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ABSTRAK 

 

Hubungan antara Internal Locus Of Control dan Persepsi 

Dukungan Organisasi dengan Keterikatan Kerja Guru 

 

Oleh : 

Adila Putri 

 

Aset penting dalam organisasi atau perusahaan ialah Sumber 

Daya Manusia (SDM). Banyak cara yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan potensi sumber daya manusia, salah satunya 

pendidikan dengan unsur penting yaitu profesi guru yang melakukan 

proses belajar mengajar di sekolah. Oleh karena itu, sekolah 

membutuhkan guru dengan semangat yang tinggi dan memiliki 

dedikasi terhadap pekerjaan dengan adanya keterikatan kerja. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara internal 

locus of control dan persepsi dukungan organisasi dengan keterikatan 

kerja guru, menganalisis hubungan antara internal locus of control 

dengan keterikatan kerja guru, dan menganalisis hubungan antara 

persepsi dukungan organisasi dengan keterikatan kerja guru. 

Penelitian ini memiliki populasi yaitu guru SMP Negeri 

sekecamatan Teluk Betung Utara kota Bandar Lampung. Sampel 

dalam penelitian sebanyak 56 guru dengan teknik pengambilan sampel 

Total Sampling. Skala yang digunakan terdapat tiga yaitu skala 

keterikatan kerja dengan 27 aitem (α=0,920), skala internal locus of 

control dengan 28 aitem (α=0,905), dan skala persepsi dukungan 

organisasi dengan 23 aitem (α=0,856). Perhitungan analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan bantuan software JASP version 

0.16.0.0 for windows.  

Hasil yang didapat dari perhitungan analisis regresi berganda 

yaitu :  

1. Nilai R = 0.586 dan F = 13.829 dengan p < 0.01 yang berarti 

ada hubungan antara internal locus of control dan persepsi 

dukungan organisasi dengan keterikatan kerja guru, 

sumbangan efektif yang diberikan variabel internal locus of 

control dan persepsi dukungan organisasi terhadap variabel 

keterikatan kerja sebesar 34,3%. 

2. Nilai koefisien korelasi rx1y = 0.566 dan p  < 0.001 yang 

berarti ada hubungan antara internal locus of control dengan 

keterikatan kerja guru, sumbangan efektif dari variabel 

internal locus of control terhadap keterikatan kerja sebesar 

28,1%.  
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3. Nilai koefisien korelasi rx2y = 0.373 dan p < 0.01 yang 

berarti ada hubungan antara persepsi dukungan organisasi 

dengan keterikatan kerja guru, sumbangan efektif dari 

variabel persepsi dukungan organisasi terhadap keterikatan 

kerja sebesar 6,2%.  

 

Kata Kunci : Internal Locus Of Control, Persepsi Dukungan 

Organisasi, Keterikatan Kerja, Guru 
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MOTTO 

 

ا ٱۡكتاساباۡت   عالاۡيهاا ما ا كاساباۡت وا ا ما ۚا لاها ُ ناۡفًسا إَِّله ُوۡسعاها  َلا يُكال ُِّف ٱَّلله

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang 

dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang 

diperbuatnya.” 

QS. Al – Baqarah : 286 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Aset penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan 

ialah Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh sebab itu, 

diperlukan individu yang memiliki tanggung jawab, 

berkomitmen serta proaktif dalam bekerja. Hal tersebut 

menjadikan karyawan sebagai sumber dengan potensi untuk 

memajukan dan mengembangkan organisasi yang diharapkan 

mampu mendukung perkembangan indonesia. Banyak cara 

yang dapat dilakukan dalam mengembangkan potensi sumber 

daya manusia, salah satunya cara yang mendukung dalam 

meningkatkan perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 

di Indonesia adalah pendidikan, dimana unsur penting dalam 

proses pendidikan adalah profesi guru yang melakukan proses 

pendidikan mencakup belajar mengajar yang dilakukan di 

satuan pendidikan (sekolah).  

Definisi satuan pendidikan atau biasa disebut dengan 

sekolah dalam Undang-Udang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen pada pasal 1 ayat 6 bahwa satuan pendidikan 

(sekolah) adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal 

dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. Hal ini dapat 

diketahui bahwa dalam satuan pendidikan (sekolah) terdapat 

potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan profesi guru. 

Definisi guru yang digunakan  menurut Undang-Undang 

Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah 

(Undang-Undang-Nomor-14-Tahun-2005.Pdf, n.d.).  

Pihak sekolah sangat mengharapkan guru dapat 

menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam menjalankan 

tugas dan kewajiban pokok, dapat memulai suatu tindakan, 

dapat mengambil keputusan serta memiliki komitmen yang 

tinggi dalam bekerja. Tetapi, hal lain menyatakan bahwa nilai 
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kompetensi guru di Indonesia terlihat rendah dilansir dari 

Setiawan (2021) bahwa skor kompetensi guru PNS (Pegawai 

Negeri Sipil) yang sudah sarjana adalah 51,43 poin sedangkan 

skor kompetensi guru tetap yayasan adalah 52,82. Hal ini 

menunjukkan bahwa dalam nilai kompetensi guru masih perlu 

ditingkatkan untuk memberikan kualitas guru yang baik juga.  

Oleh karena itu, sekolah membutuhkan guru dengan semangat 

yang tinggi dan memiliki dedikasi terhadap pekerjaan dengan 

adanya keterikatan kerja.  

Guru yang memiliki kinerja unggul tidak cukup dalam 

menghadapi persaingan, maka dari itu sekolah memerlukan 

guru yang terikat dengan pekerjaannya. Keterikatan kerja 

(Work Engagement) didefinisikan sebagai sesuatu yang 

membawa kepuasan dalam bekerja yang terdapat kekuatan, 

dedikasi dan penghayatan (Schaufeli, Salanova, Roma, dan 

Bakker, 2002). Guru yang memiliki keterikatan kerja akan 

merasakan kesenangan dan puas saat menjalankan 

pekerjaannya dengan begitu akan membantu pihak sekolah 

mencapai tujuan.  

