  OCB4 0.624 0.361 valid 
  OCB5 0.372 0.361 valid 
  OCB6 0.442 0.361 valid 
  OCB7 0.756 0.361 valid 
  OCB8 0.654 0.361 valid 
  OCB9 0.753 0.361 valid 
  OCB10 0.531 0.361 valid 
  OCB11 0.671 0.361 valid 
  OCB12 0.610 0.361 valid 
  OCB13 0.737 0.361 valid 
  OCB14 0.637 0.361 valid 
  OCB15 0.597 0.361 valid 
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Lanjutan Tabel 4.1 
  OCB16 0.641 0.361 valid 
  OCB17 0.604 0.361 valid 
  OCB18 0.657 0.361 valid 
Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 2, hal 110-112) 

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.1, menunjukkan bahwa 

semua nilai rhitung lebih besar dari rtabel (0,361) pada taraf signifikansi 5 persen. 

Dapat disimpulkan seluruh butir pertanyaan pada variabel penelitian 

dinyatakan valid. 

4.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat 

pengukur dipercaya atau dapat diandalkan dan tetap konsisten jika dilakukan 

dua kali pengukuran atau lebih pada kelompok yang sama dengan alat ukur 

yang sama. Uji reliabilitas penelitian ini menggunakan rumus Alfa Cronbach. 

Instrument dikatakan reliabel apabila nilai koefisien reliabilitasnya >0,6. Hasil 

uji reliabilitas instrumen penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.2 
 

Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner 
 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 
Komitmen  0,876 Reliabel 
Kepuasan kerja 0,945 Reliabel 
Kinerja 0,897 Reliabel 
Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 3, hal 113-114) 

 Hasil dari uji reliabilitas memperoleh nilai koefisien reliabilitas 

(Crobach Alpha) yang lebih besar dari 0,6. Sesuai dengan pendapat Ghozali 
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(2005) bahwa instrumen dinyatakan reliabel jika nilai Crobach Alpha lebih 

besar dari 0,6. Dapat disimpulkan bahwa instrument penelitian ini reliabel 

(dapat diandalkan). 

4.2 Analisis Deskripsi 

4.2.1 Deskripsi Responden Penelitian 

Deskripsi karakteristik responden menjelaskan tentang profil guru TK 

Fastrack FunSchool Yogyakarta sebanyak 30 orang. Deskripsi karakteristik 

subyek penelitian akan disajikan meliputi jenis kelamin, usia, masa kerja, dan 

pendidikan. Hasil analisis deskriptif karakteristik responden penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Jenis Kelamin 

Berdasarkan data angket yang telah disebarkan, diperoleh hasil 

klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin seperti terlihat pada 

Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 
 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Keterangan Frekuensi % 

Laki-laki 2 6,7 
Perempuan 28 93,3 

Total 56 100 
 Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 4, hal 115) 

Berdasarkan Tabel 4.3, menunjukkan bahwa responden yang 

merupakan guru TK Fastrack FunSchool Yogyakarta mayoritas adalah 

perempuan yaitu sebesar 93,3% dan sisanya laki – laki sebesar 6,7%. 
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2. Usia 

Berdasarkan data angket yang telah disebarkan, diperoleh hasil 

klasifikasi responden berdasarkan usia seperti terlihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 
 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia 
Keterangan Frekuensi % 

26 - 30 tahun 6 20 
31 – 35 tahun 17 56,7 
36 - 40 tahun 7 23,3 

Total 30 100 
 Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 4, hal 115) 

Berdasarkan Tabel 4.4, menunjukkan bahwa mayoritas responden 

berusaia antara 31 – 35 tahun yaitu sebesar 56,7. Sedangkan yang berusia 

antara 36 – 40 tahun sebesar 23,3 persen dan guru berusia 26 - 30 tahun 

sebesar 20%.  

3. Masa Kerja 

Berdasarkan data angket yang telah disebarkan, diperoleh hasil 

klasifikasi responden berdasarkan masa kerja seperti terlihat pada Tabel 

4.5. 

Tabel 4.5 
 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Keterangan Frekuensi % 
< 3 tahun 22 73,3 
4 – 8 tahun 8 26,7 
Total 30 100 

 Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 4, hal 115) 
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Tabel 4.5, menunjukkan klasifikasi responden berdasarkan masa 

kerja diketahui sebanyak 73,3 persen guru mempunyai masa kerja < 3 

tahun sebanyak 73,3 persen dan guru yang mempunyai masa kerja antara 

4 - 8 tahun sebesar 26,7persen. Hal ini menunjukkan mayoritas guru 

mempunyai masa kerja kurang dari 3 tahun. 

4. Pendidikan 

Berdasarkan data angket yang telah disebarkan, diperoleh hasil 

klasifikasi responden berdasarkan pendidikan seperti terlihat pada Tabel 

4.6 

Tabel 4.6 
 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Keterangan Frekuensi % 
S1 27 90 
S2 3 10 
Total  30 100 
Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 4, hal 115) 

Tabel 4.6, menunjukkan klasifikasi responden berdasarkan 

pendidikan diketahui sebanyak 90 persen guru berpendidikan S1, dan 

sebesar 10 persen guru berpendidikan S2. Hal ini menunjukkan 

mayoritas guru berpendidikan sarjana atau S1. 

