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ABSTRAK 

Personal Mastery dan Organizational Citizenship Behaviour merupakan 

bagian dari pengembangan atmosfer psikologis dalam organisasi. Personal 

mastery adalah faktor dari indiviu manusia, dimana terjadi sebuah proses 

berkesinambungan bagi individu untuk memperdalam visi dan energi. Adapun 

maksud dari personal mastery adalah untuk mewujudkan dua komponen utama, 

yaitu menentukan tujuan dan mengukur tujuan tersebut. Personal mastery juga 

merupakan satu dari lima pilar The Fifth Discipline Peter Senge, yaitu pada 

Learning Organization. Sehingga Personal mastery memberi pengaruh positif 

bagi kinerja organisasi, yang artinya personal mastery yang tinggi akan 

menghasilkan produktivitas tinggi hingga pengaruhnya terhadap kinerja 

organisasi. Sedangkan yang dimaksud OCB adalah kontribusi individu melebihi 

tuntutan peran di tempat kerja. OCB menuntut seseorang untuk berpikir dan 

bertindak out of the box dengan tanpa pamrih. Personal mastery dapat 

mempengaruhi OCB, akan tetapi OCB tidak selalu mempengaruhi Personal 

mastery. Kedua komponen psikologis tersebut akan memberi pengaruh signifikan 

bagi kinerja individu dan organisasi.  

 

Kata kunci : Personal Mastery, Organizational Citizenship Behaviour, Kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Perkembangan zaman identik dengan modernisasi dan pertumbuhan yang 

pesat di segala bidang, hal ini memaksa setiap organisasi untuk terus berkembang 

dan tumbuh mengikuti zaman. Sehingga setiap organisasi harus melakukan 

perubahan dan  berbagai perbaikan seperti memberikan pelayanan yang terbaik 

bagi konsumen/klien, merekrut SDM terbaik, serta memperbaiki sistem agar tetap 

dapat bertahan.  

Kunci sukses sebuah perubahan terletak pada sumber daya manusia yaitu 

sebagai inisiator dan agen perubahan terus menerus, pembentuk proses serta 

budaya yang secara bersama meningkatkan kemampuan perubahan organisasi. 

Keanekaragaman sumber daya manusia dalam organisasi cukup tinggi, sehingga 

kemampuan sumber daya manusia tersebut sebagai “agent of change” juga 

berbeda-beda. Namun demikian, usaha perubahan suatu organisasi akan tercapai 

jika setiap karyawan memiliki kemauan untuk berubah, tidak hanya 

mengandalkan kemampuan saja (Ulrich Dave, 1988). 

Organisasi biasanya percaya bahwa untuk mencapai keunggulan  harus 

mengusahakan kinerja individu yang setinggi-tingginya karena pada dasarnya  

kinerja individu akan berpengaruh pada kinerja dari sebuah tim atau kelompok 

dan akhirnya akan berpengaruh pada kinerja organisasi. sehingga organisasi lebih 

mengharapkan perilaku individu yang baik sebagai cerminan dari kinerja yang 

baik. Beberapa perilaku yang diharapkan dimiliki karyawan adalah OCB 

(Organizational Citizenship behaviour) dan Personal Mastery.  
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OCB (Organizational Citizenship behaviour) merupakan perilaku individu 

terhadap organisasi atau orang lain yang dilakukan secara sukarela. Karyawan 

yang memiliki OCB akan dapat mengendalikan perilakunya sendiri sehingga 

dapat memilih perilaku yang terbaik untuk kepentingan organisasinya.  

Begitu juga dengan karyawan yang memiliki Personal Mastery. Seperti 

pendapat Senge (1990) bahwa  ada lima disiplin (pilar) yang membuat suatu 

organisasi menjadi learning organization,  yaitu: Personal Mastery yang 

merupakan prinsip bagi seseorang untuk secara terus menerus memperdalam visi 

pribadi, fokus pada kekuatan diri sendiri, mengembangkan kesabaran diri serta 

melihat realita secara objective. Sehingga dengan adanya pengembangan dari 

masing individu dapat meningkatkan kinerja organisasi. Pilar kedua adalah  

Mental Model yang memegang konsep bercermin, dan peningkatan gambaran 

tentang dunia luar, dan melihat bagaimana mereka membentuk keputusan dan 

tindakan kita. Pilar ketiga Shared Vision adalah membangun rasa komitmen dalam 

suatu kelompok dengan menggambarkan visi perusahaan menjadi visi pribadi 

karyawan. Pilar keempat Team Learning adalah kelompok berbagi wawasan atau 

pengalamaan, sehingga dapat mengembangkan otak dan kemempuan berpikir. 

Pilar terakhir adalah  System Thinking merupakan prinsip tentang mengaamati 

seluruh sistem dan tidak hanya fokus pada individu.  

Kelima point di atas serta adanya Organizational Citizenship Behaviour 

(OCB) dapat membantu organisasi untuk mempercepat proses pembelajaran 

organisasi dan meningkatkan kemampuannya untuk beradaptasi pada perubahan. 
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1.2. Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan makalan ini adalah: 

1. Menjabarkan pengertian Personal Mastery dan Organizational Citizenship 

Behaviour (OCB) serta kaitannya dengan kinerja organisasi 

2. Menjelaskan manfaat, karekteristik, dan dimensi Personal Mastery dan 

Organizational Citizenship Behaviour (OCB) 

3. Cara atau upaya meningkatkan Personal Mastery, Organizational 

Citizenship Behaviour (OCB) 

 

1.3. Manfaat  

Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penyusunan makalah, yaitu: 

1. Mengerti dan memahami pengertian Personal Mastery dan Organizational 

Citizenship Behaviour (OCB) serta kaitannya dengan kinerja organisasi 

2. Mengerti dan memahami manfaat, karekteristik, dan dimensi Personal 

Mastery dan Organizational Citizenship Behaviour (OCB) 

3. Mengeti dan memahami akan upaya dan/atau metode untuk meningkatkan 

Personl Mastery  dan Organizational Citizenship Behaviour (OCB)  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Penguasaan Diri (Personal Matery) 

Secara etimologi, mastery berasal dari bahasa inggris dan latin yang berarti 

penguasaan atau keahlian dominasi terhadap sesuatu. Sedangkan dari bahasa 

Perancis, berasal dari kata Maitre yang berarti seseorang mempunyai keahlian 

khusus, cakap, dan ahli dalam sesuatu.  

Personal mastery is the discipline of continually clarifying and deepening our 

personal vision, of focusing our energies, of developing patience and of seeing 

reality objectively (Peter Senge.) 

 

Penguasaan diri adalah pengembangan diri seseorang yang prosesnya terus 

berkesinambungan, selalu mencari jalan untuk terus berkembang, hal baru 

untuk dipelajari, bertemu dengan orang baru, merupakan suatu jalan 

kehidupan yang menekankan pada perkembangan dan kepuasan dalam 

kehidupan personal dan professional (Fran Sayers Ph.D) 
 

Penguasaan diri adalah suatu cara yang berkesinambungan untuk 

menjernihkan dan memperdalam visi, energi, dan kesabaran seseorang 

(Michael J. Marquardt) 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa penguasaan diri adalah sebuah proses pembelajaran kehidupan seseorang, 

bukan sesuatu yang sudah dimiliki. Penguasaan diri itu tentang mencintai diri 

sendiri dan mengembangkan bakat yang dimiliki semaksimal mungkin. Beberapa 

orang berpikir bahwa penguasaan diri itu membatasi dan mengontrol diri sendiri, 

tetapi sesungguhnya hal ini mengenai pemahaman akan diri sendiri. Seseorang 

harus mengidentifikasi tentang bagaimana suatu kebiasaan muncul untuk 

mengontrol suatu kebiasaan tersebut.  
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Penguasaan diri (Personal Mastery) merupakan salah satu pilar dari Fifth 

Discipline Peter Senge yang membentuk organisasi pembelajar. Organisasi 

pembelajar (Learning Organization) adalah organisasi dimana orang terus-

menerus memperluas kapasitas mereka untuk menciptakan hasil yang benar-benar 

mereka inginkan, dimana pola baru dan ekspansi pemikiran dikelola, kebebasan 

aspirasi, dan pembelajaran yang dilakukan terus-menerus. Untuk itu Peter Senge 

mengidentifikasi Learning Organization dalam 5 pilar sebagai berikut: 

1. Berfikir Sistem (System Thinking) 

System Thinking merupakan prinsip tentang mengamati seluruh sistem dan 

tidak hanya fokus pada individu. Dimana akan terlihat bahwa semua 

kejadian terhubung dalam pola yang sama dan saling mempengaruhi.  

2. Penguasaan Diri (Personal Mastery) 

Personal mastery merupakan prinsip bagi seseorang untuk terus menerus 

memperdalam visi pribadi, fokus pada kekuatan diri sendiri, 

mengembangkan kesabaran diri serta melihat realita secara objektif.  