Seseorang dengan keterikatan kerja akan merasakan 

penyatuan dan dan penuh makna dalam organisasi, sehingga 

adanya peningkatan kinerja dalam bekerja. Guru yang 

merasakan hal tersebut berkeinginan nyata untuk bekerja 

dengan antusias. Lain hal dengan yang terjadi berdasarkan 

hasil wawancara dan observasi kepada guru salah satu SMP 

Negeri kota Bandar Lampung yang didasarkan pada aspek 

keterikatan kerja, subjek berinisial TN dan IAM yang 

menyatakan bahwa dapat melakukan pekerjaan dengan 

perasaan senang dan bersemangat ketika keadaan kelas 

terkontrol baik sehingga bekerja totalitas dengan memberi 

metode pembelajaran yang menyenangkan. Namun terkadang, 

IAM hanya memberi tugas kepada murid dengan penjelasan 

singkat.  

Subjek berinisial DN dan MD memberi pernyataan 

bahwa dalam bekerja individu tetap mengikuti kegiatan 

sekolah tetapi saat kegiatan yang dirinya berperan penting 
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saja. Subjek S memiliki antusias akan kegiatan sekolah namun 

terkadang tidak ingin berkontribusi lebih dalam pada kegiatan 

tersebut. Kemudian, subjek B menyatakan bahwa akan tetap 

fokus selama pembelajaran dikelas maupun saat ada kegiatan 

sekolah seperti rapat.  

Subjek IS memberi pernyataan bahwa dirinya 

menerima panggilan masuk walaupun saat mengajar 

sekalipun. Penyataan-pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa 

beberapa guru tersebut memiliki keterikatan kerja yang 

rendah. Keterikatan kerja rendah yang dimiliki guru akan 

menghambat perkembangan potensi sumber daya manusia 

dengan tidak memberikan pembelajaran yang lebih baik 

kepada murid. Hal tersebut dapat dilihat bahwa guru dengan 

keterikatan kerja sangat dibutuhkan di sekolah.  

Pihak sekolah merasa mendapatkan keuntungan 

dengan adanya guru tersebut, dikarenakan guru dapat 

berkinerja baik dan berproduktivitas yang baik dalam bekerja. 

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi keterikatan kerja 

seseorang (Bakker, 2011) yaitu faktor internal meliputi self 

esteem, self efficacy, locus of control, dan pengendalian 

dalam menghadapi permasalahan terkait emosi. Faktor 

eksternal meliputi persepsi dukungan organisasi, dukungan 

atasan, penghargaan dan pengakuan, apresiasi, dan akses 

informasi. Pada faktor internal keterikatan kerja seseorang 

akan terlihat jika seseorang memiliki keyakinan yang 

dipercaya bahwa apa yang terjadi berasal dari dirinya sendiri. 

Keyakinan dalam diri seseorang yang dipercaya 

bahwa suatu kejadian yang terjadi dalam hidupnya 

dikarenakan oleh dirinya sendiri dapat dikatakan dengan 

Internal Locus of Control. Guru dengan internal locus of 

control akan merasa yakin bahwa penyebab suatu kejadian 

berasal dari dirinya sendiri atas kemampuan, kemauan, kerja 

keras yang dimilikinya.  kemampuan yang diyakini nya dapat 

memberikan sesuatu yang berbalik baik pada dirinya dan 

dapat meningkatkan keterikatan kerja.  
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Jadi, guru tersebut tetap menjalankan tugas dan 

kewajiban pokok sebagai guru dengan keyakinan atas 

kemampuan yang dimiliki, ketertarikan terhadap pekerjannya, 

dan bekerja keras walaupun terkadang memiliki beban kerja 

yang tinggi tetapi tetap bersemangat dalam menyelesaikan 

pekerjannya. Keyakinan yang dimiliki guru ini yang nantinya 

akan menunjukkan keterikatan kerja. Oleh karena itu, guru 

dengan internal Locus of control akan terdapat keterikatan 

kerja yang tinggi karena keyakinan atas kemampuan, 

ketertarikan, serta kerja keras yang dimiliki guru tersebut 

dipercaya menghasilkan sesuatu kedepannya.  

Adanya karakteristik internal locus of control yang 

dimiliki guru akan meningkatkan keterikatan kerja. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Myers (2014) yang menunjukkan 

kepribadian locus of control ini dapat berperan dalam 

memprediksi tinggi rendahnya keterikatan kerja, dimana 

seseorang dengan internal locus of control  cenderung 

memiliki keterikatan kerja yang tinggi dibandingkan 

seseorang dengan eksternal locus of control. 

Guru dengan internal locus of control akan cenderung 

memiliki keterikatan kerja dan adanya persepsi dukungan 

organisasi kepada guru yang tinggi. Menurut Eisenberger, 

Huntington, Hutchison, dan Sowa (1986) persepsi dukungan 

organisasi ialah pandangan seseorang terkait seberapa jauh 

organisasi menghargai dan bentuk kepedulian kepadanya. 

Pihak sekolah harus memberi dukungan-dukungan organisasi 

yang positif kepada guru tersebut.  

Dukungan organisasi yang diberikan akan 

menunjukkan adanya keyakinan dalam diri guru bahwa pihak 

sekolah memberikan perhatian atas kontribusi sehingga guru 

berkeinginan untuk bekerja semaksimal mungkin (Man & 

Hadi, 2013). Ketika guru dapat merasakan adanya persepsi 

dukungan organisasi yang baik maka akan menguatkan 

evaluasi kognitif dan emosi dalam pekerjaannya sehingga 

dapat mendorong guru menjadi terikat terhadap pekerjaannya. 

Persepsi dukungan organisasi akan menimbulkan sikap 
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bertanggung jawab guru guna lebih menunjukkan kepedulian 

kepada sekolah dan membantu dalam pencapaian tujuan 

sekolah.   

Hal ini selaras dengan penelitian Linda Dwi Pertiwi, 

dkk (2019) dengan hasil yang didapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan signifikan antara persepsi dukungan organisasi 

dengan keterikatan kerja sebesar 21,2%. Apabila dukungan 

yang diberikan organisasi atau pihak sekolah sesuai dengan 

apa yang telah dikerjakan guru akan meningkatkan keterikatan 

kerja pada sekolah tersebut. Dengan adanya hal itu dapat 

membuat guru bersemangat kembali saat bekerja. Persepsi 

dukungan organisasi akan menimbulkan bentuk tanggung 

jawab karyawan dalam menjalankan tugas, peduli dengan 

organisasi, serta membantu dalam mencapai tujuan organisasi.  