4.3 Analisis Data 

4.3.1 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan mengenai data 

penelitian. Analisis dilakukan menggunakan kategori berdasarkan nilai 
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distribusi frekuensi, nilai maksimum dan nilai rata-rata. Nilai distribusi 

frekuensi dilakukan dengan menggunakan kategori jawaban sebagai berikut : 

 0,75
4

14Interval

intervalJumlah 
 terendahnilai- tertinggiNilaiInterval

=
−

=

=

 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diperoleh batasan kategori 

penilaian data sebagai berikut : 

1,00 - 1,75  = Penilaian sangat tidak tinggi 

1,76 - 2,50  = Penilaian tidak tinggi 

2,51 - 3,25  = Penilaian tinggi 

3,26 - 4,00  = Penilaian sangat tinggi 

1. Analisis Deskriptif Data Komitmen organisasi 

Variabel komitmen organisasi diukur menggunakan 11 butir 

pertanyaan yang ditunjukkan pada Tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 
Analisis Deskriptif Komitmen organisasi (X1) 

  
N
O Indikator Mean Keterangan

Affective Organizational Commitment 
1 Saya mempunyai rasa memiliki yang kuat 

dengan organisasi 3.23 Sangat 
Tinggi 

2 Saya bangga memberitahukan hal tentang 
organisasi dengan orang lain 3.00 Tinggi 

3 Saya terikat secara emosional dengan organisasi. 2.93 Tinggi 
4 Saya senang apabila dapat bekerja di organisasi 

sampai pensiun. 2.73 Tinggi 

5 Saya senang berdiskusi mengenai organisasi 
dengan orang lain di luar organisasi. 2.73 Tinggi 

 Rata-rata 2.93 Tinggi 
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Lanjutan Tabel 4.7 
Normative Organizational Commitment

6 Saya mematuhi peraturan yang diterapkan dalam 
organisasi. 3.10 Tinggi 

7 Saya bertanggung jawab atas tugas-tugas yang 
diberikan oleh organisasi. 3.17 Tinggi 

8 Saya menjunjung tinggi kejujuran dalam bekerja. 3.23 Sangat 
Tinggi 

9 Saya memelihara hubungan yang baik dengan 
seluruh anggota organisasi. 3.13 Tinggi 

 Rata-rata 3.16 Tinggi 
Continuance Organizational Commitment
10 Saya mampu bertahan dalam suatu organisasi 

karena memiliki kesempatan pengembangan 
karir yang bagus. 

3.00 Tinggi 

11 Saya merasa fasilitas yang diberikan oleh 
organisasi lebih baik daripada organisasi lainnya. 3.07 Tinggi 

 Rata-rata 3.04 Tinggi 
 Mean Total X1 3.03 Tinggi 

Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 7, hal 120-121) 
 

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden, 

mayoritas guru telah mempunyai komitmen organisasi yang tinggi dengan 

rata-rata skor sebesar 3,03, yaitu pada interval antara 2,51 - 3,25 yang dapat 

dikategorikan baik. Penilaian tertinggi pada item P1 (mempunyai rasa memiliki 

yang kuat dengan organisasi) dengan rata-rata sebesar 3,23. Penilaian terendah 

pada item P5 (senang berdiskusi mengenai organisasi dengan orang lain di luar 

organisasi) dengan nilai rata-rata sebesar 2,73. Hal ini menunjukkan bahwa guru 

TK Fastrack FunSchool Yogyakarta memiliki komitmen yang kuat pada 

organisasi baik secara affective, normative maupun continuance. Namun 

indikator paling dominan yang dimiliki guru TK Fastrack FunSchool Yogyakarta 

merupakan aspek normative organizational commitment dengan nilai rata-rata 
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sebesar 3,16. 

2.  Analisis Deskriptif Data Kepuasan kerja 

Variabel kepuasan kerja diukur menggunakan 14 butir pertanyaan yang 

ditunjukkan pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 
 

Analisis Deskriptif Variabel Kepuasan kerja (X2) 

No  Mean Keterangan
Hubungan Baik di Lingkungan Kerja 

1 Saya sanggup untuk menyelesaikan tugas atau 
pekerjaan meskipun tanpa pengawasan 3.30 Sangat 

Tinggi 
2 Saya mempunyai kemauan untuk membina 

komunikasi dengan relasi kerja 3.27 Sangat 
Tinggi 

3 Saya dapat bekerja sama untuk menyelesaikan 
tugas tertentu dalam suatu tim kerja atau 
individual 

3.30 Sangat 
Tinggi 

4 Saya mempunyai kemauan untuk merawat sarana 
atau peralatan kerja dengan baik. 3.23 Sangat 

Tinggi 
 Rata-rata 3.28 Sangat 

Tinggi 
Kemampuan Utilitas 

5 Saya dapat menerima kebijakan yang diambil 
oleh pimpinan 2.97 Tinggi 

6 Saya mematuhi peraturan jam kerja yang sudah 
ditetapkan 2.93 Tinggi 

7 Saya mematuhi peraturan jam kerja yang sudah 
ditetapkan. 3.10 Tinggi 

8 Saya mempunyai hasrat untuk memanfaatkan 
kesempatan meningkatkan jenjang karier 2.93 Tinggi 

 Rata-rata 2.98 Tinggi 
Kebijakan Kesejahteraan

9 Saya merasa puas dengan besar upah (take home 
pay) yang diterima jika dibandingkan dengan 
beban kerja 

2.70 Tinggi 

10 Saya merasa puas dengan sistem pemberian 
tunjangan yang diberlakukan oleh organiasasi ini. 2.87 Tinggi 
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Lanjutan Tabel 4.8 
11 Saya merasa puas dengan sistem insentif yang 