3. Model Mental (Mental Models) 

Mental models adalah asumsi yang tertanam, tergeneralisasi, atau bahkan 

gambar yang mempengaruhi cara memahami dunia dan mengambil 

tindakan.  

4. Penjabaran Visi (Building Shared Vision) 

Building shared vision adalah proses membangun rasa komitmen dalam 

suatu kelompok dengan menggambarkan visi perusahaan menjadi visi 

pribadi karyawan.  
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5. Tim Belajar (Team Learning) 

Team Learning adalah kelompok berbagi wawasan atau pengalaman, 

sehingga dapat mengembangkan otak dan kemempuan berpikir.  

 

2.1.1.Manfaat Penguasaan Diri (Personal Mastery) 

Manfaat atau keuntungan bagi seseorang yang mempunyai tingkat 

penguasaan diri tinggi adalah: 

1. Kemampuan mengambil tanggung jawab 

2. Kejelasan dan profesionalisme visi 

3. Kohesive dan team work yang berlaku 

4. penurunan jumlah karyawan yang absen melalui peningkatan 

kesejahteraan karyawan 

5. Mampu mengendalikan stress dan bersikap positif 

6. Menciptakan petumbuhan organisasi yang tetap dan berjangka panjang 

7. Pemenuhan tanggung jawab sosial 

8. Kepemimpinan kreatif yang kuat  

9. Meningkatkan kecerdasan emosi 

 

2.1.2.Aspek Personal Mastery 

Seseorang yang telah menguasai Personal Mastery memiliki komitmen 

yang tinggi terhadap suatu hal, sering mengambil insiatif, terus menerus 

mengembangkan kemampuan untuk menciptakan hasil terbaik dalam kehidupan 

yang diinginkan. Metavarsity Course menyebutkan bahwa Personal Mastery 

memiliki empat aspek, yaitu: 
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2.1.2.1. Aspek Emosional 

Personal Mastery berkaitan erat dengan aspek emosional yang terdapat 

dalam diri seseorang. Hubungan tersebut bisa memunculkan sifat atau perilaku 

seseorang seperti berikut ini: 

1. Memahami emosi diri sendiri dan akibat emosi 

2. Memahami orang lain dan emosi yang dialami 

3. Berdaya secara emosional dan nyata 

4. Menjadi terbuka dengan suatu hubungan 

2.1.2.2. Aspek Spiritual 

Faktor spiritual menjadi aspek yang tidak terpisahkan dengan Personal 

Mastery. Hal ini disebabkan spiritual bisa menjadi dasar yang cukup kuat 

keyakinan seseorang dalam melakukan sesuatu. Aspek spirital terdiri atas: 

1. Berkaitan dengan inner self 

2. Mengapresiasi kehidupan, menyayangi orang lain 

3. Bersatu dalam perbedaan dengan orang lain 

4. Menciptakan dunia yang lebih baik untuk tempat hidup 

2.1.2.3. Aspek Fisik 

Kondisi fisik seseorang juga berpengaruh cukup kuat dalam implementasi 

personal mastery. Tanpa kondisi fisik yang prima, personal mastery seseorang 

bisa terpengaruh atau bahkan tereduksi. Berikut ini beberapa contoh aspek fisik, 

yakni: 

1. Berada secara fisik dan dalam lingkungan 

2. Memahami hubungan antara ‘mind-body’ 

3. Bertanggung jawab dan membuat keputusan positif 
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4. Me-manage stress dan mencapai keseimbangan 

2.1.2.4. Aspek Mental 

Faktor mental memiliki pengaruh yang sama pentingnya dengan aspek 

fisik. Seorang individu pada dasarnya merupakan perpaduan dari mental dan fisik 

yang berkoordinasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Aspek mental tersebut 

terdiri atas: 

1. Memahami cara kerja pikiran dan cara menciptakan realitas 

2. Meningkatkan fokus mental dan konsentrasi 

3. Menciptakan pikiran yang jernih dan inovatif 

4. Menciptakan realitas yang diinginkan. 

 

2.1.3.Disiplin Penguasaan Diri (The Discipline of Personal Mastery) 

  Seseorang yang mampu menguasai diri akan mampu mengelola kreativitas 

dengan menekan kelemahan untuk mencapai visi pribadi serta berpartisipasi 

dalam pencapaian visi organisasi. Individu dituntut untuk terus belajar 

mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki dalam pencapaian 

visi yang telah ditentukan. Proses belajar yang terus menerus akan terjadi jika 

individu mempunyai semangat juang ikhlas yang muncul dari dalam diri sendiri. 

Individu harus memiliki visi serta menyadari akan kemampuan yang dimiliki. 

Menurut Peter Senge, pencapaian personal mastery mempunyai tiga pilar utama, 

yaitu: 

2.1.3.1. Visi Pribadi 

Setiap orang mempunyai cita dan tujuan, namun tanpa pemahaman visi 

yang nyata, visi tersebut tidak akan tercapai. Berbeda dengan tujuan, Menurut 
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Wibisono (2006) visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita atau 

impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Visi 

suatu organisasi memiliki nilai, aspirasi serta kebutuhan organisasi di masa depan. 

Visi adalah gambaran masa depan yang dicita-citakan, sedangkan tujuan lebih 

bersifat abstrak. Visi dan tujuan adalah pondasi dari ketercapaian penguasaan diri. 

2.1.3.2. Tegangan Kreatif 

Setiap orang menggantungkan visi paling maksimal dalam diri, namun 

tidak dapat dipungkiri apabila visi tersebut bertentangan dengan kenyataan yang 

ada. Seseorang hanya mempunyai dua pilihan dalam posisi ini yakni, mendorong 

kenyataan untuk mengikuti visi atau mundur mengikuti kenyataan dan menerima 

nasib. Sebagian besar orang akan memilih pilihan kedua karena lebih mudah dan 

tidak mempunyai risiko. Sebenarnya seseorang mampu untuk menyeimbangkan 

tegangan antara kenyataan yang ada dan visi dengan cara berpikir positif dan lebih 

kreatif dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Keteguhan visi dan berbagai 

risiko perubahan besar akan diraih apabila seseorang mau dan mampu untuk 

menyeimbangkan tegangan yang ada. 

2.1.3.3. Komitmen pada Kebenaran 

Pepatah mengatakan ‘berkatalah jujur walaupun itu pahit’. Apabila 

seseorang mau untuk membuka diri dan pantang untuk membohongi diri sendiri 

serta mau menantang cara kerja sesuatu, maka orang tersebut telah mencapai 

penguasaan pribadi yang tinggi. Kebenaran sangat berpengaruh pada kemampuan 

seseorang dalam mengubah strukttur sehingga tercapai hasil yang dicitakan. 

Disiplin personal mastery didasarkan pula pada prinsip dan/atau praktik 

kunci: 
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1. Visi pribadi 

2. Tujuan pribadi 

3. Keseimbangan tegangan kreatif antara visi dengan kenyataan 

4. Mengurangi dampak keyakinan yang bertentangan dengan penguasaan diri 

5. Komitmen pada kebenaran, dan  

6. Memahami alam bawah sasar 

 

2.1.4.Karakteristik Personal Mastery 

Menurut Marty Jacobs (2007), seseorang yang memiliki personal mastery 

yang tinggi akan memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Mempunyai sense khusus mengenai tujuan hidupnya 

2. Mampu menilai realitas yang ada sekarang secara akurat 

3. Terampil dalam mengelola tegangan kreatif untuk memotivasi diri dalam 

mencapai kemajuan kedepannya. 

4. Melihat perubahan sebagai suatu peluang 

5. Memiliki rasa keingintahuan yang besar 

6. Menempatkan prioritas yang tinggi terhadap hubungan personal tanpa 

menunjukkan rasa egois atau individualismenya 

7. Pemikir sistemik, dimana seseorang melihat dirinya sebagai salah satu 

bagian dari sistem yang lebih besar 

 

2.1.5.Dimensi Personal Mastery 

Peter Senge dalam Global Learning Service, menegaskan bahwa maksud 

dari penguasaan pribadi adalah untuk mewujudkan dua komponen utama, yaitu 
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menentukan tujuan dan untuk mengukur tujuan tersebut. Dua komponen tersebut 

harus membudaya dalam diri manusia. Manusia harus menanamkan pikiran 

bahwa penguasaan diri adalah sebuah proses pengembangan terus menerus dalam 

Learning Organization. 