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka 

penelitian ini ingin membuktikan hubungan antara faktor 

internal dan faktor eksternal dengan keterikatan kerja pada 

guru dengan judul yaitu “ Hubungan antara Internal Locus Of 

Control dan Persepsi Dukungan Organisasi dengan 

Keterikatan Kerja Guru”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat 

dirumusan permasalahan penelitian ini yaitu Apakah terdapat  

hubungan antara internal locus of control dan persepsi 

dukungan organisasi dengan keterikatan kerja guru? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis hubungan antara internal locus of 

control dan persepsi dukungan organisasi dengan 

keterikatan kerja guru. 

2. Untuk menganalisis hubungan antara internal locus of 

control dengan keterikatan kerja guru. 

3. Untuk menganalisis hubungan antara persepsi dukungan 

organisasi dengan keterikatan kerja guru. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan dilakukan nya penelitian ini diharapkan akan 

memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca 

dalam bidang Psikologi Industri dan Organisasi terutama 

mengenai hubungan antara internal locus of control dan 

persepsi dukungan organisasi dengan keterikatan kerja guru. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Hasil dari penelitian ini dapat memberi 

manfaat bagi guru sebagai bahan evaluasi untuk 

menunjukkan keterikatan kerja di sekolah. 

b. Bagi Instansi 

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan 

oleh pihak instansi guna menentukan kebijakan 

mengenai meningkatkan keterikatan kerja guru.   

c. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini juga diharapkan dapat 

digunakan oleh peneliti lainnya untuk 

mengembangkan lebih dalam mengenai keterikatan 

kerja dan menjadikan referensi terkait keterikatan 

kerja dengan faktor lain yang dapat dijadikan sebagai 

variabel. 

E. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan Grace Susilowati Man & 

Choicul Hadi (2013) terkait hubungan Perceived 

Organizational Support dengan Work Engagement Pada 

Guru Swasta di Surabaya dengan subjek sebanyak 165 

orang guru swasta di surabaya. Teknik pengambilan 

sample menggunakan teknik Cluster Sampling. Peneliti 

memiliki secara acak 6 kecamatan di Surabaya dengan 

masing-masing dua sekolah disetiap kecamatan. 

Didapatkan hasil yang menunjukkan adanya hubungan 
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positif antara Perceived Organizational Support dengan 

Work Engagement pada guru swasta di Surabaya. 

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Grace 

Susilowati Man dan Choicul Hadi dengan penelitian ini 

ialah variabel bebas dan subjek penelitian, dimana 

penelitian ini menambahkan satu variabel bebas yaitu 

Internal Locus of Control. Serta subjek dalam penelitian 

sebelumnya menggunakan guru swasta di Surabaya dan 

pada penelitian ini menggunakan guru SMP Negeri 

sekecamatan Teluk Betung Utara.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fauzi Alfajar (2020) 

terkait hubungan Loyalitas dan Perceived Organizational 

Support dengan Work Engagement Pada Petugas 

Kepolisian di Kantor Pelayanan Polda X dengan subjek 

125 orang petugas kepolisian di kantor pelayanan Polda 

X. hasil penelitian menunjukan bahwa ketiga hipotesis 

diterima.  

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nur 

Fauzi Alfajar dengan penelitian ini ialah variabel bebas 

dan subjek penelitian, dimana variabel bebas penelitian 

sebelumnya menggunakan Loyalitas dan variabel bebas 

yang akan digunakan penelitian ini adalah Internal Locus 

of Control. Serta subjek dalam penelitian sebelumnya 

menggunakan petugas kepolisian dan pada penelitian ini 

menggunakan guru SMP Negeri sekecamatan Teluk 

Betung Utara.   

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Indah Dwitasari, dkk 

(2015) terkait pengaruh Perceived Organizational 

Support dan Organizational Based Self Esteem terhadap 

Work Engagement dengan subjek 327 orang karyawan 

tetap di PT. Pupuk Kaltim. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ketiga hipotesis diterima dengan menggunakan uji 

F dan uji T.  

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ade 

Indah Dwitasari, dkk dengan penelitian ini ialah variabel 

bebas dan subjek penelitian, dimana penelitian 
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sebelumnya menggunakan Organizational Based Self 

Esteem (OBSE) dan penelitian ini akan menggunakan 

variabel yaitu Internal Locus of Control. Serta subjek 

dalam penelitian sebelumnya menggunakan karyawan 

tetap di PT. Pupuk Kaltim dan pada penelitian ini 

menggunakan guru SMP Negeri sekecamatan Teluk 

Betung Utara. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Linda Dwi Pertiwi, dkk 

(2019) terkait hubungan persepsi dukungan organisasi 

dengan Keterikatan Kerja Pada Karyawan PT. Pelindo III 

(PERSERO) Cabang Banjarmasin dengan subjek 129 

orang karyawan PT. Pelindo III (PERSERO) cabang 

Banjarmasin. Hasil yang didapatkan disimpulkan bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara persepsi dukungan 

organisasi dengan keterikatan kerja pada karyawan PT. 

Pelindo (PERSERO) III cabang Banjarmasin.  

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh 

Linda Dwi Pertiwi, dkk dengan penelitian ini ialah 

variabel bebas dan subjek penelitian, dimana penelitian ini 

menambahkan satu variabel bebas yaitu Internal Locus of 

Control. Serta subjek dalam penelitian sebelumnya 

menggunakan karyawan PT. Pelindo III (PERSERO) dan 

pada penelitian ini menggunakan guru SMP Negeri 

sekecamatan Teluk Betung Utara.  

5. Penelitian yang dilakukan Endah Mujiasih (2015) terkait 

hubungan Persepsi Dukungan Organisasi dengan 

Keterikatan Karyawan dengan subjek 80 orang karyawan 

perusahaan swasta di Semarang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara 

persepsi dukungan organisasi dengan keterikatan 

karyawan.  

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh 

Endah Mujiasih dengan penelitian ini ialah variabel bebas 

dan subjek penelitian, dimana penelitian ini 

menambahkan satu variabel bebas yaitu Internal Locus of 

Control. Serta subjek dalam penelitian sebelumnya 
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menggunakan karyawan perusahaan swasta dan pada 

penelitian ini menggunakan guru SMP Negeri 

sekecamatan Teluk Betung Utara.  

6. Penelitian yang dilakukan oleh Marti Latifolia Matondang 

(2018) terkait pengaruh Locus Of Control terhadap 

Keterikatan Kerja pada Karyawan Pusat Penelitian Kelapa 

Sawit (PPKS) Medan dengan subjek 90 orang karyawan 

tetap pusat penelitian kelapa sawit (PPKS) Medan. Hasil 

yang didapatkan disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara Locus Of Control terhadap Keterikatan 

Kerja Pada Karyawan PPKS.  