diberlakukan oleh organisasi ini 2.87 Tinggi 

12 Saya merasa puas dengan sistem gaji lembur 
yang diberlakukan di organisasi ini 2.97 Tinggi 

 Rata-rata 2.85 Tinggi 
Perhatian Organisasi pada Masalah Keamanan Kerja 
13 Saya mampu untuk mengatasi segala resiko yang 

ditimbulkan dari pekerjaan. 2.87 Tinggi 

14 Saya memperoleh jaminan kesehatan dan 
keselamatan kerja berupa tunjangan atau asuransi 
kesehatan dan keselamatan kerja. 

3.13 Tinggi 

 Rata-rata 3.00 Tinggi 
 Mean Total X2 3.03 Tinggi 

Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 7, hal 122-123) 
 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas diketahui mayoritas guru telah memberikan 

penilaian tinggi atau setuju terhadap variabel kepuasan kerja dengan rata-rata 

skor sebesar 3,03, yaitu pada interval antara 2,51-3,25 yang dapat dikategorikan 

baik. Penilaian tertinggi pada item P1 (sanggup menyelesaikan tugas meskipun 

tanpa pengawasan) dengan rata - rata sebesar 3,30, sedangkan penilaian terendah 

pada item P9 (merasa puas dengan besar upah yang diterima) dengan rata – rata 

sebesar 2,70. Hal ini menunjukkan bahwa guru TK Fastrack FunSchool 

Yogyakarta merasa puas dengan hubungan timbal balik di lingkungan kerja, 

kemamuan utilitas, kebijakan kesejahteraan perusahaan, dan perhatian organisasi 

pada masalah keamanan kerja. Namun indikator paling dominan yang dimiliki 

guru TK Fastrack FunSchool Yogyakarta merupakan aspek hubungan baik di 

lingkungan kerja dengan nilai rata-rata sebesar 3,28. 
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3. Analisis Variabel Organizational citizenship behavior 

Variabel kinerja diukur menggunakan 18 butir pertanyaan yang ditunjukkan 

pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 
 

Analisis Deskriptif Organizational citizenship behavior (Y) 
  

No   Mean Keterangan 
Altruism 

1 Saya bersedia membantu rekan kerja yang 
mengalami penumpukan beban kerja 3.03 Tinggi 

2 Saya bersedia membantu rekan kerja yang 
mengalami penumpukan beban kerja 3.13 Tinggi 

 Rata-rata 3.08 Tinggi 
Conscientiousness 

3 Saya secara sukarela datang lebih awal dari 
jam yang telah ditentukan 2.77 Tinggi 

4 Saya secara sukarela mematuhi peraturan 
yang ada dalam organisasi ini 3.03 Tinggi 

5 Saya secara sukarela dalam menerima 
tambahan pekerjaan diluar waktu bekerja 
yang telah ditentukan 

2.63 Tinggi 

 Rata-rata 2.81 Tinggi 
Sportmanship 

6 Saya tidak banyak mengeluh pada hal kecil 
maupun masalah pekerjaan 3.00 Tinggi 

7 Saya mampu menerima pendapat dari rekan 
kerja 3.07 Tinggi 

8 Saya mampu untuk bekerja sama dengan 
rekan kerja 3.13 Tinggi 

 Rata-rata 3.07 Tinggi 
Courtessy 

9 Saya selalu menghargai orang lain atau rekan 
kerja 3.07 Tinggi 

10 Saya selalu memperhatikan orang lain atau 
rekan kerja 2.93 Tinggi 

11 Saya menghindari terjadinya konflik dengan 
rekan kerja 3.17 Tinggi 

12 Saya selau mempertimbangkan dampak dari 
setiap tindakan yang saya lakukan 3.20 Tinggi 
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Lanjutan Tabel 4.9 
13 Saya selalu berkonsultasi terlebih dahulu 

sebelum mangambil tindakan. 3.03 Tinggi 

 Rata-rata 3.08 Tinggi 
Civic Virtue 
14 Saya mengikuti perkembangan atau 

perubahan dalam organisasi ini 3.07 Tinggi 

15 Saya selalu hadir dalam pertemuan mengenai 
organisasi 3.07 Tinggi 

16 Saya selalu berpartisipasi dalam pertemuan 
mengenai organisasi 3.10 Tinggi 

17 Saya mengambil inisiatif untuk memberikan 
saran bagaimana operasi atau 
prosedur-prosedur organisasi dapat diperbaiki

2.97 Tinggi 

18 Saya melindungi fasilitas-fasilitas yang 
dimiliki organisasi ini. 3.07 Tinggi 

 Rata-rata 3.06 Tinggi 
 Mean Total Y 3.03 Tinggi 

Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 7, hal 123-126) 
 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa dari 30 responden, 

mayoritas guru telah mempunyai OCB yang tinggi dengan rata-rata skor sebesar 

3,03, yaitu pada interval antara 2,51 - 3,25 yang dapat dikategorikan tinggi. 

