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ABSTRAK 
Dalam organisasi yang beorientasi sosial, para pelaku peran 
sosial dituntut bukan saja menjalankan tugas yang tercantum 
dalam deskripsi pekerjaan (in role), namun juga dituntut untuk 
bekerja lebih dari itu, keluar dari batas-batas formal (extra role). 
Dalam konteks organisasi, peran lebih tersebut diistilahkan 
dengan organizational citizenship behavior (OCB). Studi ini 
mencoba memprediksi OCB berdasarkan konstruk perceived 
organizational support (POS) dan job involvement. Subjek adalah 
50 instruktur dari kalangan pemerintah dan profesional yang 
bekerja di Rumah Perlindungan Sosial Petirahan Anak (RPSPA). 
Hasil studi menunjukkan bahwa subjek memiliki persepsi yang 
cukup tinggi terhadap POS, job involvement, dan OCB. Pengujian 
statistik menunjukkan bahwa hubungan antara POS dengan OCB 
serta job involvement dengan OCB dapat dikonfirmasikan. 
Adapun hubungan antara POS dengan job involvement gagal 
dikonfirmasikan. 

  
 Kata kunci : organizational citizenship behavior, job 

involvement, perceived organizational support, teori pertukaran 
sosial, hubungan sosial. 

 

 

I. PENDAHULUAN 
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 26 

(3) menyebutkan bahwa pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan 

hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan 
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pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan 

pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan 

untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.  

Rumah Perlindungan Sosial Petirahan Anak (RPSPA)  di Kabupaten Garut 

merupakan salah satu lembaga pendidikan nonformal dibawah Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan kegiatan program pembinaan anak dalam 

upaya peningkatan fungsi dan peran sosial anak dalam pembinaan kemandirian.  

Peserta pelatihan di RSPA adalah siswa tingkat SD berusia 10 –15 tahun duduk di 

kelas IV, V dan VI serta mereka yang mengalami hambatan perkembangan fungsi 

dan peran sosial sehingga tidak memiliki sikap kemandirian. 

Tenaga pengelola dan instruktur RPSPA terdiri atas pegawai pemerintah, 

profesional, serta pekerja sosial. Menjalankan kewajiban sosial di RPSPA 

memiliki perbedaan dibandingkan dengan lembaga formal. Para pelaku peran 

sosial dituntut bukan saja menjalankan tugas yang tercantum dalam deskripsi 

pekerjaan (in role), namun juga dituntut untuk bekerja lebih dari itu, keluar dari 

batas-batas formal (extra role). 

Dalam konteks organisasi, peran lebih tersebut diistilahkan dengan 

organizational citizenship behavior (OCB). Organ (1997) mendefinisikan OCB 

“Individual behavior that is discretionary, not directly or explicitly recognized by 

the formal reward system, and that in the aggregate promotes the effective 

function of the organization.” OCB mensyaratkan tidak adanya pengakuan 

eksplisit atau pengakuan langsung terhadap kinerja pegawai oleh sistem ganjaran 

formal (Organ et al., 2006).  

Keberadaan OCB dalam organisasi adalah penting karena memiliki 

dampak terhadap sejumlah keluaran organisasi seperti kinerja dan produktivitas 

(Podsakoff dan MacKenzie, 1997) maupun fleksibilitas dan efisiensi organisasi 

(Schnake and Hogan, 1995). 
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Dalam studi terhadap OCB, para peneliti secara intensif mengkaji berbagai 

konsep yang dipandang penting bagi peningkatan OCB. Review literatur oleh 

Spitzmuller et al. (2008:110) menunjukkan sejumlah anteseden penting OCB 

seperti disposisi peran, perceived organizational support, motivasi, komitmen 

organisasional, persepsi keadilan, serta sejumlah sikap lainnya. Studi ini 

mengkaji OCB sebagai konsekuensi job involvement dan perceived 

organizational support (POS), serta job involvement sebagai konsekuensi POS.  