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh 

Marti Latifolia Matondang dengan penelitian ini ialah 

variabel bebas dan subjek penelitian, dimana penelitian ini 

mengganti dan menambahkan satu variabel bebas yaitu 

Internal Locus of Control dan Persepsi dukungan 

organisasi. Serta subjek dalam penelitian sebelumnya 

menggunakan Karyawan Pusat Penelitian Kelapa Sawit 

(PPKS) dan pada penelitian ini menggunakan guru SMP 

Negeri sekecamatan Teluk Betung Utara. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Guo Yongxing et al. 

(2017) terkait work engagement and job performance: the 

moderating role of perceived organizational support 

dengan subjek 1049 karyawan customer service di 

Perusahaan Telekomunikasi Negara China. Hasil yang 

didapat menunjukkan bahwa work engagement 

berhubungan positif dengan job performance karyawan 

yang dimoderatori oleh perceived organizational support. 

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Guo 

Yongxong dengan penelitian ini ialah variabel bebas dan 

subjek penelitian, dimana penelitian ini menambahkan 

satu variabel bebas yaitu Internal Locus of Control. Serta 

subjek dalam penelitian sebelumnya menggunakan 

Karyawan perusahaan telekomunikasi dan pada penelitian 

ini menggunakan guru SMP Negeri sekecamatan Teluk 

Betung Utara. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Keterikatan Kerja  

1. Pengertian Keterikatan Kerja  

Pada saat seorang karyawan memiliki keterikatan 

terhadap pekerjaannya, karyawan tersebut termotivasi 

untuk menuju keberhasilan, berkomitmen yang tinggi, 

berkeinginan untuk mencapai pekerjaan yang terasa 

tertantang, serta berkeinginan untuk mendapatkan suatu 

pencapaian di organisasi (Bakker & Leiter, 2010). 

Seorang karyawan akan cenderung bersemangat dalam 

melakukan pekerjannya sampai-sampai tidak terasa 

terbebani dan merasa enjoy saat bekerja. 

Schaufeli, dkk (2002) mendefinisikan keterikatan 

kerja dalam hal sesuatu yang membawa kepuasan dalam 

melakukan pekerjaannya yang ditandai dengan adanya 

tiga dimensi, yaitu kekuatan, dedikasi, dan penghayatan. 

Dalam hal ini, keterikatan kerja seorang karyawan dengan  

bersemangat, dedikasi, dan penghayatan tinggi dalam 

melakukan pekerjaannya.  

Albrecht (2010) menyatakan bahwa keterikatan kerja 

merupakan seorang karyawan yang terdapat motivasi 

bersifat positif dalam bekerja mempunyai peran aktif 

dalam memajukan organisasi. Karyawan yang melakukan 

pekerjaannya dengan memiliki motivasi dalam peran aktif 

memajukan organisasi, berarti orang tersebut memiliki 

keterikatan kerja dalam pekerjaannya. Dalam hal ini, 

dengan adanya motivasi tersebut membuat karyawan 

merasa bahagia dan tidak terbebani dalam melakukan 

pekerjaanya dengan senang hati. 

Keterikatan kerja seseorang dapat dilihat dari 

seberapa besar komitmen seseorang dalam bekerja, sikap 

rela berkorban demi organisasi, merasa senang dan 

bahagia dalam bekerja, serta memiliki kesetiaan pada 

organisasi hingga rekan kerja (Marciano, 2011). 

Seseorang yang sudah berkomitmen untuk berdedikasi 
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dan setia terhadap organisasinya akan memiliki 

keterikatan kerja yang tinggi.  

Keterikatan kerja diartikan dalam sebuah organisasi 

dimana terdapat tindakan baik tidaknya seseorang dalam 

melakukan pekerjaannya (Bowles & Cooper, 2012). Oleh 

karena itu, seseorang yang bertindak baik tidaknya dalam 

melakukan pekerjaan dapat dilihat bentuk keterikatan 

kerja orang tersebut.  

Berdasarkan pemaparan diatas terkait dengan 

pengertian keterikatan kerja, dengan simpulan bahwa 

keterikatan kerja adalah suatu perilaku individu yang 

memiliki semangat, kemauan, dan sungguh-sungguh 

dalam melakukan pekerjaannya. Individu tidak merasa 

terbebani melainkan merasa senang dan penuh dengan 

totalitas saat bekerja.  

2. Aspek-Aspek Keterikatan Kerja  

Aspek-aspek keterikatan kerja menurut Schaufeli, dkk 

(2002) terdapat tiga aspek, yaitu : 

a. Vigor ( Kekuatan ) 

Kekuatan dalam hal ini yang dimaksud adalah 

dimana seseorang memiliki semangat, kemauan yang 

tinggi mengenai pekerjaannya serta memiliki 

kegigihan dan tekun saat menghadapi permasalahan 

yang terjadi. Individu dengan tingkat kekuatan yang 

tinggi akan merasa bersinergi dan bekerja dengan 

penuh totalitas tanpa adanya rasa lelah. Lain hal, 

individu dengan tingkat kekuatan lebih rendah akan 

merasa mudah lelah dan kurang totalitas dalam 

bekerja. 

b. Dedication ( Dedikasi ) 

Dedikasi yang diartikan sebagai suatu 

perasaan yang mendasari seseorang dalam 

beranggapan bahwa pekerjaannya memiliki peran 

aktif dalam hidupnya dan merasa bahwa pekerjaannya 

memiliki arti penting dalam kehidupannya. Seorang 

karyawan yang berdedikasi tinggi ditandai dengan 
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begitu mencintai dan merasa bangga dengan 

pekerjaannya serta karyawan yang merasa memiliki 

tantangan dalam setiap pekerjaannya. Karyawan yang 

beranggapan pekerjaanya tidak memiliki arti penting 

dalam hidupnya akan kurang dalam segala hal yang 

menyangkut pekerjaannya.  

c. Absroption ( Penghayatan ) 

Karyawan akan lebih cenderung fokus dalam 

bekerja dan mendalami terkait pekerjaannya. 

Karyawan akan merasakan keasyikan dalam 

melakukan pekerjaaannya. Dalam hal ini, dilihat 

bahwa karyawan memiliki tingkat penghayatan yang 

tinggi dalam bekerja sampai-sampai terkadang lupa 

waktu dan  merasa tidak ingin melepaskan 

pekerjaannya. Orang yang tidak fokus dalam bekerja, 

kurang mendalami pekerjannya, dan terlalu 

memperhatikan waktu berarti memiliki tingkat 

penghayatan yang rendah.  