Penilaian tertinggi pada item P12 (selalu mempertimbangkan dampak dari setiap 

tindakan yang dilakukan) yaitu dengan rata – rata sebesar 3,20. Penilaian 

terendah pada item P5 (sukarela mematuhi peraturan yang ada di organisasi) 

yaitu dengan  rata-rata sebesar 2,63. Hal ini menunjukkan bahwa guru TK 

Fastrack FunSchool Yogyakarta telah memberikan sumbangan hasil kerja pada 

organisasi secara keseluruhan. Namun indikator paling dominan yang dimiliki 

guru TK Fastrack FunSchool Yogyakarta merupakan aspek altruism dengan nilai 

rata-rata sebesar 3,08.  

 



75 
 

 
 

4. Rekapitulasi Analisis Deskriptif Variabel 

Tabel 4.10 
 

Rekapitulasi Analisis Deskriptif 
 

Pernyataan Mean Keterangan 
Komitmen organisasi (X1) 3,03 Tinggi 
Kepuasan kerja (X2) 3,03 Tinggi 
OCB (Y) 3,02 Tinggi 

    Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 7, hal 120-126) 
 

Tabel 4.10 diatas menunjukkan rekapitulasi hasil analisi deskriptif. 

Berdasarkan tabel rangkuman diatas maka variabel komitmen organisasi 

dikategorikan tinggi, sedangkan variabel kepuasan kerja dikategorikan tinggi, 

dan didukung dengan variabel organizational citizenship behavior juga dalam 

kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa guru TK Fastrack FunSchool 

Yogyakarta memiliki komitmen organisasi yang tinggi, dan merasa puas bekerja 

di sekolahan tersebut, sehingga guru memiliki organizational citizenship 

behavior yang tinggi. 

4.3.2 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan melakukan analisis 

regresi linier berganda. Uji regresi linier berganda dilakukan dengan variabel 

bebas : Komitmen organisasi (X1) dan Kepuasan kerja (X2) dengan variabel 

terikat organizational citizenship behavior (Y). Rangkuman hasil analisis 

regresi linier berganda untuk pengujian hipotesis penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 4.11. 



76 
 

 
 

Tabel 4.11 
 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Sumber: Data primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 5, hal 116) 
 

4.3.2.1  Persamaan Regresi 

Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut, maka didapatkan persamaan 

regresi sebagai berikut : 

Y = 1,480 + 0,274 X1 + 0,236 X2  

Berdasarkan persamaan regresi mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi 

kinerja maka dapat diberikan intepretasi sebagai berikut : 

 

a. Konstanta 

Nilai konstanta sebesar 1,480, artinya jika tidak ada variabel 

komitmen organisasi dan kepuasan kerja yang mempengaruhi 

organizational citizenship behavior (OCB), maka nilai OCB hanya 

sebesar 1,480 satuan. 

 

Variabel Koefisien 

Regresi 

t-hitung Sig. Kesimpulan 

Komitmen organisasi  0,433 2,744 0,011 Ha diterima 

Kepuasan kerja  0,382 2,422 0,022 Ha diterima 

Konstanta                 : 1,480 

R2                             : 0,501 

F hitung                   : 13,577 

Sig.                          : 0,000 
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b. Koefisien Komitmen organisasi (β1) 

Komitmen organisasi (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap 

organizational citizenship behavior, dengan koefisien regresi sebesar 

0,433, yang artinya apabila komitmen organisasi meningkat sebesar 1 

satuan, maka organizational citizenship behavior juga akan meingkat 

sebesar 0,433 skala, dengan asumsi bahwa variabel kepuasan kerja (X2) 

dalam kondisi konstan. Adanya pengaruh positif ini, berarti bahwa 

antara komitmen organisasi dan organizational citizenship behavior 

menunjukkan hubungan yang searah. Komitmen organisasi yang 

semakin meningkat maka organizational citizenship behavior juga akan 

meningkat, demikian pula sebaliknya. 

c. Koefisien Kepuasan kerja (β2) 

Kepuasan kerja (X2) mempunyai pengaruh positif terhadap 

organizational citizenship behavior, dengan koefisien regresi sebesar 

0,382, yang artinya apabila kepuasan kerja meningkat sebesar 1 satuan, 

maka organizational citizenship behavior juga akan meingkat sebesar 

0,382 skala, dengan asumsi bahwa variabel komitmen organisasi (X1) 

dalam kondisi konstan. Adanya pengaruh positif ini, berarti bahwa 

antara kepuasan kerja dan organizational citizenship behavior 

menunjukkan hubungan yang searah. Penilaian guru terhadap kepuasan 

kerja yang semakin meningkat maka organizational citizenship behavior 

juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya. 
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4.3.2.2 Uji t 

Uji t ini merupakan pengujian untuk menunjukkan pengaruh secara 

individu variabel bebas yang ada didalam model terhadap variabel terikat. 

Apabila nilai t hitung > t tabel dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 

(p<0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

a) Pengaruh komitmen organisasi dengan organizational citizenship 

behavior 

 Hipotesis : 

Ho :  Tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari komitmen 

organisasi terhadap organizational citizenship behavior pada guru 

TK Fastrack FunSchool Yogyakarta. 

Ha :  Ada pengaruh positif dan signifikan dari komitmen organisasi 

terhadap organizational citizenship behavior pada guru TK 

Fastrack FunSchool Yogyakarta. 