Mengenai pola hubungan ketiga konsep tersebut, studi-studi empiris masih 

menunjukkan inkonsistensi temuan-temuan. Sebagai contoh, O’Driscoll dan 

Randall (1999) menyatakan bahwa POS memiliki hubungan positif dengan job 

involvement. Namun demikian, Yenhui et al. (2009) menemukan bahwa 

hubungan antara POS dengan job involvement justru tidak signifikan. Demikian 

pula dalam hubungannya dengan OCB, Peelle (2007) tidak menemukan 

hubungan yang signifikan antara POS dengan OCB. 

Studi-studi mengenai OCB dalam hubungannya dengan konsep lain selama 

ini banyak dilakukan pada organisasi-organisasi bisnis atau organisasi lain yang 

kurang kuat kecenderungan kerja sosial. Studi mengenai OCB dalam organisasi 

sosial, khususnya pendidikan nonformal atau dikenal dengan organisasi 

pendidikan pendidikan luar sekolah nyaris luput dari perhatian para peneliti. 

Dengan demikian, studi ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap 

pengembangan OCB beserta POS dan job involvement dalam seting yang 

berbeda. 

 

II. REVIEW LITERATUR & PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Studi-studi mengenai organizational citizenship behavior (OCB) dalam 

kaitannya dengan hubungan-hubungan sosial (social relationships) menunjukkan 

tren yang meningkat (Jahangir et al., 2004). Bowler dan Brass (2006) menyatakan 
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bahwa pemahaman peneliti mengenai hubungan interpersonal dalam konteks 

OCB adalah tidak lengkap tanpa mempertimbangkan social relationships dimana 

pekerjaan itu terjadi. Lebih spesifik, kedua peneliti tersebut menyatakan bahwa 

pendekatan atitudinal, disposisional, dan motivasional gagal mempertimbangkan 

faktor lingkungan sosial di sekitar OCB. Lebih jauh lagi, mereka menyatakan 

bahwa kualitas hubungan interpersonal merupakan prediktor penting bagi 

perilaku manusia dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap sisi 

‘discretionary’ perilaku kerja 

Sejalan dengan pandangan tersebut di atas, secara teoritis, cukup beralasan 

untuk mempertimbangkan konsep perceived organizational support (POS) yang 

berbasis social relationship sebagai anteseden bagi OCB. 

Konsep POS mencoba menjelaskan interaksi individu dengan organisasi 

dalam arti bagaimana organisasi memperlakukan individu atau karyawan. 

Perlakuan organisasi terhadap karyawan dipandang sebagai stimulus yang 

diorganisir dan ditafsirkan menjadi persepsi atas dukungan organisasi. Persepsi 

ini dapat menumbuhkan tingkat kepercayaan karyawan atas penghargaan yang 

diberikan organisasi terhadap kontribusi mereka dan perhatian organisasi 

terhadap kehidupan mereka (Eisenberger et al., 1986). 

Para peneliti menunjukkan dukungan bahwa POS memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap OCB. Studi Wayne et a. (1997) serta studi Moorman et 

al. (1998) menunjukkan pentingnya keberadaan POS sebagai anteseden OCB. 

Peneliti berikutnya Liu (2009) menemukan hubungan positif antara POS dan 

OCB. 

Job involvement mempunyai definisi yaitu derajat dimana orang dikenal 

dari pekerjaannya, berpartisipasi aktif didalamnya, dan menganggap prestasinya 

penting untuk harga diri (Robbins, 2003:91). Menurut Hao et al. (2009), 

seseorang memiliki involvement yang tinggi jika (1) meyakini bahwa 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/prestasi-kerja-penegertian-penilaian.html
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pekerjaannya memiliki manfaat; (2) memiliki kontrol terhadap pencapaian 

pekerjaan; (3) memelihara norma-norma perilaku; (4) memberikan umpan balik 

atas penyelesaian pekerjaan; dan (5) adanya hubungan baik dengan atasan 

maupun rekan kerja. Lebih jauh lagi Hao et al. (2009) menyatakan bahwa 

karyawan dengan job involvement tinggi  akan berupaya keras dalam mencapai 

tujuan-tujuan organisasi. 

