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ABSTRAK 

Penelitian ini terkait dengan bagaimana pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen 
Organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada guru di TK 
Fastrack FunSchool Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: mengetahui 
pengaruh kepuasan kerja terhadap OCB pada guru di TK Fastrack FunSchool Yogyakarta, 
mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap OCB pada guru di TK Fastrack 
FunSchool Yogyakarta, mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi 
terhadap OCB pada guru di TK Fastrack FunSchool Yogyakarta. Responden dalam 
penelitian ini adalah 30 guru di TK Fastrack FunSchool Yogyakarta. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuisioner 
dan dalam menganalisis datanya menggunakan teknis analisis data yang meliputi analisis 
regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi (R2). 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan dari 
kepuasan kerja terhadap OCB pada guru di TK Fastrack FunSchool Yogyakarta, ada 
pengaruh positif dan signifikan dari komitmen organisasi terhadap OCB pada guru di TK 
Fastrack FunSchool Yogyakarta, ada pengaruh positif dan signifikan dari kepuasan kerja 
dan komitmen organisasi terhadap OCB pada guru di TK Fastrack FunSchool 
Yogyakarta. 
 
Keywords: Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi, dan Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) 
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ABSTRACT  

This experiment related to the impact of Job Satisfaction and Organizational 
Commitment toward Organizational Citizenship Behavior (OCB) for teachers at 
Yogyakarta Fastrack FunSchool Kindergarten. The purpose of this experiment is: to find 
out the impact of the job satisfaction toward OCB, the impact of the organizational 
commitment toward OCB, and the impact of both job satisfaction and organizational 
commitment toward OCB for teachers at Yogyakarta Fastrack FunSchool Kindergarten. 
The respondent for this experiment are 30 teachers at Yogyakarta Fastrack FunSchool 
Kindergarten. This experiment applied questionnaire for data collection method. Multiple 
linear regression analysis, T-test, F-test, coefficient of determination (R2) analysis are 
applied for data analysis to this experiment. 
 The result of this experiment showed positive and significant impact to the job 
satisfaction toward OCB, organozational commitment toward OCB, and both job 
satisfaction and organizational commitment toward OCB at Yogyakarta Fastrack 
FunSchool Kindergarten. 
 
Keywords: Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) 

 

PENDAHULUAN 

Pada era modern saat ini perusahaan atau organisasi yang terus berkembang pesat 

dan tidak terkecuali sarana pendidikan yang ada di Indonesia karena pendidikan sangat 

berperan penting dalam kemajuan dan pengembangan watak masyarakat suatu bangsa. 

Pendidikan merupakan bentuk investasi modal manusia yang dimana sangat berpengaruh 

dalam penentuan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Nguni (dalam Rahmi, 2013) 

menyatakan bahwa di negara-negara berkembang, sebagaimana halnya dengan 

negara-negara maju, pendidikan merupakan landasan dan pilar pembangunan sosial dan 

ekonomi. Oleh karena itu, banyak sarana pendidikan saat ini yang dikembangkan dengan 

sangat baik demi menciptakan masyarakat yang maju dan berwatak baik. 

Sehingga setiap sekolah saat ini bersaing melalui fasilitas pendidikan dan juga 

mutu pengajar (guru) yang terbaik kemudian pihak sekolah harus dapat mempertahankan 
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staff pengajarnya yang berkompeten dan bermutu baik agar dapat bersaing dengan 

sekolah lain dan menjadi sekolah populer dan favorit di dalam suatu kota. Upaya 

mempertahankan staff pengajar yang berkompeten dan bermutu baik tersebut sekolah 

harus menciptakan staff pengajar yang berperilaku Organizational Citizenship Behavior. 

Suatu organisasi membutuhkan perilaku Organizational Citizenship Behaviour (OCB) 

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 (Triyanto, 2009). OCB 

ini dapat menjadi alat ukur bagaimana sebuah organisasi (sekolah) memelihara sumber 

daya manuasianya dengan baik. 