Menurut Macey, Schneider, Barbera & young 

(2009) aspek-aspek keterikatan kerja terdapat dua 

aspek, sebagai berikut : 

a. Keterikatan sebagai energi psikis 

Seseorang dengan keterikatan kerja akan 

merasa pengalaman puncak saat bekerja. Hal itu dapat 

dilihat bahwa karyawan merasa adanya kepuasan, 

keterlibatan, dan berkomitmen dengan pekerjaan. 

b. Keterikatan sebagai energi tingkah laku 

Seseorang dengan keterikatan kerja akan 

memiliki energi dalam berperilaku saat bekerja yang 

meliputi perilaku proaktif, perilaku sukarela, dan 

memberikan perilaku ekstra saat bekerja. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka aspek 

sebagai acuan dalam penelitian ini ialah aspek 

keterikatan kerja dari Schaufeli, dkk (2002) yang 

terdiri dari tiga aspek yaitu vigor (semangat),  

dedication (dedikasi), dan absorption (penghayatan).  
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3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterikatan 

Kerja 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketertikatan kerja terdapat faktor internal dan faktor 

eksternal (Bakker, 2011).  

a. Faktor internal 

Keterikatan kerja dapat dipengaruhi oleh pengetahuan 

yang dimiliki seseorang dalam menghadapi kesulitan saat 

bekerja. Hal ini terkait dengan keinginan, minat, serta 

keterampilan yang dimiliki. Pada faktor internal lebih 

dikenal dengan Personal Resources atau sumber daya 

personal yang meliputi : Self Esteem, Self Efficacy, Locus 

Of Control dan pengendalian dalam menghadapi 

permasalahan terkait emosi. 

b. Faktor eksternal  

Keterikatan kerja seseorang dapat dipengaruhi dari 

lingkungan sosial yang di sekitar individu. Dalam hal ini,  

job resources atau sumber daya pekerjaan yang meliputi 

persepsi dukungan organisasi, dukungan atasan, 

penghargaan dan pengakuan, apresiasi, dan akses 

informasi yang didapatkan. Dapat dilihat bahwa sumber 

daya pekerjaan memiliki hubungan dengan lingkungan 

pekerjaan yang meliputi atasan, rekan kerja serta tugas-

tugas pekerjaan. Hal ini menjadikan bahwa apabila 

sumber daya pekerjaan yang diberikan membuat 

karyawan memiliki keterikatan dan bertahan dalam 

bekerja serta melakukan pekerjaan lebih baik.  

Berdasarkan penjabaran diatas diketahui bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi keterikatan kerja ialah 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam 

penelitian ini ialah internal locus of control dan faktor 

eksternal ialah persepsi dukungan organisasi. 
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4. Keterikatan Kerja dalam Perspektif Islam 

Islam merupakan agama yang memperhatikan aspek 

dalam bekerja bagi pemeluknya. Salah satu aspeknya 

yaitu aspek ekonomi, dimana dalam alquran dan hadist 

dapat ditemukan ajakan sampai perintah yang dianjurkan 

Allah SWT bagi umatnya agar tidak melupakan aspek 

ekonomi. Sampai nantinya diharapkan umatnya dapat 

menjadi umat muslim yang sukses di dunia maupun di 

akhirat.  

Dalam QS. Al-Jumuah ayat 10 : 

َكثِير   َ ٱَّللَّ َوٱذأُكُرواْ   ِ ٱَّللَّ ِل  َفضأ ِمن  َوٱبأَتُغواْ  ۡرِض 
َ ٱۡلأ ِِف  واْ  فَٱنتَِِشُ لَٰوةُ  ٱلصَّ ُقِضَيِت  لََّعلَُّكمأ َفإَِذا  ا 

لُِحوَن    ١٠ُتفأ

yang artinya “ apabila telah ditunaikan sholat, maka 

bertebaranlah kamu dimuka bumi ; dan carilah karunia 

allah dan ingatlah allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung”. Dalam ayat ini menjelaskan mengenai setelah 

melaksanakan ibadah sholat bolehlah melakukan aktifitas 

di muka bumi. Aktifitas yang dapat dilakukan seperti 

bekerja atau usaha yang dilakukan untuk mendapatkan 

rezeki yang halal setelah melaksanakan kewajiban akhirat.  

Menurut tafsir Al-Mishbah dalam Shihab (2005), 

pada ayat ini menegaskan: lalu apabila telah ditunaikan 

sholat, maka jika kamu mau, maka bertebaranlah di muka 

bumi untuk tujuan apapun yang dibenarkan Allah dan 

carilah dengan bersungguh-sungguh sebagian dari karunia 

Allah, karena karunia Allah sangat banyak dan tidak 

mungkin kamu dapat mengambil seluruhnya, dan ingatlah 

Allah banyak-banyak jangan sampai kesungguhan kamu 

mencari karunia-nya itu melengahkanmu. Berdzikirlah 

dari saat ke saat dan di setiap tempat dengan hati atau 

bersama lidah kamu supaya kamu beruntung memperoleh 

apa yang kamu dambakan.  

Jadi hendaklah kamu melakukan usaha atau bekerja 

tersebut setelah menunaikan ibadah sholat dan hendaklah 
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selalu mengingat Allah senantiasa berada di sekitar kita, 

agar kita dapat menghindar dari niat untuk berbuat 

curang, tidak sesuai dengan apa yang harusnya kita 

kerjakan, dll karena Allah Maha Mengetahui semua yang 

ada di muka bumi. Orang yang memiliki keterikatan 

dengan pekerjaannya mungkin akan mendapatkan 

kenaikan jabatan, kenaikan gaji, bonus, dll. Pada ayat ini 

dikatakan bahwa sesuatu yang telah dikerjakan dan sesuai 

maka kamu akan beruntung dengan mengingat Allah 

sebanyak-banyaknya. Keberuntungan disini dimaksudkan 

dengan akibat dari yang telah dikerjakan akan sesuai 

dengan hasil yang akan diterima.  