Dalam hubungannya dengan job involvement, POS diprediksikan memiliki 

hubungan positif dan anteseden penting bagi job involvement. O’Driscoll dan 

Randall (1997) menemukan bahwa POS memiliki hubungan positif dengan job 

involvement. Temuan ini selanjutnya dikonfirmasikan kembali oleh Hao et al. 

(2009). 

Selain memahami berdasarkan social relationship, studi ini memanfaatkan 

konsep job involvement sebagai anteseden OCB. Hal ini dimaksudkan untuk tidak 

mengabaikan bagian atitudinal dalam studi OCB. Job involvement merupakan 

satu tingkat yang memperlihatkan sejauh mana seseorang mengidentifikasikan 

diri secara psikologis terhadap pekerjaan, atau sampai sejauh mana pentingnya 

kerja bagi total self image dirinya (Lodahl dan Kejner, 1965). Dunnette (1976) 

menerangkan bahwa job involvement seseorang dalam pekerjaannya terlihat pada 

keseriusan dalam melakukan pekerjaan, suasana hati yang selalu di pengaruhi 

pengalaman dalam pekerjaan dan perasaan menikmati pekerjaan.  

Secara faktual, hubungan antara job involvement dengan OCB kurang 

mendapat porsi yang tinggi dalam penelitian (Chugtai, 2008). Beberapa studi 

korelasi dilakukan oleh Diefendorff et al. (2002), Rotenberry dan Moberg (2007), 

serta Chugtai (2008) menunjukkan adanya korelasi positif antara job involvement 

dengan OCB. Studi yang dilakukan belakangan ini oleh Mohsan et al. (2011) 

pada sektor perbankan menunjukkan adanya hubungan positif antara job 

involvement dengan OCB. Yenhui et al. (2009) dengan menggunakan teknik 
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analisis structural equation menemukan bahwa job involvement merupakan 

prediktor positif OCB. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat disusun hubungan antar 

konsep tersebut seperti yang disajikan pada gambar berikut. 

 

Gambar 1. Hubungan antar Konsep 

 
 

H1 : POS memiliki hubungan positif dengan OCB. 

H2 : POS memiliki hubungan positif dengan job involvement. 

H3 : Job involvement memiliki hubungan positif dengan OCB. 

 

III. METODE & PROSEDUR PENELITIAN 
Sebanyak 70 buah kuesioner disebarkan pada pengelola dan instruktur di 

RSPA, baik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil maupun profesional. 

Semuanya dapat dikumpulkan, namun jumlah kuesioner yang dapat dianalisis 

secara lengkap adalah sebanyak 50 buah. Teknik analisis yang utama 

menggunakan analisis jalur.  

Instrumen pengukuran perceived organizational support mengadaptasi dari 

Eisenberger et al. (2001), terdiri atas 6 item dengan 5-skala pengukuran. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa koefisien korelasi (validitas) instrumen ini 

berkisar antara 0.705-0.883. Koefisien cronbach alpha untuk mengukur validitas 

adalah 0.891. Job involvement mengadaptasi  dari  kuesioner yang dikembangkan 
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oleh Kanungo (1982), terdiri atas item dengan 5-skala pengukuran. Nilai 

koefisien korelasi (validitas) untuk job involvement pada studi ini berkisar antara 

0.495-0.795. Adapun koefisien reliabilitas yang diukur dengan cronbach alpha 

adalah 0.872. OCB diukur melalui kuesioner dari Organ (1988) dengan 12 item 

dengan 7-skala pengukuran. Nilai koefisien korelasi untuk OCB berkisar pada 

0.371-0.743 dan koefisien reliabilitas cronbach alpha sebesar 0.814. Dengan 

demikian, instrumen yang digunakan adalah valid dan reliabel sehingga dapat 

digunakan untuk analisis berikutnya. 