Laporan komisi pendidikan United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO) menyatakan bahwa penguasaan diri adalah 

proses dialektis dengan dua dimensi kunci yang berinteraksi sepanjang hidup kita, 

yaitu bagaimana seseorang memahami posisi diri dan mampu hidup untuk bekerja 

sama dengan orang lain. Sehingga timbul sebuah pengembangan penguasaan diri 

dan organisasi sebagaimana yang digambarkan pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.1:  Development as a dialetical process of interaction 

Personal Mastery menunjukkan bahwa kekuatan sebuah organisasi 

tergantung pada kekuatan pribadi yang mendukung. Peter Senge dalam Global 

Learning Service juga menjelaskan tujuh dimensi penguasaan diri yang harus 

dibudayakan untuk mendukung proses pengembangan mencapai personal 

mastery: 

Develop  

ment 
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2.1.5.1. Kesadaran Diri (Self-Awareness) 

Laporan dari komisi pendidikan UNESCO dalam The Jewel Within 

menyatakan bahwa pengembangan diri merupakan sebuah proses mengenal dan 

memahami diri sehingga seseorang mampu membuka diri untuk berhubungan 

dengan orang lain. Self-awareness merupakan dasar untuk personal mastery dan 

efektivitas dalam berhubungan dengan orang lain. Self-awareness dapat dijadikan 

kunci sebagai pemegang kendali untuk pengembangan personal dan profesional. 

2.1.5.2. Ketajaman Perseptual (Perceptual Acuity)  

Perceptual Acuity merupakan kemampuan dalam menafsirkan pesan yang 

diperoleh melalui persepsi, observasi, dan kemampuan mendengar. 

2.1.5.3. Penguasaan Emosional (Emotional Mastery) 

“We know too much and feel too little. At least we feel too little of those 

creative emotions from which a good life springs. (Bertrand Russel)” 

Penguasaan emosi adalah bagaimana seseorang memahami emosi diri, 

mengenal emosi orang lain, dan kemampuannya untuk memanajemen emosi 

untuk menghargai orang lain. Goleman membagi lima kecerdasan emosi dalam 

buku “Emotional Intelligence”, yaitu: 

1. Kesadaran Diri 

Mengenal emosi diri yang terkait dengan kapan, dimana, dan mengapa 

emosi bergejolak, mampu dalam memonitor perasaan sesuai situasi dan 

kondisi, serta memahami efeknya pada orang lain. 

2. Regulasi Diri (Self-Regulation) 

Kemampuan dalam Mengendalikan emosi, menahan diri dan mencoba 

untuk menenangkan diri. Mengontrol atau mengarahkan rangsangan 

emosi dan mempunyai kecenderungan untuk berpikir sebelum bertindak 
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3. Motivasi Diri (Internal Motivation) 

Memotivasi diri sendiri, bahwa sesungguhnya emosi tidak menyelesaikan 

masalah. Seseorang akan bekerja dengan alasan internal yang melampaui 

uang dan status imbalan eksternal, sehingga ia akan mempunyai 

kecenderungan untuk mengejar tujuan dengan energi dan ketekunan. 

4. Empati (Empathy) 

Kemampuan untuk memahami karakter dan emosi orang lain. Sebuah 

keterampilan dalam memperlakukan orang sesuai dengan reaksi 

emosional mereka.  

5. Kemampuan Sosial (Social Skills) 

Kemampuan dalam mengelola hubungan dan membangun jaringan serta 

kemampuan untuk menemukan kesamaan dan membangun hubungan. 

2.1.5.4. Keterbukaan (Openness) 

Organisasi tidak hanya dihuni oleh satu pemikiran. Seseorang bisa terbuka 

menerima pemikiran orang lain, serta bersedia untuk menggali ide baru dan 

pengalaman demi sebuah perkembangan. 

2.1.5.5. Fleksibilitas dan Adaptasi (Flexibility and Adaptability) 

Perubahan dan/atau perkembangan dalam organisasi menuntut seseorang 

untuk mengikuti perubahan dan/atau perkembangan tersebut. Maka seseorang 

harus mempunyai sikap fleksibel dan pintar untuk beradaptasi, sehingga mampu 

memandang perubahan sebagai kesempatan baru. 

2.1.5.6. Otonomi (Autonomy) 

“Personal mastery goes beyond competence and skills, although it is 

grounded in competence and skills. It goes beyond spiritual unfolding or 

opening, although it requires spiritual growth. It means approaching 
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one’s life as a creative work, living life from a creative as opposed to 

reactive viewpoint (Peter Senge)” 

Seseorang harus mampu mengendalikan hidup untuk mencapai pikiran 

jernih dan kecerdasan, sensitivitas tinggi, rasa estetika, tanggung jawab serta 

nilai spiritual. Seseorang yang autonomus mempunyai sikap Self-awareness 

tinggi, keingintahuan tinggi, dan lebih proaktif daripada reaktif. 

2.1.5.7. Akal dan Daya Kreatif (Creative Resourcefullness) 

Seseorang harus kreatif dan inovatif serta selalu menemukan hal baru 

dalam melakukan sesuatu. Selalu terbuka akan ide-ide dan pengalaman baru serta 

fleksibel dan adaptasi. 

 

2.1.6.Strategi Pengembangan Personal Mastery 

Banyak orang yang mengakui bahwa di antara semua disiplin 

pembelajaran, personal mastery-lah yang paling menjadi perhatian. Tidak hanya  

meningkatkan kemampuan sendiri, namun juga meningkatkan kemampuan orang 

lain. Banyak orang mengakui bahwa organisasi berkembang seiring dan sejalan 

dengan para anggota. Beberapa orang mengetahui prinsip utama disiplin ini. 

Tidak seorang pun bisa meningkatkan personal mastery orang lain, namun hanya 

bisa menciptakan kondisi yang mendorong dan mendukung orang yang ingin 

meningkatkan personal mastery. 

Setiap orang harus menawarkan dorongan semangat dan dukungan ini, 

karena pembelajaran tidak akan berlangsung lama kecuali dipicu oleh minat dan 

rasa ingin tahu yang besar dari orang itu sendiri. Walaupun pemicu tidak ada, 

orang akan patuh menerima pelatihan apa pun yang diberikan. Dampak dari 

latihan itu berlangsung sementara, namun tanpa komitmen orang yang dilatih akan 
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berhenti menerapkan ketrampilan baru tersebut. Sebaliknya, jika pembelajaran 

dikaitkan dengan visi seseorang, maka orang itu akan berupaya keras 

mempertahankan agar pembelajaran dapat terus berlangsung. Namun, banyak 

perusahaan cenderung merintangi daripada mendorong motivasi intrinsic. Untuk 

mengembangkan personal mastery, bisa dilakukan dengan cara berikut ini: 

2.1.6.1. Percakapan dalam diri 

Penerapan pokok personal mastery mencakup pembelajaran untuk 

mempertahankan visi pribadi dan gambaran jernih tentang realitas saat ini yang 

ada di hadapan. Dengan melakukan hal ini, akan membangkitkan kekuatan dalam 

diri sendiri yang disebut "tegangan kreatif." Tegangan menurut sifat alaminya, 

memerlukan penyelesaian, dan sebagian besar penyelesaian alami terhadap 

tegangan adalah dengan mendekatkan realitas dengan apa yang diinginkan. 

 Banyak orang yang yakin bahwa visi itu penting, sesuatu yang bisa 

melihat dengan jelas bahwa seseorang harus mengubah kehidupan untuk mengejar 

keberhasilan, dan yang berkomitmen pada diri sendiri terhadap apapun yang 

dihasilkan, umumnya merasa tertantang. Secara sadar maupun tidak, seseorang 

telah mengasimilasikan visi tersebut pada tahapan yang banyak mengubah 

perilaku. Seseorang memiliki rasa kesabaran yang kuat baik terhadap diri mereka 

sendiri maupun dunia dan perhatian yang lebih pada apa yang sedang berlangsung 

di sekitar. Semua ini membuahkan pemahaman yang terus menerus tentang energi 

dan antusiasme, yang (seringkali setelah penundaan) membawa hasil nyata, 

selanjutnya dapat memperkokoh energi dan antusiasme tersebut. 

Seseorang tidak mungkin bisa memerintahkan orang lain dengan serta 

merta untuk memahami kerangka pemikiran ini, namun disiplin personal mastery 
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menjelaskan bahwa sebagai individu bisa memupuk cara berpikir yang secara 

bertahap bisa mengarah kepada hal tersebut. Semakin sering seseorang 

mempraktikkan cara berpikir ini, maka semakin mampu dan semakin memiliki 

rasa percaya diri, serta semakin besar pula kesadaran akan tegangan yang bisa 

menarik ke depan jika seseorang terus memupuknya. Seseorang mengatasi 

tegangan emosional, bukan dengan menyangkal bahwa itu ada, melainkan dengan 

mencoba melihat secara lebih jernih, hingga bisa memahami bahwa tegangan 

emosional sesungguhnya juga merupakan bagian dari realitas saat ini. 

Personal mastery mengajarkan agar seseorang tidak menurunkan visi. 

Yang terpenting bukanlah isi visinya, namun apa yang dilakukan oleh visi 

tersebut. Personal mastery mengajarkan untuk tidak menyerah dalam memandang 

dunia seperti apa adanya, sekalipun itu membuat rasa tidak nyaman. Personal 

mastery mengajarkan seseorang untuk memilih. Memilih adalah tindakan yang 

berani mengambil hasil dan tindakan yang akan menentukan nasib kedepannya. 