 Berdasarkan Tabel 4.11, perhitungannya adalah t hitung sebesar 

2,744. Taraf signifikansi 0,011 dan derajat bebas (DB) dengan ketentuan : 

DB=n-k-2, atau 30-2-1=27. Dari ketentuan tersebut diperoleh angka t 

tabel sebesar 1,703. 

Kriteria Uji Hipotesis : 

Jika t hitung > t tabel dan sig penelitian < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 
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Jika t hitung < t tabel dan sig penelitian < 0,05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

Kesimpulan : 

Berdasarkan perhitungan, angka signifikansi sebesar 0,011<0,05 

dan diperoleh angka t hitung sebesar 2,744 > t tabel sebesar 1,703 

sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya Hipotesis pertama "Ada 

pengaruh positif dan signifikan dari komitmen organisasi terhadap 

organizational citizenship behavior pada guru TK Fastrack FunSchool 

Yogyakarta" terbukti. 

b) Pengaruh Kepuasan kerja dengan organizational citizenship behavior 

Hipotesis : 

Ho : Tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari kepuasan kerja 

terhadap organizational citizenship behavior pada guru TK Fastrack 

FunSchool Yogyakarta. 

Ha : Ada pengaruh positif dan signifikan dari kepuasan kerja terhadap 

organizational citizenship behavior pada guru TK Fastrack 

FunSchool Yogyakarta. 

 Berdasarkan Tabel 4.11, perhitungannya adalah t hitung sebesar 

2,422. Taraf signifikansi 0,022 dan derajat bebas (DB) dengan ketentuan : 

DB=n-k-1, atau 30-2-1=27. Dari ketentuan tersebut diperoleh angka t 

tabel sebesar 1,703. 

Kriteria Uji Hipotesis : 
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Jika t hitung > t tabel dan sig penelitian < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

Jika t hitung < t tabel dan sig penelitian > 0,05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

Kesimpulan : 

Berdasarkan perhitungan, angka signifikansi sebesar 0,022<0,05 

dan diperoleh angka t hitung sebesar 2,422 > t tabel sebesar 1,703 

sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya Hipotesis kedua "Ada 

pengaruh positif dan signifikan dari kepuasan kerja terhadap 

organizational citizenship behavior pada guru TK Fastrack FunSchool 

Yogyakarta" terbukti. 

4.3.2.3 Uji F (Pengaruh Komitmen organisasi dan Kepuasan kerja Terhadap 

Organizational Citizenship Behavior 

Hipotesis : 

Ho : Tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari komitmen organisasi dan 

kepuasan kerja terhadap organizational citizenship behavior pada guru 

TK Fastrack FunSchool Yogyakarta. 

Ha : Ada pengaruh positif dan signifikan dari komitmen organisasi dan 

kepuasan kerja terhadap organizational citizenship behavior pada guru 

TK Fastrack FunSchool Yogyakarta. 

Kriteria Uji Hipotesis : 

Jika F hitung > F tabel dan nilai sig penelitian < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 
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diterima. 

Jika F hitung > F tabel dan nilai sig penelitian > 0,05 maka Ho diterima dan 

Ha ditolak. 

Kesimpulan : 

Berdasarkan perhitungan angka signifikansi sebesar 0,000<0,05 dan F 

hitung sebesar 13,577 > F table sebesar 3.354 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Artinya Hipotesis ketiga "Ada pengaruh positif dan signifikan dari 

komitmen organisasi dan kepuasan kerja terhadap organizational citizenship 

behavior pada guru TK Fastrack FunSchool Yogyakarta" terbukti. 

 

4.3.2.4 Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis 

Tabel 4.12 
Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Bunyi Hipotesis Keterangan 
H1 Ada pengaruh positif dan signifikan dari komitmen 

organisasi terhadap organizational citizenship 

behavior pada guru TK Fastrack FunSchool 

Yogyakarta. 

Terbukti 

H2 Ada pengaruh positif dan signifikan dari kepuasan 

kerja terhadap organizational citizenship behavior 

pada guru TK Fastrack FunSchool Yogyakarta. 

Terbukti 

H3 Ada pengaruh positif dan signifikan dari komitmen 

organisasi dan kepuasan kerja terhadap 

organizational citizenship behavior pada guru TK 

Fastrack FunSchool Yogyakarta. 

Terbukti 
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4.3.2.5  Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi merupakan suatu alat untuk mengukur besarnya 

persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya 

koefisien determinasi berkisar antara angka 0 sampai dengan 1, semakin 

mendekati nol besarnya koefisien determinansi suatu persamaan regresi, 

maka semakin kecil pengaruh semua variabel independen terhadap variabel 

dependen. Sebaliknya semakin besar koefisien determinasi mendekati angka 

1, maka semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Dari Tabel 4.11 diatas, diperoleh hasil analisis nilai koefisien 

determinasi (R2) sebesar 0,501. Hal ini menunjukkan bahwa 50,1% variasi 

dari organizational citizenship behavior dapat dijelaskan oleh variabel 

komitmen organisasi dan kepuasan kerja, sedangkan sisanya sebesar 49,9% 

lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. 

 

4.3.3 Pengujian Asumsi Klasik 

4.3.3.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2005). 