 

IV. TEMUAN-TEMUAN 
4.1. Statistik Deskriptif 

Tabel 1 berikut menyajikan skor rata-rata dan deviasi standar untuk tiap-

tiap variabel yang diteliti. Rata-rata skor untuk ketiga variabel melebihi nilai 

tengah yaitu 3.0 untuk POS dan job involvement, serta 3.5 untuk OCB. Hal ini 

mengindikasikan bahwa responden merasa memperoleh dukungan organisasional 

yang cukup tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, skor rata-rata untuk 

job involvement mengindikasikan adanya keterlibatan yang cukup tinggi dari para 

responden (instruktur) untuk terlibat dalam perumusan dan penyelesaian 

pekerjaan.  

Bagian menarik adalah cukup tingginya skor rata-rata untuk OCB yang 

menunjukkan kesiapan para pengelola dan untuk memberikan kinerja lebih dalam 

menyelesaikan tugas-tugasnya. Sesuatu hal yang dibutuhkan untuk lembaga yang 

bekerja pada bidang yang berorientasi sosial. OCB merupakan istilah yang 

digunakan untuk mengidentifikasi perlaku karyawan sehingga dia dapat disebut 

sebagai anggota yang baik (Sloat, 1999). Perilaku ini cenderung memandang 

karyawan sebagai mahluk sosial yang memiliki empati terhadap orang lain dan 
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lingkungannya. Skor yang tinggi ini mengindikasikan kuatnya orientasi sosial 

pengelola dan instruktur RPSPA. 

Korelasi antar variabel menunjukkan bahwa POS memiliki korelasi positif 

dengan OCB, namun korelasi POS dengan job involvement tidak signifikan. 

Korelasi job involvement dengan OCB adalah positif dan signifikan. Besaran 

maupun signifikansi korelasi antar variabel dapat merupakan petunjuk bagi 

besaran dan signifikansi pada pengujian hipotesis.  

 

Tabel 1. Rata-rata, Deviasi Standar, dan Korelasi 
 

Variabel Rata-rata Dev. Std. POS OCB 
Perceived. Org. Support 4.083 0.460   
Org. Citizenship Behavior 5.580 0.687 .481(*)  
Job involvement 4.115 1.286 .122 .411(*) 

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

4.2. Pengujian Hipotesis 

Tabel 2 menyajikan output komputer yang menunjukkan besarnya 

koefisien jalur antar variabel yang dihipotesiskan maupun tingkat signifikansinya.  

 

Tabel 2. Koefisien Jalur 
 

Hubungan Estimate S.E. C.R. P 
inv ← pos .339 .396 .857 .391 
OCB ← inv .191 .062 3.101 .002 
OCB ← pos .653 .172 3.794 *** 

 
Berdasarkan tabel 2, berkenaan dengan hipotesis yang diajukan dapat 

dikemukakan berikut: 

a. Hipotesis 1 menyatakan bahwa POS memiliki hubungan positif dengan OCB. 

Nilai koefisien jalur adalah 0.653 dan signifikan pada level 0.01. Dengan 
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demikian dapat disimpulkan bahwa POS memiliki hubungan positif dan 

signifikan dengan OCB, dan temuan ini memberikan dukungan pada hipotesis 

1. 

b. Hipotesis 2 menyatakan bahwa POS memiliki hubungan positif dengan job 

involvement. Nilai koefisien jalur adalah 0.339 dan signifikan pada level 

0.391. Karena 0.391 > 0.05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa POS 

tidak memiliki signifikan dengan OCB, dan hipotesis 2 tidak didukung oleh 

data lapangan. 

c. Hipotesis 3 menyatakan bahwa job involevement memiliki hubungan positif 

dengan job involvement OCB. Nilai koefisien jalur adalah 0.191 dan 

signifikan pada level 0.02. Karena 0.002 > 0.05, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa job involvement memiliki positif dan signifikan dengan 

OCB. Oleh karena itu, hipotesis 2 memperoleh dukungan empiris. 

 

V. DISKUSI, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN 
Hasil studi menunjukkan bahwa POS dan job involvement merupakan dua 

hal penting dalam meningkatkan OCB.  Signifikansinya efek POS dan job 

involvement terhadap OCB dapat dilihat berdasarkan perspektif teori pertukaran 

sosial. 