Mempraktikkan personal mastery adalah seperti mengadakan percakapan 

dalam diri sendiri. Ada sesuatu yang menyuarakan impian tentang apa yang 

seseorang inginkan pada masa yang akan datang yang ada dalam diri. Namun, 

suara yang lain membentuk cara pandang seseorang (sering kali bersifat ancaman) 

terhadap dunia di sekitar. 

2.1.6.2. Pemimpin sebagai Pelatih 

Tegangan kreatif secara terbuka (dengan membangun visi bersama di satu 

pihak, dan membantu orang lain melihat sistem tersebut serta model mental dari 

realitas saat ini di lain pihak) bisa menggerakkan seluruh organisasi ke depan, 

karena organisasi didorong oleh tegangan kreatif setiap individu. Langkah 
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pertama dalam belajar menciptakan tegangan berskala lebih besar adalah dengan 

belajar membangkitkan serta mengelola tegangan kreatif dalam diri sendiri. 

Layak untuk diakui bahwa gagasan untuk mendorong personal mastery di 

tempat kerja, secara naluriah sulit diterima oleh beberapa pemimpin. Terdapat 

perasaan yang mungkin tersembunyi, bahwa visi pribadi tidak sesuai dengan 

tujuan kelembagaan. Para karyawan dituntut berdedikasi sepenuhnya kepada 

perusahaan selama jam kerja kantor. Sikap paternalistik ini terbukti tidak persuasif 

dan tidak efektif. 

Jika pemimpin tidak mempunyai pemahaman yang mendalam tentang visi 

diri, maka pemimpin tersebut tidak akan mampu mendorong orang lain untuk 

menciptakan visi sendiri atau mempertimbangkan visi orang lain. Jika seorang 

pemimpin tidak bisa menguraikan realitas saat ini dengan jelas, maka kredibilitas 

akan rendah ketika pemimpin tersebut mengajak orang lain melihat bersama. Jika 

pemimpin tersebut tidak mempunyai tingkat pengetahuan diri sendiri, dan 

pemahaman diri sendiri, maka risikonya adalah adanya kemungkinan pemimpin 

tersebut menggunakan organisasi untuk mengatasi sendiri sakit saraf yang 

dimiliki. Hal ini bisa membawa dampak yang luar biasa terhadap diri orang lain. 

Tugas melatih personal mastery meliputi tindakan membantu seseorang untuk 

melihat betapa visi sendiri tertutup oleh kekhawatiran apakah visi tersebut 

mungkin untuk terjadi atau tidak. 

 

2.1.7.Aplikasi Personal Mastery 

Berikut ini adalah contoh aplikasi personal mastery dalam kehidupan. 

Orang yang memiliki personal mastery dalam dunia medis dapat dilihat pada 
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karakter beberapa tokoh yang bermain dalam film dokumenter yang diangkat dari 

kisah nyata yang berjudul “Something The Lord Made”. Something The Lord 

Made (2004) merupakan sebuah film dokumenter yang menceritakan tentang dr. 

Blalock dan Vivian dalam melakukan riset dunia medis dan bagaimana kontribusi 

mereka pada dunia medis sekarang. Berawal dari tukang kayu yang dipecat, 

Vivian menjadi cleaning service di labaroraturium dr. Blalock hingga akhirnya 

dipercaya menjadi asisten labaroratorium. Meskipun Vivian berkulit hitam dan 

hanya lulusan SMA, ia memiliki kemauan belajar yang keras. Dimulai dari 

labaroratorium kecil dr. Blalock, hingga akhirnya mereka melakukan riset di John 

Hipkins University yang merupakan universitas yang terkenal dengan pendidikan 

dokternya. Di sana mereka menangani kasus bayi biru yang belum ditemukan 

solusi pengobatannya saat itu. Vivian membantu dr. Blalock mencari solusinya 

meskipun dirinya selalu dicemooh karena kulit hitamnya dan dr. Blalock yang 

temperamental yang tidak memberikan Vivian gaji yang pantas. 

Pada hakekatnya proses belajar tidak mengenal perbedaan. Entah 

seseorang itu awalnya berasal dari orang yang tidak mampu ataupun kaya, pekerja 

kasar ataupun pejabat tinggi dan tidak mengenal juga suku, ras atau pun 

golongan.  Manusia dan mahluk hidup lainnya dituntut untuk tetap mampu 

beradaptasi agar mereka bisa bertahan. Beradaptasi membutuhkan  inovasi dan 

kemampuan untuk berkreasi. Dan ini semua bisa didapat dengan cara belajar, baik 

secara individual maupun bersama. 

Hal ini memberi makna bahwa  jika kita dalam kehidupan baik sebagai 

personal maupun dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, asal bisa 

mengembangkan personal mastery, memiliki mental yang tangguh, berpikir 
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secara sistemik,  sepakat  menjalankan visi bersama  serta 

mampu  mengontrol  untuk  mengurangi kelemahan/ kebutaan dalam diri maupun 

kelompok, pastilah akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Dengan kata lain, 

aktifitas positif baik secara personal maupun kelompok apalagi bermanfaat bagi 

orang lain, dengan sendirinya akan mendatangkan juga penilaian dari orang atau 

kelompok lainnya. Cetusan positif dari penilain ini dapat diwujudkan dengan 

suatu penghargaan. Jadi penghargaan didapat sebagai konskuensi dari  hasil yang 

baik, bukan merupakan buah dari harapan yang pasif. 

 

2.1.8.Penilaian Personal Mastery 

  Penilaian pada penguasaan diri seseorang didasarkan pada dimensi-

dimensi penguasaan diri. Dalam hal ini setiap orang mengisi kuesioner untuk 

mengetahui posisi diri dan seberapa jauh seseorang menguasai dirinya.   

 1. poor 
2. needs 

improvement 
3. average 4. good 

5. very 

good 

1.  Self-awareness 
     

3. Autonomy 
     

4. Openess 
     

5. Emotional mastery 
     

6. Perceptual acuity 
     

7. Flexible and adaptable 
     

8. Creatie resourcefulness 
     

9. Self-directed learner 
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TOTAL :              . 

                     40 

Gambar 2.2. Penilaian Personal Mastery 

  Penilaian ini dilakukan oleh pribadi individu sebagai evaluasi diri untuk 

kepenttingan perbaikan pada periode selanjutnya. Penilaian dapat dilakukan dalam 

periode tertentu sesuai dengan kesepakatan pribadi, karena memang penilaian ini 

bersifat pribadi. 

2.2. Organizational Citizenship Behaviour  

“Organizational Citizenship Behavior (OCB) is an individual 

behavior that is discretionary, not directly or explicitly recognized by the 

formal reward system, and in the aggregate promotes the efficient and 

effective functioning of the organization. (Organ, dalam Muhammad 

2011)” 

Organizational Citizenship Behaviour (OCB) merupakan perilaku individu 

yang bebas, tidak secara langsung atau secara eksplisit diakui oleh sistem reward 

formal, dan dalam agregat mempromosikan fungsi efisien dan efektif organisasi. 

Bebas yang dimaksud diatas adalah perilaku tersebut bukan merupakan 

persyaratan yang harus dilaksanakan dalam peran tertentu atau deskripsi kerja 

tertentu, atau perilaku yang merupakan pilihan pribadi (Podsakoffet al, 2000). 

Organizational Citizenship Behaviour didefinisikan sebagai pekerjaan 

yang berhubungan dengan perilaku yang tidak mengikat dan tidak berkaitan 

dengan sistem reward formal organisasi, dan secara keseluruhan meningkatkan 

efektivitas fungsi organisasi. 

Organizational Citizenship Behaviour reflects those actions 

performed by employees that surpass the minimum role requirements 

expected by the organisation and promote the welfare of co-workers, work 

groups, and/or the organization. (Lovell, Kahn, Anton, Davidson, 

Dowling, et al, dalam Mohammad 2011). 
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Organizational Citizenship Behaviour mencerminkan tindakan yang 

dilakukan oleh karyawan yang melampaui ketentuan minimum yang diharapkan 

oleh peran organisasi dan mempromosikan kesejahteraan rekan kerja, kelompok 

kerja, dan perusahaan. 

Organizational Citizenship Behaviour adalah sebuah perilaku positif 

dalam membantu pekerjaan individu lain yang ditunjukkan oleh seseorang dalam 

sebuah organisasi atau perusahaan. Kontribusi yang ditunjukkan dalam perilaku 

OCB berupa pekerjaan diluar tanggung jawab yang harus dilakukan. Kontribusi 

tersebut dapat memperbaiki kinerja organisasi atau perusahaan tersebut. 