Demikian halnya pada TK Fastrack FunSchool, yang dimana tingkat turnover-nya 

masih tergolong dalam keadaan menengah (tidak tinggi). Seperti yang kita ketahui bahwa 

instansi pengajaran seperti taman kanak-kanak (TK), memiliki tingkan turnover yang 

tinggi yang dimana sangat jarang ditemukan karyawan yang bekerja terhadap satu 

sekolah taman kanak-kanak (TK) selama 8 tahun atau lebih. Sehingga dalam mencapai 

dan menekan turnover yang tidak tinggi, perlu dilakukan manajemen yang sangat baik 

kepada setiap sumber daya-nya terutama sumber daya manusianya. 

Sebuah oraganisasi (sekolah) dikatakan efektif dalam memelihara sumber daya 

manusianya bila dapat menciptakan perilaku OCB pada setiap karyawannya yang dimana 

tingkat keinginan keluar karyawan sangat kecil dan kepuasan kerjanya tinggi. 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 
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menciptakan prilaku OCB, namun ada juga variabel lain yang perlu diperhatikan yang 

dapat mempengaruhi OCB yaitu komitmen perusahaan. Menurut Griffin (2004), 

komitmen organisasi merupakan sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu 

mengenal dan terikat terhadap organisasinya. Seorang individu yang berkomitmen tinggi 

akan merasa bahwa dirinya merupakan anggota organisasi yang sangat sejati pada 

organisasinya.  

Penelitian OCB saat ini sangat mulai mendapat perhatian dan dianggap penting 

mengingat adanya perubahan-perubahan organisasi yang dilakukan seperti perampingan 

organisasi dengan mengurangi tenaga kerja sehingga dapat memaksimalkan kinerja 

karyawan yang ada sehingga karyawan yang memiliki perilaku OCB lah yang akan tetap 

ada di organisasi. Saat ini masih tergolong sedikit yang melakukan penelitian mengenai 

Organizational Citizenship Behavior pada sarana pendidikan seperti sekolah di Indonesia 

sehingga penulis tertarik dengan topik ini dan berniat untuk menelitinya dengan judul 

“Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Organizatonal 

Citizenship Behavior Pada Guru di TK Fastrack FunSchool Yogyakarata”. 

 

Rumusan Masalah  

1. Apakah ada pengaruh kepuasan kerja terhadap OCB pada guru di TK Fastrack 

FunSchool Yogyakarta? 

2. Apakah ada pengaruh komitmen organisasi terhadap OCB pada guru di TK Fastrack 

FunSchool Yogyakarta? 

3. Apakah ada pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap OCB pada 

guru di TK Fastrack FunSchool Yogyakarta? 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Jati (2013) ditemukan hasil bahwa berdasarkan kajian teori dan temuan 

dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa 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. Selanjutnya menurut Arif dan Chohan (2012),  ditemukan 

hasil dari beberapa uji menyebutkan bahwa kepuasan kerja mempengaruhi OCB secara 

signifikan. Pendapat lain diungkapkan oleh Darmawati, Hidayati, dan Herlina (2013),  

dalam penelitian ini juga menemukan 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. Namun 

variabel komitmen organisasi ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap variabel OCB 

pada karyawan karyawan FISE UNY. 

 

Landasan Teori 

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu (Hasibuan, 2002). Manajemen ini terdiri dari enam unsur (6 M) yaitu, men, 

money, materials, machines, dan market. Unsur men (manusia) ini berkembang menjadi 

suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia yang 

disingkat MSDM yang merupakan terjemahan dari man power management. Manajemen 
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yang mengatur unsur manusia ini ada yang menyebutnya manajemen keguruan atau 

manajemen personalia (personnel management) (Hasibuan, 2002:9). Sedangkan menurut 

Alwi (2001:6) yang dikutip dalam bukunya berpendapat bahwa Sumber daya manusia 

(SDM) atau human resource dalam konteks bisnis, adalah orang yang bekerja dalam 

suatu organisasi yang sering pula disebut karyawan atau employee. Manajemen SDM 

berkaitan dengan kebijakan (policy) dan praktek-ptaktek yang perlu dilaksanakan oleh 

manajer mengenai aspek-aspek SDM dari manajemen kerja (job management). 