Pada penelitian ini analisis grafik digunakan sebagai analisis statistik untuk 

mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidak. Hasil pengujian 

normalitas dapat ditunjukkan pada gambar 4.1 berikut :  
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Gambar 4.1.  Hasil Uji Normalitas  ( Lampiran 6, Hal 117) 

Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa sebaran data 

cenderung mengikuti kurva normal, maka dapat disimpulkan bahwa 

sebaran data pada persamaan regresi berdistribusi normal sehingga 

memenuhi asumsi normalitas. 

4.3.3.2  Uji Multikolinieritas 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah diantara variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini terdapat korelasi erat 

ataukah tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi gejala 

multikolinearitas karena dapat menyebabkan kesalahan standar estimasi 

akan cenderung meningkat. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat 

secara ringkas ditunjukkan Tabel 4.13. 
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Tabel 4.13 
 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Nilai VIF Tolerance Keterangan 

Komitmen organisasi 1.348 0.742 

Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Kepuasan kerja 1.348 0.742 

Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2014 (Lampiran 6, hal 118) 

Berdasarkan analisis diperoleh hasil tidak terjadi gejala 

mulkolinearitas dibuktikan dengan nilai tolerance hasil perhitungan lebih 

besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 5.4.3.3.3 Uji  Heterokedasitas 

 
Analisis asumsi klasik pada uji heteroskedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan plot residual. Jika diketemukan plot residual membentuk pola 

tertentu maka terjadi gejala heterosekedastisitas. Hasil pengujian 

heteroskedastisitas ditunjukkan pada Gambar 4.2 berikut : 

 

Gambar 4.2.  Uji Heteroskedastisitas (Lampiran 6,Hal 117) 
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Berdasarkan Gambar 4.2 terlihat data residual berupa titik-titik 

menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Dengan demikian 

dapat disimpulkan regresi yang diajukan dalam penelitian ini terjadi tidak 

gejala heteroskedastisitas. 

4.4 Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komitmen organisasi dan 

kepuasan kerja berpengaruh terhadap organizational citizenship behavior. 

Karyawan yang memiliki komitmen pada organisasinya dan kepuasan kerja 

dalam menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan, maka 

karyawan tersebut dengan suka rela melakukan tugas-tugas lain yang pada 

dasarnya diluar tanggung jawabnya untuk kemajuan organisasinya dan merasa 

bangga terhadap organisasinya organizational citizenship behavior 

4.4.1 Pengaruh Komitmen organisasi terhadap Organizational Citizenship 

Behavior 

Hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh hasil bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational 

citizenship behavior pada guru TK Fastrack FunSchool Yogyakarta. Hal ini 

dapat diartikan bahwa guru memiliki komitmen terhadap organisasinya berarti 

karyawan tersebut sangat mempercayai nilai-nilai dalam organisasinya dan 

dengan senang hati terlibat dan memajukan organisasinya yang kemudian 

menimbulkan sikap organizational citizeenship behavior.  

Hasil penelitian ini didukung hasil penelitian sebelumnya yang 
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dilakukan oleh Oemar (2013) yang dimana menunjukkan bahwa komitmen 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship 

Behavior. Pengaruh positif dan signifikan ini memberi arti bahwa apabila 

komitmen organisasi meningkat maka organizational citizenship behavior 

(OCB) pegawai di lingkungan BAPPEDA Kota Pekanbaru mengalami 

kecenderungan peningkatan pula. Demikian pula sebaliknya, bila komitmen 

organisasi menurun, maka kecenderungan organizational citizenship behavior 

(OCB) pegawai mengalami penurunan pula. Namun dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Oemar (2013) ditemukan bahwa variabel yang paling dominan 

mempengaruhi OCB adalah kemampuan kerja karyawan sedangkan hasil ini 

berbeda dengan hasil regresi yang dilakukan oleh peneliti, dimana jika dilihat 

dari nilai koefisien beta menunjukkan variabel yang paling mempengaruhi 

OCB adalah komitmen organisasi.   

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Darmawati, Hidayati, dan Herlina (2013) yang dimana ditemukan hasil bahwa 

tidak adanya pengaruh signifikan antara komitmen organisasi terhadap 

organizational citizenship behavior. Hal ini mengindikasikan bahwa 

komitmen organisasi dalam membetuk sikap organizational citizenship 

behavior karyawan karyawan FISE UNY masih jauh dari harapan. Sedangkan 

dalam penelitian yang penilit lakukan menunjukkan hasil yang sesuai dengan 

harapan, dimana semakin tinggi komitmen organisasi maka sikap karyawan 

pada OCB semakin baik. Tanpa adanya komitmen organisasi guru yang baik, 
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sulit bagi karyawan dalam membentuk OCB secara optimal.  

Penelitian ini juga di dukung oleh hasil penelitian Jati (2013) yang 

menunjukkan komitmen organisasional berhubungan dengan OCB, karena 

akan mendorong lebih dari sekedar kesetiaan yang pasif, tetapi hubungan 

antara karyawan dengan organisasi secara aktif. Seseorang yang memiliki 

komitmen tinggi akan berusaha untuk mengidentifikasi nilai dan tujuan 

dirinya dengan nilai dan tujuan organisasi, terlibat sungguh-sungguh dalam 

keorganisasian dan ada loyalitas terhadap organisasi.  