 

2.2.1. Dimensi Organizational Citizenship Behaviour 

Organizational Citizenship Behaviour (OCB) sebagai perilaku extra- role 

yang menguntungkan bagi perusahaan dan organisasi, mulai dikenalkan oleh 

Organ sekitar tahun 1988. Menurut Organ dalam  EhtiyarV et.al (2010), 

Organizational Citizenship Behaviour adalah multi-dimensional yang terdiri dari 

lima dimensi  yaitu:  

2.2.1.1. Alturism,  

Alturism  merupakan suatu perilaku peduli orang lain sehingga pemberian 

bantuan pada orang lain dilakukan secara sukarela atau tanpa adanya paksaan. 

Perilaku ini juga  tidak mengharapkan imbalan atau reward. Misal membantu 

rekan kerja yang tidak masuk, sakit atau membantu rekan  yang memiliki masalah 

atau keluhan, serta  membantu klien. 
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2.2.1.2. Civic virtue,  

Partisipasi aktif karyawan dalam memikirkan kehidupan organisasi. 

Perilaku ini dapat berupa pemberian perhatian karyawan terhadap perusahaan atau 

organisasi. Hal ini dapat dikatakan sebagai komitmen utuh dari seorang karyawan. 

Misal berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan organisasi, membantu kegiatan 

perusahaan. 

2.2.1.3. Conscientiousness, 

Perilaku untuk mematuhi peraturan yang berlaku di dalam organisasi. 

tetapi perilaku tersebut melebihi prasyarat minimum yang biasa dilakukan. 

Perilaku ini cenderung lebih patuh daripada lainnya sehingga akan menjadi suatu 

ketaatan dan kepatuhan. Contohnya tidak menghabiskan waktu untuk keperluan 

diluar kepentingan organisasi, datang jika dibutuhkan, datang  lebih awal dan 

tepat waktu, serta berbicara seperlunya dalam percakapan telepon.  

2.2.1.4. Sportsmanship, 

 Perilaku untuk lebih menekankan pada aspek positif organisasi. 

Sportsmanship dapat dikatakan sebagai perilaku untuk  tidak mengeluh, tidak 

membesarkan hal kecil dan dapat dikatakan sebagai perilaku yang tidak 

memberikan toleransi pada hal negatif. Contohnya menahan diri untuk mengeluh 

lembur, mencoba sabar saat ide, ditolak, tidak membesarkan masalah diluar 

proporsi, serta tidak mencari kesalahan organisasi.  

2.2.1.5. Courtesy, 

Courtesy merupakan perilaku bersedia bekerja melebihi standart. Hal ini 

termasuk dalam perilaku seperti membantu untuk mencegah masalah atau 

melakukan tindakan untuk meredakan masalah. Contohnya melakukan konfirm 
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sebelumnya apabila datang terlambat atau tidak hadir bekerja dan meminta izin 

kepada teman kerja jika akan melakukan tindakan yang akan mempengaruhi 

mereka. 

Selain lima dimensi Organizational Citizenship Behaviour yang 

disebutkan organ tersebut, terdapat dimensi lain yang disebutkan oleh 

William,dkk dalam Muhammad (2011) yaitu OCB-I dan OCB-O, OCB-I 

merupakan perilaku yang secara langsung memberikan manfaat bagi individu dan 

secara tidak langsung memberikan konstribusi pada organisasi seperti courtesy 

dan alturism. Dimensi OCB-O merupakan perilaku yang memberi manfaat bagi 

organisasi pada umumnya. seperti conscientiousness, sportsmanship, and civic 

virtue. 

 

2.2.2. Manfaat Organizational Citizenship Behaviour 

Beberapa manfaat dari Organizational Citizenship Behaviour menurut 

Gunawan (2011), antara lain: 

2.2.2.1. Organizational Citizenship Behaviour meningkatkan produktivitas rekan 

kerja 

1. Karyawan yang menolong rekan kerja lain akan membantu dalam 

mempercepat penyelesaian tugas rekan kerja lain Hal ini dapat 

meningkatkan produktivitas rekan tersebut. 

2. Perilaku membantu yang ditunjukkan karyawan akan membantu 

menyebarkan bestpractice ke seluruh unit kerja atau kelompok seiring 

dengan berjalannya waktu. 
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2.2.2.2. Organizational Citizenship Behaviour meningkatkan produktivitas 

manajer 

1. Karyawan yang memiliki perilaku civic virtue akan membantu manajer 

dalam mendapatkan saran dan/atau umpan balik yang berharga. Perilaku 

civic virtue dapat meningkatkan efektivitas unit kerja. 

2. Karyawan yang sopan dan berusaha untuk menghindari terjadinya konflik 

dengan rekan kerja, akan menolong manajer terhindar dari krisis 

manajemen. 

2.2.2.3. Organizational Citizenship Behaviour menghemat sumber daya yang 

dimiliki manajemen dan organisasi secara keseluruhan 

1. Jika karyawan saling menolong dalam menyelesaikan masalah pekerjaan, 

maka penyelesaian masalah tersebut tidak perlu melibatkan manajer. Hal 

ini dapat membantu manajer dalam memakai waktu luang yang dimiliki 

untuk melakukan tugas lain, seperti membuat perencanaan. 

2. Karyawan yang menampilkan concentioussness yang tinggi hanya 

membutuhkan pengawasan minimal dari manajer sehingga manajer dapat 

mendelegasikan tanggung jawab yang lebih besar kepada karyawan 

tesebut. Hal ini memiliki arti, akan lebih banyak waktu yang diperoleh 

manajer untuk melakukan tugas yang lebih penting. 

3. Karyawan lama yang membantu karyawan baru dalam pelatihan dan 

melakukan orientasi kerja akan membantu organisasi mengurangi biaya 

untuk keperluan tersebut. 

2.2.2.4. Organizational Citizenship Behaviour membantu menghemat energi 

sumber daya yang langka untuk memelihara fungsi kelompok. 
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1. Keuntungan dari perilaku menolong adalah meningkatkan semangat, 

moral (morale), dan kerekatan (cohesiveness) kelompok, sehingga 

anggota kelompok (atau manajer) tidak perlu menghabiskan energi dan 

waktu untuk pemeliharaan fungsi kelompok. 

2. Karyawan yang menampilkan perilaku courtesy terhadap rekan kerja 

akan mengurangi konflik dalam kelompok, sehingga waktu yang 

dihabiskan untuk menyelesaikan konflik manajemen berkurang. 

2.2.2.5. Organizational Citizenship Behaviour dapat menjadi sarana efektif dalam 

mengoordinasikan kegiatan kelompok kerja 

1. Menampilkan perilaku civic virtue (seperti menghadiri dan berpartisipasi 

aktif dalam pertemuan di unit kerjanya) akan membantu koordinasi 

diantara anggota kelompok, dan akhirnya secara potensial meningkatkan 

efektivitas serta efisiensi kelompok. 

2. Menampilkan perilaku courtesy (misalnya anggota yang saling memberi 

informasi tentang pekerjaan) akan menghindari munculnya masalah yang 

membutuhkan waktu dan tenaga untuk diselesaikan. 

2.2.2.6. Organizational Citizenship Behaviour meningkatkan kemampuan 

organisasi untuk menarik dan mempertahankan karyawan terbaik. 

1. Perilaku menolong dapat meningkatkan moral dan kerekatan serta 

perasaan saling memiliki antaranggota kelompok, sehingga akan 

meningkatkan kinerja organisasi dan membantu organisasi dalam menarik 

dan mempertahankan karyawan yang baik. 

2. Memberi contoh pada karyawan lain dengan menampilkan perilaku 

sportmanship pada diri sendiri sehingga akan menumbuhkan loyalitas dan 
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komitmen pada perusahaan. Misalnya tidak mengeluh karena 

permasalahan kecil. 

2.2.2.7. OCB meningkatkan stabilitas kinerja organisasi 

1. Membantu tugas karyawan yang tidak hadir di tempat kerja atau yang 

mempunyai beban kerja berat sehingga akan meningkatkan stabilitas dari 

kinerja unit kerja 

2. Karyawan yang conseientiuous cenderung mempertahankan tingkat 

kinerja yang tinggi secara konsisten, sehingga mengurangi variabilitas 

pada kinerja unit kerja. 

2.2.2.8. Organizational Citizenship Behaviour meningkatkan kemampuan 

organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 

1. Karyawan yang mempunyai hubungan dekat dengan pasar, dengan 

sukarela memberi informasi tentang perubahan yang terjadi di 

lingkungan. Karyawan tersebut juga dapat memberi saran tentang 

bagaimana cara merespon perubahan tersebut sehingga organisasi dapat 

beradaptasi dengan cepat. 

2. Karyawan yang secara aktif hadir dan berpartisipasi pada setiap 

pertemuan di perusahaan akan membantu menyebarkan informasi penting 

yang harus diketahui oleh perusahaan. 