Komitmen organisasi merupakan salah satu fungsi dari manajemen sumber daya 

manusia yang terdapat dalam fungsi pemeliharaan. Komitmen organisasi dapat dikatakan 

penting karena komitmen organisasi tersebut sebagai suatu keadaan seseorang yang 

memihak pada suatu organisasi tertentu dengan tujuan-tujuannya, serta berniat 

memelihara keanggotaan dalam organisasi itu (Robbins:2003). Pendapat yang 

dikemukakan oleh Meyer dan Allen (1991), mendefinisikan komitmen organisasi sebagai 

derajat seberapa jauh pekerja mengidentifikasi dirinya dengan organisasi dan 

keterlibatannya dalam organisasi. Menurut Steers (dalam Yuniasty dkk, 2007), 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. 

Menurut Robbins (2003:148), kepuasan kerja merupakan sikap umum terhadap 

pekerjaan seseorang yang menunjukkan pekerjaan antara jumlah penghargaaan yang 

diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Definisi lain 

mengenai kepuasan kerja menurut Tiffin (dalam As’ad, 2008) yang mengungkapkan 

bahwa kepuasan kerja adalah sikap karyawan terhadap pekerjaan, situasi kerja, kerjasama 
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diantara pemimpin dan sesama karyawan. 

Muchinsky (dalam Wardani, 2012) berpendapat Organizational Citizenship 

Behavior sebagai suatu kontribusi dimana para pekerja melakukan hal-hal yang dapat 

mensejahterakan keseluruhan organisasi dimana hal tersebut berada diluar tugas-tugasnya 

yang diperlukan dari pekerjaan mereka. Sedangkan menurut Khalid dan Ali (2005), 

Organizational Citizenship Behavior merupakan perilaku yang mempertinggi nilai dan 

pemeliharaan sosial serta lingkungan psikologi yang mendukung hasil pekerjaan dan 

biasanya tidak terlihat atau tidak diperhitungkan. Robbins (2008) juga berpendapat bahwa 

OCB merupakan perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja formal 

seorang karyawan, namun mendukung berfungsinya organisasi tersebut secara efektif. 

 

KERANGKA PIKIR 

Untuk menganalisis variabel yang dominan pengaruhnya terhadap OCB pada guru 

di TK Fastrack FunSchool Yogyakarta. Atas dasar kerangka pemikiran yang telah 

diuraikan di atas, maka kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan dan 

pengaruh antara komitmen organisasi dan kepuasan kerja terhadap OCB pada guru di TK 

Fastrack FunSchool Yogyakarta sebagai berikut : 

 

 

 

   

 

      Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian 

Komitmen Organisasi 
(X1) 

(Meyer dan Allen, 1997) 

Kepuasan Kerja (X2) 
(Robbins, 2003) 
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Behavior      

(Y) 
Organ (2006) 
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Hipotesis Penelitian 

1. H1 : Diduga adanya pengaruh positif dan signifikan dari komitmen organisasi (X1) 

terhadap OCB (Y) guru di TK Fastrack FunSchool Yogyakarta. 

2. H2 : Diduga adanya pengaruh positif dan signifikan dari kepuasan kerja (X2) terhadap 

OCB (Y) guru di TK Fastrack FunSchool Yogyakarta. 

3. H3 : Diduga adanya pengaruh positif dan signifikan dari komitmen organisasi (X1) 

dan kepuasan kerja (X2) terhadap OCB (Y) guru di TK Fastrack FunSchool 

Yogyakarta. 