Hasil penelitian ini juga didukung juga oleh penelitian yang dilakukan 

Lamidi (2008) yang dimana ditemukan bahwa komitmen organisasional 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap organizational citizenship 

behavior dan terbukti bahwa komitmen organisasi sebagai varaibel media 

antara kepemimpinan transformasional terhadap organizational citizenship 

behavior. Dengan demikian semakian baik kepemimpinan transformasional 

maka komitmen organisasi karyawan juga semakin meningkat dan pada 

akhirnya akan membentuk OCB yang semakin baik. 

Hasil penelitian ini juga di kuatkan oleh penelitian Khan dan Rashid 

(2012) yang dimana komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

Organizational Citizenship Behavior. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

kuat komitmen organisasi karyawan maka akan mempengaruhi OCB pada 

Academicians in Private Higher Learning Institutions in Malaysia. 

Hasil penelitian juga sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
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Qamar (2012) yang menyimpulkan bahwa variabel komitmen organisasi 

menunjukkan hubungan cukup kuat dengan OCB dibandingkan dengan 

hubungan kepuasan kerja dengan OCB. Komitmen Organisasi memiliki 

hubungan positif yang kuat dengan OCB secara keseluruhan. Jika hubungan 

masing-masing dimensi OCB dihitung dengan Komitmen Organisasi , dapat 

ditemukan bahwa komitmen organisasi memiliki hubungan positif yang kuat 

dengan masing-masing dimensi OCB.  

Kesamaan hasil penelitian diatas diartikan bahwa komitmen organisasi 

guru dapat membentuk OCB yang semakin baik. Robbins and Judge (2008) 

pernah berpendapat komitmen organisasi sebagai keterlibatan pekerjaan yang 

tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seorang individu. Kemudian 

pendapat ini juga di dukung oleh Steers (dalam Yuniasty dkk, 2007), yang 

mengatakan komitmen organisasi merupakan rasa identifikasi atau derajat 

kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi, keterlibatan (kesediaan untuk 

berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi), dan loyalitas yang 

dinyatakan oleh seorang anggota terhadap organisasinya. Seperti yang 

dikatakan pada penelitian oleh Oemar (2013) bahwa komitmen berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Jati (2013) yang mengatakan komitmen 

organisasi behubungan dengan OCB karena akan mendorong lebih dari 

sekedar kesetiaan yang pasif, tetapi  hubungan antara karyawan dengan 

organisasi secara aktif. Seorang yang memiliki komitmen tinggi akan 
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berusaha untuk mengidentifikasi nilai dan tujuan dirinya dengan nilai dan 

tujuan organisasi. 

 

4.4.2 Pengaruh Kepuasan kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior 

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan ada pengaruh positif dan 

signifikan kepuasan kerja terhadap organizational citizenship behavior. Hal 

ini dapat dijelaskan bahwa kepuasan kerja yang meningkat akan mampu 

mendorong timbulnya OCB. Kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif 

tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi 

karakteristiknya (Robbins dan Judge, 2008:107). Dengan berhasil 

meningkatkan kepuasan kerja staff pengajar, kita dapat menciptakan prilaku 

OCB. Kepuasan kerja secara umum merupakan perasaan yang 

menyenangkan dan tidak ternilai yang dirasakan seseorang dalam maupun 

setelah melakukan suatu pekerjaan sehingga sulit untuk di definisikan dalam 

sebuah kalimat, sekalipun dengan istilah-istilah sederhana. 

Hasil penelitian ini didukung hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Darmawati, Hidayati, dan Herlina (2013) yang dalam 

penelitian nya ditemukan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap variabel OCB, dengan demikian kepuasan kerja 

yang dirasakan oleh karyawan FISE UNY memengaruhi tingkat OCB 

karyawan. Semakin meningkat kepuasan kerja karyawan maka tingkat OCB 

karyawan juga semakin meningkat, demikian juga sebaliknya semakin rendah 
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tingkat kepuasan kerja karaywan maka tingkat OCB karyawan juga semakin 

menurun. 

Hasil penelitian Arif dan Chohan (2012) juga mendukung penelitian 

ini. Ditemukan hasil dari uji korelasi antara kepuasan kerja dan organizational 

citizenship behavior. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja 

mempengaruhi OCB secara signifikan positif. Hubungan antara kepuasan 

kerja dengan OCB adalah positif, artinya hubungan keduanya berbanding 

lurus, jika kepuasan kerja semakin meningkat maka OCB juga meningkat, 

demikian juga sebaliknya semakin menurun kepuasan kerja karyawan maka 

OCB semakin menurun. 

Selanjutnya hasil penelitian ini masih didukung dari penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Qamar (2012) ditemukan hasil dari uji korelasi 

kepuasan kerja terhadap OCB signifikan, dilihat dari hubungan kepuasan kerja 

dengan masing-masing dimensi OCB, ditemukan bahwa kepuasan kerja 

memiliki hubungan kuat dengan kesadaran dan dengan sportif. Oleh karena 

itu dalam penelitian ini dikatakan bahwa dimensi yang berbeda dari OCB 

tidak hanya signifikan berhubungan dengan kepuasan kerja, tetapi juga 

berhubungan positif dengan satu sama lain. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kepuasan kerja sangat mempengaruhi organizational citizenship 

behavior. 