B. Internal Locus Of Control 

1. Pengertian Internal Locus Of Control 

Internal Locus Of Control merupakan kepribadian 

yang dimiliki seseorang dengan melihat seberapa jauh 

yang dipercaya oleh individu itu sendiri terkait dengan 

apa yang telah dikerjakannya dipengaruhi oleh perilaku 

dirinya sendiri (Gibson et al., 2009). Dalam hal ini, 

individu percaya setiap perilaku yang ditunjukkan itu 

dipengaruhi oleh dirinya sendiri serta percaya akan 

kendali terhadap apa yang akan ditunjukkan itu dari diri 

sendiri.  

Robbins & Judge (2012) mendefinisikan Internal 

Locus Of Control sebagai tingkatan keyakinan dalam diri 

yang menyakini terkait penentu nasib dalam hidupnya 

adalah diri sendiri. Karyawan percaya bahwa hasil dari 

apa yang dikerjakannya berasal dari kemampuan yang 

dimilikinya.  

Dalam kecenderungan keyakinan seseorang terkait 

apakah tanggung jawab yang dimiliki mengenai suatu hal 

secara internal seperti keberhasilan dari potensi yang 

dimiliki diri sendiri disebut dengan internal locus of 

control (Larsen & Buss, 2008).  

Menurut Rotter (1966) Internal Locus Of Control 

merupakan tingkatan pemahaman seseorang mengenai 
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pengharapan terhadap sesuatu dikarenakan dirinya sendiri 

atas kemampuan yang dimilikinya. Dimana individu 

paham atas apapun hasil yang diperoleh itu karena dirinya 

sendiri. 

Berdasarkan pemaparan diatas terkait pengertian 

Internal Locus Of Control, dapat disimpulkan bahwa 

Internal Locus Of Control merupakan suatu keyakinan 

yang dimiliki oleh seseorang terkait penentu nasib dalam 

hidupnya yang memiliki kendali dimana dapat berasal 

dari dalam diri sendiri ( yakin dengan apa yang dimiliki ). 

2. Aspek-Aspek Internal Locus Of Control 

Individu dengan Internal  Locus Of Control akan 

yakin dengan apa yang telah dikerjakannya akan berhasil 

atau gagal dikarenakan oleh dirinya sendiri. Dalam hal ini, 

Menurut Rotter (1966) terdapat 3 ( tiga ) aspek yang dapat 

diukur dalam Internal Locus Of Control, sebagai berikut : 

a. Skill 

Individu percaya bahwa skill yang dimilikinya akan 

memberikan keberhasilan atau kegagalan yang menjadi 

penentu nasib dalam hidupnya. Karyawan menyakini 

bahwa kemampuan atau keahlihan yang dimiliki akan 

menjadi penentu nasib dirinya. 

b. Ketertarikan 

Ketertarikan akan menjadi kendali dalam perilaku 

yang timbul dan peristiwa yang akan terjadi dalam 

hidupnya. Dimana, karyawan yang memiliki minat 

terhadap pekerjaannya bisa menjadikan kendali perilaku 

dalam hidupnya. 

c. Bekerja keras 

Segala sesuatu yang dilakukan dalam bekerja akan 

menghasilkan baik buruknya  hasil dari pekerjaanya, 

apabila karyawan melakukan pekerjaan dengan kerja 

keras yang maksimal akan mendapatkan hasil yang baik 

nantinya. 
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Phares (1965) memaparkan aspek-aspek internal 

locus of control, ialah : 

a. Ability 

Keyakinan dalam diri seseorang atas sukses dan 

gagal nya suatu kejadian dalam hidupnya dikarenakan 

oleh kemampuan dalam diri. Seseorang yang yakin 

dengan kemampuan dirinya dipercaya dapat memberi 

pengaruh dalam hidupnya. 

b. Minat 

Individu dengan minat yang tinggi akan lebih 

dapat mengontrol perilaku, peristiwa serta tindakan 

dalam hidupnya. Seseorang yang yakin akan 

keinginan dalam diri dapat mengontrol dirinya 

terhadap peristiwa yang terjadi.  

c. Usaha 

Individu percaya bahwa usaha yang dilakukan 

dengan maksimal untuk mengontrol dirinya sendiri 

akan memberikan hal baik. Seseorang dengan sikap 

optimis dan pantang menyerah akan yakin atas usaha 

yang telah dilakukan dalam hidupnya memberi 

kendali. 

3. Karakteristik Internal Locus Of Control 

Menurut Hill (2011) menjelaskan terkait karakteristik 

dalam internal locus of control ialah individu yang 

mempunyai internal locus of control dengan memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi, dapat menyesuaikan diri 

dengan lingkungan kerja, melakukan pekerjaan dengan 

baik, tidak menunda dalam penyelesaian tugas. Seseorang 

dengan internal locus of control akan tidak mudah 

merasakan depresi dan tidak memiliki masalah emosional. 

Seseorang dengan internal locus of control juga memiliki 

motivasi dan berkinerja sebaiknya dalam melakukan 

pekerjaannya.  

Selain itu juga terdapat karakteristik internal locus of 

control seperti seseorang akan lebih baik dalam 

melakukan pekerjaannya, memiliki keinginan untuk 
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mengetahui sesuatu lebih dalam, mencoba untuk 

mempengaruhi orang sekitar, serta akan lebih banyak 

mendapatkan informasi. 

C. Persepsi dukungan Organisasi 

1. Pengertian Persepsi Dukungan Organisasi 

Menurut Eisenberger, dkk (1986) persepsi dukungan 

organisasi merupakan tingkat kepercayaan individu 

mengenai seberapa besar organisasi menghargai 

pekerjaannya. Dapat dilihat bahwa apa yang diberikan 

oleh organisasi kepada karyawan akan menimbulkan 

persepsi dukungan organisasi yang mencakup bentuk 

kepedulian organisasi.  

Persepsi dukungan organisasi dapat diartikan dalam 

sejauh mana pandangan karyawan terkait dengan cara 

organisasi menilai jasa atau pekerjaan, bentuk kepedulian 

organisasi, serta organisasi memberikan bantuan dan 

support (Rhoades & Eisenberger, 2002). Dalam hal ini, 

seorang karyawan memiliki pandangan terkait bagaimana 

organisasi menilai atas apa yang telah dikerjakan, 

memberikan bantuan dan support saat terjadi 

permasalahan, dan bentuk kepedulian organisasi terkait 

dengan kehidupan yang lebih baik bagi karyawan. 

Menurut Robbins (2008) persepsi dukungan 

organisasi ialah pemahaman individu terkait seberapa jauh 

keyakinan pada organisasi dalam menilai partisipasi setiap 

individu dan bentuk perhatian organisasi yang diberikan. 