Karyawan yang menampilkan perilaku conseientiousness akan 

meningkatkan kemampuan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan 

yang terjadi di lingkungan. Misalnya kesediaan untuk memikul tanggung jawab 

baru dan mempelajari keahlian baru. 
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2.2.3. Faktor yang Mempengaruhi Organizational Citizenship Behaviour 

Organisasi yang sukses membutuhkan karyawan yang melakukan 

pekerjaan lebih dari sekedar tugas yang diemban sehingga memberikan kinerja 

yang melebihi harapan. Tugas yang semakin sering dikerjakan dalam tim dan sifat 

fleksibilitas dalam melakukan pekerjaan merupakan hal yang penting dalam dunia 

kerja yang dinamis. Organisasi sangat membutuhkan karyawan yang mampu 

menampilkan perilaku organisasi yang baik, seperti membantu individu lain 

dalam tim, mengajukan diri dalam melakukan pekerjaan esktra, menghormati 

semangat dan isi peraturan, dan sebagainya. 

Kepuasan terhadap kualitas kehidupan kerja adalah penentu utama 

Organizational Citizenship Behaviour dari seorang karyawan. Menurut Novliadi 

(2007) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi OCB sebagai berikut: 

2.2.3.1. Budaya dan iklim organisasi 

Menurut Organ (1995) Budaya organisasi merupakan suatu kondisi awal 

yang memicu terjadi OCB. Dan menurut Sloat (1999)  berpendapat bahwa 

karyawan cenderung bertindak melampaui tanggung jawab kerja mereka,  apabila 

mereka menemukan, beberapa hal di bawah ini: 

1. Merasa puas dengan pekerjaan yang dimiliki 

2. Menerima perlakuan adil dari organisasi 

3. Percaya bahwa mereka diperlakukan dengan baik oleh organisasi 

 Iklim organisasi dan budaya organisasi dapat meningkatkan  kualitas 

perkembangan Organizational Citizenship Behaviour dalam suatu organisasi. 

Seorang karyawan merasa ingin melakukan pekerjaannya melebihi apa yang telah 
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disyaratkan dalam uraian pekerjaan. Karyawan tersebut akan selalu mendukung 

tujuan organisasi  jika diperlakukan dengan sportif, serta mendapat kepercayaan. 

Ketika karyawan telah puas terhadap pekerjaannya, maka karyawan 

tersebut akan membalas. Pembalasan dari karyawan tersebut dapat berupa 

perasaan memiliki (sense of belonging) yang kuat terhadap organisasi dan 

perilaku seperti Organizational Citizenship. 

2.2.3.2. Kepribadian dan suasana hati 

Kepribadian dan suasana hati (mood) mempunyai pengaruh terhadap 

timbulnya perilaku Organizational Citizenship Behaviour secara individual 

maupun kelompok. kemauan seseorang untuk membantu orang lain juga 

dipengaruhi oleh mood. Kepribadian merupakan suatu karakteristik yang secara 

relatif dapat dikatakan tetap, sedangkan suasana hati merupakan karakteristik 

yang dapat berubah. Sebuah suasana hati yang positif akan meningkatkan peluang 

seseorang untuk membantu orang lain. 

 Suasana hati dipengaruhi  oleh kepribadian dan situasi, misal iklim 

kelompok kerja dan faktor keorganisasian. Jika organisasi menghargai karyawan 

yang dimiliki, karyawan diperlakukan secara adil serta iklim kelompok kerja 

berjalan positif, maka karyawan cenderung berada dalam suasana hati yang bagus. 

Konsekuensi yang akan didapat adalah karyawan akan sukarela memberikan 

bantuan kepada orang lain 

2.2.3.3. Persepsi terhadap dukungan organisasional 

Studi Shore dan Wayne (1993) menemukan bahwa persepsi terhadap 

dukungan organisasional (Perceived Organizational Support/POS) dapat menjadi 

prediktor organizational citizenship behaviour (OCB). Pekerja yang merasa 
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bahwa mereka didukung oleh organisasi akan memberikan timbal baliknya (feed 

back) dan menurunkan ketidakseimbangan hubungan dengan terlibat dalam 

perilaku citizenship. 

2.2.3.4. Persepsi terhadap kualitas hubungan/interaksi atasan bawahan 

 Kualitas interaksi atasan-bawahan juga diyakini sebagai prediktor 

organizational citizenship behaviour (OCB). Miner (1988) mengemukakan bahwa 

interaksi atasan-bawahan yang berkualitas tinggi akan memberikan dampak 

seperti meningkatnya kepuasan kerja, produktifitas, dan kinerja karyawan. Riggio 

(1990) menyatakan bahwa apabila interaksi atasan-bawahan berkualitas tinggi 

maka seorang atasan akan berpandangan positif terhadap bawahan. Jika hal 

tersebut dilakukan, bawahan  akan merasa bahwa atasan memberikan dukungan 

dan motivasi. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya dan hormat pada atasan 

sehingga bawahan  termotivasi untuk melakukan “lebih dari” yang diharapkan 

oleh atasan. 

2.2.3.5. Masa kerja 

Greenberg dan Baron (2000) mengemukakan bahwa karakteristik personal 

seperti masa kerja dan jenis kelamin (gender) berpengaruh pada organizational 

citizenship behaviour. Hal yang sama dikemukakan oleh Sommers et al. (1996). 

Masa kerja dapat berfungsi sebagai predictor organizational citizenship behavior 

karena variabel tersebut mewakili “pengukuran” terhadap “investasi” karyawan di 

organisasi. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masa kerja berkolerasi dengan 

organizational citizenship behaviour. Karyawan yang telah lama bekerja di suatu 

organisasi akan memiliki kedekatan dan keterikatan yang kuat terhadap organisasi 
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tersebut. Masa kerja yang lama juga akan meningkatkan rasa percaya diri dan 

kompetisi karyawan dalam melakukan pekerjaan, serta menimbulkan perasaan 

dan perilaku positif terhadap organisasi yang memperkerjakannya. Semakin lama 

karyawan bekerja di sebuah organisasi, maka akan semakin tinggi pula persepsi 

karyawan tentang memiliki “investasi” di dalam. 

2.2.3.6. Jenis Kelamin 

Konradet al. (2000) mengemukakan bahwa perilaku-perilaku kerja seperti 

menolong orang lain, bersahabat dan bekerja sama dengan orang lain lebih 

menonjol dilakukan oleh wanita daripada pria. Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa wanita cenderung lebih mengutamakan pembentukan relasi (relational 

identities) daripada pria (Gabriel dan Gardner, 1999) dan lebih menunjukkan 

perilaku menolong daripada pria (Bridges, 1989, George et al., 1998). Temuan 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara 

pria dan wanita dalam perilaku menolong dan interaksi sosial di tempat kerja. 

 Ada perbedaan yang cukup signifikan antara pria dan wanita dalam 

tingkatan organizational citizenship behaviour, dimana perilaku menolong wanita 

lebih besar daripada pria. Terjadi perbedaan persepsi terhadap organizational 

citizenship behaviour antara pria dan wanita, dimana wanita menganggap 

organizational citizenship behaviour merupakan bagian dari perilaku in-role 

mereka dibanding pria.hal  tersebut menunjukkan bahwa wanita cenderung 

menginternalisasi harapan kelompok, rasa kebersamaan dan aktivitas menolong 

sebagai bagian dari pekerjaan.  

Secara teoritis, perbedaan jenis kelamin mungkin lebih terlihat 

pengaruhnya pada OCB-I (OCB yang ditunjukkan secara langsung pada individu 
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lain, seperti: menolong rekan kerja) daripada OCB-O (OCB yang ditunjukkan 

secara langsung pada organisasi, seperti: menjaga fasilitas organisasi). 

Beberapa sumber lain mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

Organizational Citizenship Behaviour (OCB) adalah: 

a. Komitmen organisasi (O’Reilly and Chatman, 1986; Eisenberger et al., 

1990; Organ, 1990; Truckenbrodt, 2000),  

b. Persepsi kepemimpinan dan dukungan organisasi, (Farh et al., 1990; 

Niehoff and Moorman, 1993; Smith et al., 1983; Van Dyne et al., 1994; 

Podsakoff et al., 2000),  

c. Person organization fit (de Lara, 2008),   

Kepuasan kerja (Smith et al., 1983; Bateman and Organ, 1983; Moorman, 

1993; Murphy et al., 2002),  

d. Psychological contract (Coyle-Shapiro, 2002; Turnley et al., 2003),  

persepsi keadilan Perception of fairness (Moorman et al., 1993; Tepper 

and Taylor, 2003) and justice and organizational justice (Moorman, 1991; 

Sheppard et al., 1992; Eskew, 1993; Tansky, 1993; Skarlicki and Latham, 

1996). 