Hasil penelitian ini juga didukung penelitian dari Rahman (2013) 

ditemukan hasil bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara kepuasan 
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kerja dengan organizational citizenship behavior. Ini berarti semakin 

meningkat kepuasan kerja maka organizational citizenship behavior guru di 

MAN juga semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan 

emosional guru terjadi titik temu antara nilai balas jasa kerja guru dengan 

organisasi, dengan tingkat nilai balas jasa yang memang diinginkan oleh guru 

yang bersangkutan. Yang terahir dalam penelitian ini juga menyebutkan 

bahwa ada peran kepuasan kerja dalam hubungan antara efikasi diri dan 

organizational citizenship behavior. Ini berarti bahwa kepuasan kerja befungsi 

sebagai mediator dalam hubungan antara efikasi diri dan organizational 

citizenship behavior guru di MAN 

Hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap organizational citizenship behavior. Hasil 

penelitian didukung dan dikuatkan oleh penelitian sebelumnya yang 

mempunyai hasil yang sama. Hal ini dapat diartikan bahwa kepuasan kerja 

merupakan faktor penting dalam pencapaian organizational citizenship 

behavior. Menurut Tiffin (dalam As’ad, 2008), kepuasan kerja adalah sikap 

karyawan terhadap pekerjaan, situasi kerja, kerjasama diantara pemimpin dan 

sesama karyawan. Pendapat lain mengenai kepuasan kerja menurut Martoyo 

(2007) yang mendefinisikan kepuasan kerja sebagai keadaan emosional 

karyawan di mana terjadi ataupun tidak terjadi titik temu antara nilai balas 

jasa kerja karyawan dari perusahaan atau organisasi dengan tingkat nilai balas 

jasa yang memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan. Balas jasa 
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yang dimaksud baik yang berupa finansial maupun non finansial. Dengan 

timbulnya sikap senang dan puas yang tidak terhitung oleh finansial pada 

seorang karyawan sehingga karyawan tersebut dengan suka rela melakukan 

hal-hal yang diluar tugasnya untuk memajukan organisasinya yang kemudian 

menjadi sikap organizational citizenship behavior. 

4.4.3 Pengaruh Komitmen organisasi dan Kepuasan kerja terhadap 

Organizational Citizenship Behavior 

Pengujian hipotesis ketiga diketahui bahwa ada pengaruh positif dan 

signifikan komitmen organisasi dan kepuasan kerja terhadap organizational 

citizenship behavior. Guru yang memiliki komitmen organisasi tinggi dan 

didukung dengan kepuasan kerja yang baik di instansi maka menimbulkan 

sikap organizational citizenship behavior, yang tertanam dalam diri para 

karyawannya karena karyawan yang memiliki OCB akan memiliki loyalitas 

yang tinggi terhadap organisasi tempatnya bekerja, dan dengan sendirinya 

akan merasa nyaman dan aman terhadap pekerjaannya. Dengan kata lain, 

karyawan yang memiliki komitmen pada organisasinya dan kepuasan kerja 

dalam menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan, maka 

karyawan tersebut dengan suka rela melakukan tugas-tugas lain yang pada 

dasarnya diluar tanggung jawabnya untuk kemajuan organisasinya dan merasa 

bangga terhadap organisasinya organizational citizenship behavior. 

Selanjutnya sesuai dengan pendapat Steers (dalam Yuniasty dkk, 2007) 

ketika seorang karyawan memiliki komiten pada organisasinya yang dimana 
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karyawan tersebut mempercayai nilai-nilai yang dianut oleh perusahaannya 

dapat membuat suasana yang sangat menyenangkan dalam lingkungan 

kerjanya. Menurut Tiffin (dalam As’ad, 2008) ketika karyawan tersebut 

merasa nyaman terhadap lingkungan kerjanya kemudian dapat menyelesaikan 

tanggung jawabnya sebagai karyawan dengan sangat puas. 

Hasil penelitian ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Qamar (2012) bahwa hasil dari uji korelasi kepuasan kerja terhadap OCB 

signifikan, dimana berhubungan positif dengan OCB dan juga berkaitan 

positif dan signifikan kepada setiap dimensi OCB. Kemudian bahwa 

komitmen organisasi memiliki hubungan positif yang kuat dengan OCB 

secara keseluruhan. Jika hubungan masing-masing dimensi OCB dihitung 

dengan komitmen organisasi dapat ditemukan bahwa komitmen organisasi 

memiliki hubungan positif yang kuat dengan masing-masing dimensi OCB. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja dan komitmen organisasi 

sangat mempengaruhi organizational citizenship behavior. 

Oleh karena itu jika dilihat dari pembahasan diatas yang dimana 

ditemukannya hasil yang mengatakan bahwa guru  TK Fastrack FunSchool 

memiliki tingkat komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan OCB yang tinggi. 

Kemudian hasil tersebut ditinjau dengan setiap indikator pertanyaan yang 

diberikan kepada staff pengajar pada TK Fastrack FunSchool, maka dalam 

upaya mempertahankan komitmen organisasi dan kepuasan kerja, karena 

terbukti berpengaruh signifikan terhadap  organizational citizenship behavior, 
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yaitu dengan meningkatkan indicator paling rendah “merasa puas dengan 

besar upah yang diterima”. Organisasi sebaiknya memberikan upah atau gaji 

sesuai dengan beban kerja guru, serta memberikan bonus atau tunjangan atas 

prestasi guru, sehingga kebutuhan financial guru terpenuhi.