Sebuah organisasi harus memiliki penilaian yang sesuai 

dengan apa yang telah dikerjakan oleh karyawan dan 

memberikan perhatian dalam bentuk kepedulian agar 

dapat memahami karyawan dalam kesejahteraan. Dengan 

dilakukannya hal tersebut, dapat meningkatkan persepsi 

dukungan organisasi karyawan lebih baik lagi yang salah 

satunya karyawan lebih merasa dihargai dan diperhatikan 

oleh organisasi serta karyawan akan lebih meningkatkan 

kinerja dalam melakukan pekerjaannya. 
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Berdasarkan paparan pengertian menurut para ahli, 

disimpulkan bahwa persepsi dukungan organisasi ialah 

tingkatan pemahaman karyawan terkait apa yang telah 

diberikan oleh organisasi. 

2. Aspek-aspek Persepsi Dukungan Organisasi 

Menurut Rhoades dan Eisenberger (2002) aspek 

persepsi dukungan organisasi terdapat 2 (dua), ialah : 

a. Penghargaan atas usaha yang dilakukan karyawan. 

Usaha yang dilakukan akan diberikan 

penghargaan oleh organisasi dapat berupa pengakuan, 

insentif, dan informasi yang dapat diakses dalam 

melakukan pekerjaan sebaiknya. 

b. Memberi perhatian dalam kesejahteraan karyawan. 

Perhatian atau bentuk kepedulian organisasi 

atas apa yang terjadi dalam kesejahteraan karyawan, 

mendengar keluh kesah karyawan serta perhatian 

akan pekerjaan karyawan.  

3. Faktor pendorong Persepsi Dukungan Organisasi 

Terdapat tiga perlakuan yang dapat diberikan kepada 

karyawan oleh organisasi dalam mendorong persepsi 

dukungan organisasi (Rhoades & Eisenberger, 2002), 

yaitu : 

a. Keadilan yang diterima ( Fairness ) 

Menurut Cropanzano dan Greenbag dalam 

Rhoades & Eisenberger (2002) dalam suatu 

organisasi perlakukan keadilan yang diberikan 

kepada karyawan dapat dibedakan dengan dua aspek 

yaitu aspek struktural dan aspek sosial. Pada aspek 

struktural keadilan yang diterima dipandang sama 

rata antar karyawan, dikarenakan aspek ini 

mencakup peraturan formal yang ada dalam 

organisasi. Jadi keadilan pada aspek struktural ini 

tidak membedakan keadilan yang diterima sesama 

karyawan. Pada aspek sosial keadilan mencakup 

perlakuan kemanusiaan yang diterima, dalam hal ini 

keadilan yang diterima seseorang dapat berupa 
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sanksi yang diberikan tidak dibedakan antar sesama 

karyawan. Oleh karena itu, keadilan yang diterima 

karyawan memiliki keterkaitan dengan persepsi 

dukungan organisasi karyawan tersebut. 

b. Dukungan pengawas ( Supervissor Support ) 

Pengawas merupakan individu yang 

menjembatani antara organisasi dengan karyawan 

dengan tugas melihat, memberi arahan, serta dapat 

menguji bawahan. Karyawan sangat melihat 

bagaimana dukungan yang diberikan oleh pengawas 

dalam mensejahterakan karyawan. Dalam hal ini, 

karyawan akan menilai apa yang diberikan oleh 

pengawas merupakan sama dengan pemberian dari 

organisasi secara langsung. Oleh karena itu, 

dukungan dari pengawas yang baik akan 

memberikan dorongan yang kuat untuk membuat 

persepsi dukungan organisasi karyawan akan 

meningkat.  

c. Imbalan dan kondisi kerja ( Rewards and Job 

Condition ) 

Imbalan memiliki arti penting dalam 

karyawan dengan organisasi memberikan imbalan 

yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, maka 

karyawan akan menganggap imbalan tersebut salah 

satu bentuk dukungan yang diberikan. Karyawan 

juga akan merasa didukung oleh organisasi apabila 

karyawan dapat memiliki kebebasan dalam 

menentukan kondisi kerja, dapat mengatur pekerjaan 

sendiri, diperbolehkan mengeskplor pekerjaan. 

D. Hubungan antara Internal Locus Of Control dan Persepsi 

Dukungan Organisasi dengan Keterikatan Kerja Guru 

Ketika seseorang bekerja dengan keadaan 

bersemangat, mau bekerja keras, berdedikasi, serta 

berkonsentrasi penuh yang menandakan bahwa seseorang 

memiliki keterikatan kerja. Seseorang yang dalam melakukan 

pekerjaannya dengan energik yang penuh energi positif, 
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semangat yang tinggi serta tetap bertahan walaupun kesulitan 

maka dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut memiliki 

aspek vigor. Guru dengan semangat yang tinggi terlihat 

adanya kondisi fisik yang berenergi, selalu berantusias saat 

bekerja, tidak santai berlebihan, memiliki peranan aktif serta 

tidak menimbulkan wajah kelelahan. 

Sikap rela berkorban yang dilakukan oleh seseorang 

demi tercapainya tujuan organisasi, dikatakan bahwa 

berdedikasi pada organisasi. Guru yang berdedikasi tinggi 

akan beranggapan pekerjaannya merupakan bagian dalam 

hidupnya dan bekerja dengan bertanggung jawab. Seseorang 

yang tidak melakukan aktifitas lain selain tugas dan kewajiban 

sebagai karyawan dalam artian berkonsentrasi penuh dalam 

bekerja maka dilihat bahwa aspek absorption ada dalam 

dirinya. Guru yang menghayati saat bekerja ditunjukkan 

dengan fokus kerja, melupakan hal-hal pribadi serta berupaya 

tidak membawa permasalahan saat bekerja.   

Keterikatan kerja akan memberikan hubungan positif 

antara organisasi dan pegawai. Dimana, keterikatan kerja bisa 

sebagai mediator dalam sumber daya pekerjaan dan 

berkomitmen dengan organisasi (Man & Hadi, 2013). 

keterikatan kerja yang tinggi juga akan membantu 

kesejahteraan organisasi dengan meningkatnya kualitas 

kinerja karyawan. Dalam hal ini, seorang guru yang memiliki 

keterikatan kerja yang tinggi akan semakin semangat dalam 

bekerja untuk menjadikan siswa-siswa yang berprestasi 

hingga mengharumkan nama sekolah. Dengan begitu, guru 

akan termotivasi untuk memberikan pembelajaran lebih, 

mendidik, memberikan arahan baik, serta mengasah 

kemampuan siswa untuk memajukan sekolah hingga negara.  