 

METODE PENELITIAN 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di TK Fastrack FunSchool Yogyakarta. 

Responden dalam penelitian ini adalah 30 orang guru TK Fastrack FunSchool Yogyakarta. 

Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah Komitmen Organisasi (X1) dan Kepuasan 

Kerja (X2). Variabel terikatnya adalah Organizational Citizenship Behavior (OCB) (Y). 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan kuisioner dan dalam menganalisis datanya menggunakan teknis analisis 

data yang meliputi analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi (R2). 

 

HASIL ANALISIS 

Pengujian Hipotesis 

1. Persamaan Regresi 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan melakukan analisis regresi linier 

berganda. Uji regresi linier berganda dilakukan dengan variabel bebas : Komitmen 
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Organisasi (X1) dan Kepuasan Kerja (X2) dengan variabel terikat OCB (Y).  

Tabel 4.11 
 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
 

 

 

 

 

 

 

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

Berdasarkan hasil analisis regresi tersebut, maka didapatkan persamaan regresi 

sebagai berikut : 

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

Hasil persamaan regresi diketahui bahwa variabel komitmen organisasi (X1) dan 

kepuasan kerja (X2) mempengaruhi OCB (Y) dengan nilai standardized beta untuk X1 

sebesar 0,274 dengan nilai signifikansi 0,000, dan variabel X2 sebesar 0,236 dengan nilai 

signifikansi 0,000. 

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 Koefisien 

Regresi 

t-hitung Sig. Kesimpulan 

Komitmen organisasi 0,274 2,744 0,011 Ha diterima 

Kepuasan kerja 0,236 2,422 0,022 Ha diterima 

Konstanta                : 1,480 

R2                      : 0,501 

F hitung                 : 13,577 

Sig.                     : 0,000 
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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. 

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 
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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 : 

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 
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kepuasan kerja terhadap organizational citizenship behavior pada guru TK Fastrack 

FunSchool Yogyakarta" terbukti. 

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 

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. 
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4. Koefisien Determinasi (R2) 

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.  

 

PEMBAHASAN 

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 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. 
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Hasil penelitian juga sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 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.  

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. 

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 tingkat kepuasan kerja karaywan maka 

tingkat OCB karyawan juga semakin menurun.  
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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.  

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.   

Hasil penelitian ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Qamar 
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(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. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh komitmen organisasi dan 

kepuasan kerja terhadap organizational citizenship behavior TK Fastrack FunSchool 

Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil dari penelitian dimana diperoleh nilai t hitung > t tabel 

(2,744>1,703) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (p<0,05), sehingga 

mengindikasi ada pengaruh positif dan signifikan dari komitmen organisasi 

terhadap organizational citizenship behavior pada guru TK Fastrack FunSchool 

Yogyakarta. Hal ini berarti bahwa semakin baik komitmen organisasi, maka 

organizational citizenship behavior akan semakin meningkat. 

2. Berdasarkan hasil dari penelitian dimana diperoleh nilai t hitung > t tabel 

(2,422>1,703) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (p<0,05), sehingga 

mengindikasi ada pengaruh kepuasan kerja terhadap organizational citizenship 

behavior TK Fastrack FunSchool Yogyakarta. Hal ini berarti bahwa semakin 
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baik kepuasan kerja, maka organizational citizenship behavior akan semakin 

meningkat. 

3. Berdasarkan hasil dari penelitian dimana diperoleh nilai F hitung > F tabel 

(13,577>3,354) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (p<0,05), sehingga 

mengindikasi ada pengaruh positif dan signifikan dari komitmen organisasi dan 

kepuasan kerja terhadap organizational citizenship behavior pada guru TK 

Fastrack FunSchool Yogyakarta. Hal ini berarti bahwa semakin baik komitmen 

organisasi dan kepuasan kerja, maka organizational citizenship behavior akan 

semakin meningkat. 
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