Faktor-faktor kontekstual adalah pengaruh eksternal yang berasal dari 

pekerjaan, bekerja kelompok, organisasi, atau lingkungan. Variabel Kontekstual 

meliputi:  

a. Karakteristik tugas (Farh et al., 1990; Niehoff and Moorman, 1993; Smith 

et al., 1983; Van Dyne et al., 1994),  
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b. Sikap pada pekerjaan  (Moorman, 1991; Niehoff and Moorman, 1993; 

Organ and Ryan, 1995; Organ, 1988; Podsakoff et al., 1990; Podsakoff et 

al., 1993; Schnake, 1991; Schnake et al., 1995; Smith  et al., 1983) 

c. Gaya kepemimpinan (Podsakoff et al., 1990; Farh et al., 1990; Wayne and 

Green, 1993; Podsakoff et al., 1996; Schnake et al., 1993; Truckenbrodt, 

2000),  

d. Karakteristik kelompok, 

e. Budaya organisasi  (Organ et al, 2006. Podsakoff et al, 2000) 

f. Profesionalisme (Cohen dan Kol, 2004) 

g. Harapan peran sosial (Danzis dan Stode-Romero, 2009, dalam Mayfield 

dan Taber, 2009). 

 

2.2.4. Motif Organizational Citizenship Behaviour 

Suatu perilaku tidak akan terjadi tanpa adanya suatu dorongan atau 

motivasi, begitu juga dengan Organizational Citizenship Behaviour yang 

ditentukan oleh banyak hal. Salah satu teori pendekatan motif dalam organisasi 

dikemukakan oleh Mc Clelland dalam Roen (2012). Menurut Mc Clelland, 

manusia memiliki tiga tingkatan motif, yaitu motif berprestasi, motif afiliasi, 

motif kekuasaan. Penjelasan ketiga motif tersebut terhadap Organizational 

Citizenship Behaviour adalah sebagai berikut: 

2.2.4.1. Motif berprestasi (nAch) 

Motif berprestasi merupakan suatu dorongan untuk menunjukkan suatu 

standar keistimewaan guna meraih kesuksesan. Individu yang memiliki motif 

berprestasi biasanya membedakan dirinya dengan orang lain berdasarkan usaha 
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yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas atau suatu pekerjaan. Usaha yang 

mereka lakukan  biasanya merupakan suatu usaha yang lebih besar daripada yang 

dilakukan oleh orang lain. Individu cenderung menyukai tugas yang memiliki 

tantangan, lebih tertarik pada karir dan tugas yang mengandung kompetisi dengan 

adanya peluang untuk tampil meyakinkan. Individu bersedia menerima umpan balik 

atas prestasi yang dicapai, bersedia bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan, 

bersedia mengorbankan waktu untuk menyelesaikan tugas yang sulit, dan bekerja 

untuk memperoleh pencapaian yang lebih dari orang lain  

Organizational Citizenship Behaviour dianggap sebagai suatu alat untuk 

memunculkan prestasi  (task accomplishment). Motif berprestasi akan memunculkan 

Organizational Citizenship Behaviour karena perilaku Organizational Citizenship 

Behaviour dianggap perlu untuk memperoleh kesuksesan tugas. Individu yang 

memiliki motif berprestasi memandang tugas dari perspektif yang menyeluruh dan 

akan tetap menunjukkan Organizational Citizenship Behaviour selama ada 

kesempatan.  individu yang berorientasi pada prestasi memperlihatkan 

performance Organizational Citizenship Behaviour sebagai suatu kontribusi unik 

terhadap unit kerja, dan membantu unit tersebut untuk bekerja lebih efisien. 

2.2.4.2. Motif Afiliasi (nAff) 

Motif afiliasi meruapakan motif yang mendorong individu untuk 

memelihara hubungan dengan orang lain, dan  memiliki hasrat akan hubungan 

persahabatan serta kedekatan personal. Van Dyne dan Graham J.W & Dienesch, 

menggunakan istilah afiliatif sebagai kategori perilaku extra-role yang melibatkan 

Organizational Citizenship Behaviour dan perilaku prososial organisasi untuk 

membentuk serta memelihara hubungan dengan orang lain atau organisasi. 
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Individu yang berorientasi pada afiliasi menganggap bahwa pelayanan dan 

hubungan dengan orang lain merupakan prioritas utama. 

2.2.4.3. Motif kekuasaan (nPow) 

Motif kekuasaan merupakan motif yang mendorong individu untuk 

mencari status dan situasi yang mampu mengontrol pekerjaan atau tindakan orang 

lain, serta  mencari kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara 

yang diinginkan. Individu yang berorientasi pada kekuasaan menggunakan 

Organizational Citizenship Behaviour sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan 

dan status dengan figure otoritas dalam sebuah perusahaan atau organisasi. 

Selama target figure otoritas diakui, para pencari kekuasaan akan termotivasi 

untuk melakukan Organizational Citizenship Behaviour dalam perusahaan atau 

organisasi. 

Ketiga motif tersebut telah banyak diterapkan dalam Organizational 

Citizenship Behaviour untuk mengetahui mengapa seseorang melakukan 

Organizational Citizenship Behaviour. Niehof sebagaimana dikutip oleh Dwi 

hardaningtyas (2004) menunjukkan model Organizational Citizenship Behaviour  

didasari oleh suatu motif seperti dalam gambar berikut :  

 

OCB 

 

Motif  Berprestasi Motif Afiliasi Motif Kekuasaan 

Menunjukkan OCB 

berarti : 

a. Kesempurnaan 

tugas 

b. Kesuksesan 

organisasi 

Menunjukkan OCB 

berarti : 

a. Pembentukan dan 

pemeliharaan 

hubungan 

b. Penerimaan 

persetujuan 

Menunjukkan OCB 

berarti : 

a. Mendapatkan 

kekuasaan dan 

status 

b. Menghadirkan 

kesan positif 
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Teori: Model 

kepuasaan/keadilan 

 

Traits : 

Conscientiosness,Prote

stant work ethic. Rural 

background.field 

dependence-a “doer” 

 

 

Teori: Model Komitmen 

 

Traits: Berorientasi pada 

pemberian pelayanan, 

kepercayaan, 

persetujuan,keterbukaan,

perasaan positif, spirit 

menjadi orang yang 

menyenangkan. 

c. Kesuksesan 

organisasi 

Teori: Model 

Impression 

Management 

Traits: 

Machiavellian,self 

monitor,political 

sawy. 

Gambar 2.3: Organizational Citizenship Behaviour berdasarkan Motif 

2.2.5. Strategi Meningkatkan Organizational Citizenship Behaviour 

Menurut  Panjta (2009) untuk dapat meningkatkan OCB karyawan maka 

sangat penting bagi organisasi untuk mengetahui apa yang menyebabkan 

timbulnya atau meningkatnya OCB. Menurut Siders et.al. meningkatnya perilaku 

OCB dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri 

karyawan (internal) seperti moral, rasa puas, sikap positif, dsb sedangkan faktor 

yang berasal dari luar karyawan (eksternal) seperti sistem manajemen, sistem 

kepeminpinan, budaya perusahaan.  

Ada tiga faktor internal penting yang mempengaruhi OCB yaitu moral 

karyawan, Organ and Ryan, (1995), Jaqueline (2002); komitmen karyawan 

Podsakof (1996) dalam Organ et al. (2006), Yan Dyne & Ang (1998); serta 

motivasi, (Bienstock, et al., 2003), Jones dan Schaubroeck (2004) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja terbukti memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Sehingga perlu ditempuh cara-cara 

untuk dapat terus meningkatkan kepuasan kerja dan OCB. Cara-cara meningkatkan 
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kepuasan kerja adalah dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat kepuasan kerja, antara lain menyangkut kepuasan terhadap 

kompensasi yang diberikan (sesuai dengan beban kerja), kepuasan terhadap 

pimpinan, kepuasan terhadap rekan kerja dan kepuasan terhadap pekerjaannya 

sendiri 

Menurut Robbins dalam shigemi (2012) ada empat faktor yang kondusif 

bagi tingkat kepuasan  kerja karyawan yang tinggi, yaitu : 

2.2.5.1. Pekerjaan yang secara mental menantang 

Orang lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi mereka peluang 

untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dalam menyelesaikan 

tugas-tugas yang beragam. Tingkat kesulitan dalam menyelesaikan tugas dan 

beragamnya jenis tugas membuat karyawan secara mental tertantang untuk 

menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

2.2.5.2. Imbalan yang wajar 

Karyawan menginginkan sistem penggajian yang mereka anggap tidak 

ambigu, dan sejalan dengan harapan mereka. Bila pembayaran itu kelihatan adil 

berdasarkan pada permintaan pekerjaan, tingkat keterampilan individu, dan 

standar pembayaran masyarakat, kepuasan mungkin dihasilkan. 

2.2.5.3. Kondisi lingkungan kerja yang mendukung 

Karyawan merasa prihatin dengan kondisi lingkungan kerja mereka jika 

menyangkut masalah kenyamanan pribadi maupun masalah kemudahan untuk 

dapat bekerja dengan baik. Banyak studi yang menunjukkan bahwa para karyawan 

lebih menyukai lingkungan yang aman dan nyaman. Selain itu kebanyakan 
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karyawan lebih suka bekerja tidak jauh dari rumah, dalam fasilitas bersih dan 

relatif modern dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai 

2.2.5.4. Rekan kerja yang suportif 

Dari bekerja orang mendapatkan lebih dari sekedar uang atau prestasi-

prestasi yang berwujud. Bagi sebagian karyawan kerja juga dapat mengisi 

kebutuhan akan interaksi sosial. Oleh karena itu, tidak heran jika seorang 

karyawan memiliki rekan kerja yang suportif dan bersahabat dapat meningkatkan 

kepuasan kerja mereka. 