Setiap individu memandang bahwa kerja yang dilakukannya merupakan 

suatu investasi, dimana mereka akan memberikan waktu, tenaga, dan usaha untuk 

memperoleh apa yang mereka inginkan (Randall et al., 1999). Sementara itu, 

organisasi tempat individu berinvestasi dihadapkan pada tekanan lingkungan 

yang selalu berubah, yang menuntut organisasi untuk terus menerus 

meningkatkan kinerjanya (Becker dan Gerhart, 1996). Menurut teori pertukaran 

sosial, organisasi akan memberikan ganjaran terhadap karyawan yang bekerja 

sesuai dengan tujuan organisasi.  
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Persepsi terhadap POS menekankan pada hubungan pertukaran sosial 

antara karyawan dengan organisasi. POS menunjukkan sejauhmana organisasi 

menghargai kontribusi mereka dan peduli terhadap kehidupan mereka, atau, 

seberapa besar komitmen organisasi terhadap para karyawannya (Eisenberger et 

al., 1986). Wayne et al., (1997) mengemukakan bahwa menurut teori pertukaran 

sosial, POS akan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja dan OCB. 

Dengan demikian, temuan pada studi ini selain mendukung hasil-hasil studi 

sebelumnya (Wayne et a., 1997; Moorman et al., 1998; Liu, 2009), tetapi 

penegasan terhadap pentingnya pemanfaatan teori pertukaran sosial dalam 

memahami hubungan POS dengan OCB.  

Signifikansinya hubungan job involvement dengan OCB sejalan dengan 

temuan-temuan Diefendorff et al. (2002), Bolger and Somech (2004), Chu et al 

(2005), serta Rotenberry dan Moberg (2007). Job involvement merupakan satu 

tingkat yang memperlihatkan sejauh mana seseorang mengidentifikasikan diri 

secara psikologis terhadap pekerjaan, atau sampai sejauh mana pentingnya kerja 

bagi total self image dirinya (Lodahl dan Kejner, 1985). Somers dan Brinbaum 

(1998) serta Organ dan Ryan (1995) menyatakan bahwa OCB secara umum 

berada dalam kontrol individu, lebih dipengaruhi oleh apa yang orang pikirkan 

dan rasakan tentang pekerjaan mereka, dan job involvement mencerminkan sikap 

positif terhadap pekerjaan. Dengan demikian, menurut Somers dan Brinbaum 

(1998), job involvement memiliki dampak penting bagi pengembangan OCB. 

Hasil studi menunjukkan bahwa secara umum, persepsi instruktur di 

RPSPA terhadap POS, job involvement, maupun OCB adalah cukup tinggi. 

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa  POS dan job involvement memiliki 

hubungan positif dengan OCB. Adapun hubungan antara POS dengan job 

involvement adalah tidak signifikan.  
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Studi ini memiliki keterbatasan. Keterbatasan fundamental adalah 

pemilihan anteseden OCB. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa 

perubahan-perubahan pada OCB sebanyak 35.8% dapat dijelaskan oleh 

perubahan-perubahan POS dan job involvement. Dengan demikian, masih banyak 

faktor lain (64.2%) yang mampu menjelaskan perubahan pada OCB. RSPA 

merupakan organisasi sosial yang dikelola oleh instansi pemerintah namun juga 

menekankan sifat kesukarelaan para instruktur terutama yang berasal dari 

kalangan profesional. Dalam literatur keorganisasian, dikenal konsep komitmen 

organisasi yang melandaskan loyalitas pada organisasi dan komitmen profesional 

yang melandaskan loyalitas pada profesi. Schappe (1998) menyatakan bahwa 

komitmen organisasional merupakan faktor penting bagi peningkatan OCB. 

Boglera dan Somech (2004) mengemukakan pentingnya mempertimbangkan 

konstruk komitmen profesional sebagai anteseden OCB dalam studi pada institusi 

pendidikan. 
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