Kesejahteraan sekolah akan tercapai saat seorang guru 

yang memiliki keyakinan atas apa yang dimiliki mencakup 

kemampuan, ketertarikan, serta kerja keras dalam bekerja 

yang dipercaya dapat memberikan hasil yang baik. Hal ini 

disebut internal locus of control, dimana keyakinan seorang 

guru dengan kemampuan yang dimiliki akan mencapai tujuan 
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pihak sekolah dengan mendapatkan siswa yang berprestasi 

hingga dapat mengharumkan nama baik sekolah. Keyakinan 

yang dipercaya atas ketertarikan dan kerja keras yang 

dilakukan oleh guru akan memberikan dampak positif bagi 

pihak sekolah.  

Guru dengan internal locus of control yang yakin 

bahwa kemampuan yang dimiliki dipercaya dapat menjadi 

penentu dalam hidupnya maka akan bersemangat dalam 

bekerja. Dengan begitu, guru akan memberikan kinerja yang 

lebih untuk membantu mencapai tujuan pihak sekolah dan 

akan menunjukkan keterikatan kerja. Guru dalam bekerja 

dengan kemauan bekerja keras dapat berdedikasi dan 

berkonsentrasi penuh saat bekerja. Maka dari itu, jika guru 

memiliki internal locus of control yang tinggi maka adanya 

peningkatan keterikatan kerja.  

Hal ini selaras dengan penelitian Matondang (2018) 

dengan hasil yang didapat bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara locus of control  terhadap keterikatan kerja 

pada karyawan PPKS sebesar 54,4 % yang lebih mengarah 

pada Locus of control internal. Sama hal nya dengan 

karakteristik yang harus dimiliki oleh guru ini salah satunya, 

dimana seorang guru harus bisa memahami kondisi atau 

keadaan kelas dengan berbagai macam karakter siswa 

didalamnya. Dengan begitu, apabila guru dengan internal 

locus of control tinggi maka guru tersebut tidak memiliki 

masalah emosional dan dapat beradaptasi dengan lingkungan 

tersebut. Sehingga guru akan menjalankan tugas dan 

kewajiban pokok yaitu mendidik, membimbing dan 

mengarahkan.  

Selain kepribadian internal locus of control yang 

dimiliki guru, hal lain yang memiliki peranan dalam 

keterikatan kerja yaitu persepsi dukungan organisasi. Dimana 

diketahui bahwa dukungan organisasi yang diberikan kepada 

guru akan menunjukkan adanya keterikatan kerja. Dengan 

adanya persepsi dukungan organisasi yang baik akan 

memberikan dampak positif terkait keterikatan kerja. Dengan 
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begitu akan terlihat peranan persepsi dukungan organisasi 

dengan keterikatan kerja guru, sehingga dukungan yang telah 

diberikan kepada guru akan memberikan respon positif 

terhadap organisasi. Dapat dikatakan seperti itu karena 

melihat dari hasil penelitian Mujiasih (2015) dengan hasil 

menunjukkan terdapat hubungan signifikan antara persepsi 

dukungan organisasi dengan keterikatan kerja karyawan 

dengan sumbangan efektif sebesar 39,8%. Hal ini terlihat 

bahwa persepsi dukungan organisasi berhubungan dengan 

keterikatan kerja seseorang. Dengan begitu, terlihat persepsi 

dukungan organisasi  dapat membuat mempengaruhi 

keterikatan kerja pegawai.  

Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh 

Dwitasari, dkk (2015) dengan hasil yang menunjukkan bahwa 

adanya dukungan organisasi yang mampu membuat karyawan 

merasakan hal tersebut dengan begitu akan membuat 

karyawan semakin mampu mengembangkan diri mereka saat 

bekerja. Dengan begitu, karyawan diharapkan memberikan 

kinerja terbaiknya dalam mencapai tujuan organisasi apabila 

adanya dukungan organisasi. Guru yang sudah diperlakukan 

baik oleh pihak sekolah maka diharapkan akan memberikan 

kinerja terbaiknya dalam mencapai tujuan sekolah.  

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian 

terdahulu terlihat bahwa internal locus of control dan persepsi 

dukungan organisasi memiliki hubungan dengan keterikatan 

kerja. Jadi, adanya internal locus of control dalam diri 

seseorang akan meningkatkan tingkat keterikatan kerja 

seseorang. Serta tingkat persepsi dukungan organisasi yang 

tinggi akan meningkatkan keterikatan kerja seseorang. 

 

E. Kerangka Berfikir 

Guru dengan pekerjaan yang semakin bertambah  

seperti mendidik siswa dengan berbagai macam karakter, 

memberi pembelajaran dalam kelas, dapat menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sekitar akan memiliki permasalahan 

keterikatan kerja yang rendah. Oleh karena itu dibutuhkan 
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guru dengan internal locus of control dan persepsi dukungan 

organisasi yang tinggi akan membuat guru tersebut memiliki 

keterikatan kerja yang tinggi. 

Berdasarkan teori serta kerangka berfikir maka 

hipotesis yang akan diujikan penelitian ini yaitu ada atau tidak 

hubungan antara internal locus of control dan persepsi 

dukungan organisasi dengan keterikatan kerja. Hal ini 

menunjukkan semakin tinggi internal locus of control dan 

persepsi dukungan organisasi maka semakin tinggi keterikatan 

kerja pada guru. Demikian sebaliknya. 

Berikut kesimpulan dari penjabaran diatas, sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Hipotesis 

Berdasarkan penjabaran diatas, terlihat bahwa hipotesis 

dalam penelitian ini terdapat tiga, sebagai berikut : 

1. Ada hubungan antara Internal Locus Of Control dan 

Persepsi Dukungan Organisasi dengan Keterikatan Kerja 

Guru. 

2. Ada hubungan antara Internal Locus Of Control dengan 

Keterikatan Kerja Guru. 

3. Ada hubungan antara Persepsi Dukungan Organisasi 

dengan Keterikatan Kerja Guru. 

Keterikatan 

Kerja 

Internal Locus Of 

Control 

Persepsi Dukungan 

Organisasi 

Gambar 1. Kerangka Berfikir 

Hubungan antara Internal Locus Of Control dan Persepsi Dukungan 

Organisasi dengan Keterikatan Kerja Guru 
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