2.2.6. Implikasi Organizational Citizenship Behaviour 

Penerapan Organizational Citizenship Behaviour memiliki keterkaitan 

dengan beberapa aspek dalam organisasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan 

adanya beberapa penelitian para ahli yang bertujuan untuk mencari keterkaitan 

antara Organizational Citizenship Behaviour dengan beberapa aspek dalam 

organisasi. Beberapa keterkaitan tersebut antara lain sebagai berikut: 

2.2.6.1. Keterkaitan OCB dengan Kualitas Pelayanan 

Penelitian mengenai keterkaitan antara OCB dengan kualitas pelayanan 

dilakukan secara khusus oleh Podsakoff, et al. (1997). Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat OCB berbanding lurus dengan tingkat kualitas 

pelayanan. Dengan demikian, apabila tingkat OCB karyawan tinggi, maka 

komplain yang didapatkan dari konsumen akan rendah, dan tingkat kepuasan 

konsumen akan meningkat. 

2.2.6.2. Keterkaitan OCB dengan Kinerja Kelompok 

Geogre dan Bettenhausen (1990) melakukan suatu penelitian yang 

menghasilkan penemuan mengenai adanya keterkaitan antara OCB dengan kinerja 
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kelompok. Suatu kelompok dapat bekerja secara efektif dan efisien apabila setiap 

individu dalam kelompok memiliki perilaku altruistik. Perilaku altruistik yang ada 

pada setiap anggota kelompok dapat meningkatkan kinerja kelompok karena 

adanya kepedulian antara individu satu dengan yang lain.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Podsakoff, et al.  (1997) juga 

menghasilkan penemuan yang sama. Penelitian tersebut menemukan adanya 

keterkaitan erat antara OCB dengan tinggi rendahnya kuantitas hasil kerja. Namun 

tidak ditemukan keterkaitan yang erat antara OCB dengan tinggi rendahnya 

kualitas hasil kerja. 

2.2.6.3. Keterkaitan OCB dengan Turnover 

Chen, et al. (1998) melakukan penelitian untuk mencari keterkaitan antara 

OCB dengan turnover. Penelitian tersebut menemukan adanya hubungan yang 

berbanding terbalik antara OCB dengan turnover. Semakin tinggi OCB yang 

dimiliki oleh seseorang, maka semakin kecil kemungkinan orang tersebut untuk 

meninggalkan suatu organisasi, begitu pula sebaliknya. 

 

2.2.7. Pengukuran Organizational Citizenship Behaviour 

Bateman dan Organ (1983) dalam Turnipseed dan Murkison (1996), 

mengembangkan tiga puluh item pertanyaan yang dapat diaplikasikan oleh 

organisasi atau sebuah perusahaan. Pertanyaan ini dapat digunakan untuk 

mengukur Organizational Citizenship Behaviour yang dilakukan oleh karyawan 

perusahaan atau anggota organisasi. Para karyawan/anggota organisasi sebagai 

responden diminta untuk mengisi kuisoner dan sekaligus mengindikasikan derajat 

setiap pernyataan sebagai cerminan karakteristik setiap karyawan atau anggota 
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organisasi secara individual. Ditambahkan pula pertanyaan apakah anggota 

organisasi “menghasilkan lebih banyak hasil kerja dibandingkan banyak anggota 

organisasi lain” yang dimasukkan sebagai sebuah variabel indeks untuk 

mengidentifikasi hubungan faktor Organizational Citizenship Behaviour dengan 

perilaku yang ada dalam deskripsi peran seorang atau anggota organisasi. Berikut 

ini adalah tiga puluh pernyataan yang digunakan Bateman dan Organ untuk 

mengukur Organizational Citizenship Behaviour: 

Factor          Factor Loading 

1 2 3 

Factor 1 

1. Comes up with new, original ideas for 

handling work 

2. Trains or helps others to perform their jobs 

better 

3. Takes a personal interest in other 

employees 

4. Acts cheerfully 

5. Co-operates well with those around him/her 

6. Exhibits punctuality in arriving at work on 

time in the morning and after breaks 

7. Seeks others’ help when he/she needs it 

8. Makes positive statements about his/her 

immediate superior 

9. Makes constructive statements about the 

department 

10. Exhibits punctuality in carrying out his/her 

responsibilities 

11. Has people go to him/her for assistance 

12. Goes out of his/her way to protect other 

employees 
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Factor 2 

13. Makes sure that things are neat, clean and 

orderly 

14. Resists influence from others, including the 

boss 

15. Exhibits poor work quality 

16. Starts arguments with other employees 

17. Talks about wanting to quit his/her job 

18. Wastes material or harms organizational 

property 

19. Goes out of his/her way to protect 

organizational property 

   

Factor 3 

20. Acts impulsively, on the spur of the 

moment 

21. Has ups and downs in mood 

22. Critically finds fault with other employees 

23. Tries to look busy doing nothing 

24. Expresses resentment at being given orders 

25. Loses touch with things going on around 

him/her 

26. Exhibits annoyance with other employees 

Not significant variables 

27. Takes undeserved work breaks 

28. Complains about insignificant things at 

work 

29. Purposefully interferes with someone else 

doing their Job 

30. Conscientiously follows organizational 

rules 

   

Tabel 2.1 Kuesioner pengukur OCB 

(Sumber: Bateman dan Organ (1983) dalam Turnipseed dan Murkison (1996)) 
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Pengukuran OCB juga dapat dikategorikan sesuai dimensinya, seperti 

menurut Andi (2007), yaitu sebagai berikut : 

1. Altruism 

No Pendapat Tentang OCB 

Alternatif Jawaban 

SS S N TS STS 

1 Anda pernah dengan senang hati membantu teman sekerja yang 

membutuhkan bantuan tanpa mengaharapkan imbalan 

     

2 Anda pernah menggantikan rekan kerja yang tidak 

masuk/istirahat? 

     

3 Anda bersedia untuk bekerja lembur untuk membantu rekan 

kerja Anda menyelesaikan pekerjaannya tanpa dikenakan gaji 

lembur 

     

Tabel 2.2 Pengukuran OCB berdasarkan Dimensi Alturism 

2. Conscientiousness 

No Pendapat Tentang OCB 

Alternatif Jawaban 

SS S N TS STS 

1 Ada rasa puas dalam hati bila pekerjaan Anda selesai tepat pada 

waktunya 

     

2 Setiap tugas yang diberikan akan Anda selesaikan dengan penuh 

tanggung jawab 

     

3 Anda berani mengambil resiko apapun untuk bertanggung 

jawab dan melaksanakan hasil keputusan rapat bersama 

     

Tabel 2.3 Pengukuran OCB Berdasarkan Dimensi Conscientiousness 
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3.  Courtesy 

No Pendapat Tentang OCB 

Alternatif Jawaban 

SS S N TS STS 

1 Anda selalu terlibat dalam fungsi-fungsi perusahaan      

2 Anda pernah mengajak rekan kerja Anda untuk makan siang 

bersama dan sharing mengenai kendala atau masalah yang 

dihadapi dalam menyelesaikan tugasnya 

     

3 Anda pernah mengingatkan teman Anda agar tidak lupa 

menyelesaikan tugasnya 

     

Tabel 2.4 Pengukuran OCB Berdasarkan Dimensi Courtesy 

4.  Sportsmanship  

No Pendapat Tentang OCB 

Alternatif Jawaban 

SS S N TS STS 

1 Anda mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam 

perusahaan 

     

2 Anda tidak pernah mengeluh tentang tugas dan kebijakan 

perusahaan 

     

3 Jika perusahaan memberlakukan kebijakan baru dan tidak 

sesuai dengan pendapat Anda. Anda akan menyesuaikan diri dan 

melaksanakan kebijakan tersebut 

     

Tabel 2.5 Pengukuran OCB Berdasarkan Dimensi Sportsmanship 

 

5. Civic Virtue 

No Pendapat Tentang OCB 

Alternatif Jawaban 

SS S N TS STS 

1 Anda rutin mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan 

perusahaan tempat Anda bekerja 
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2 Anda tertarik untuk mencari informasi-informasi penting yang 

dapat bermanfaat bagi perusahaan 

     

3 Anda selalu mempertimbangkan hal-hal terbaik untuk kemajuan 

perusahaan kedepannya 

     

Tabel 2.6 Pengukuran OCB Berdasarkan Dimensi Civic Virtue 

Karyawan dapat dikatakan mempunyai Organizational Citizenship 

Behaviour yang baik jika menunjukkan beberapa perilaku sebagai berikut: 

1. Membuat pernyataan konstruktif tentang organisasi dan kelompok 

kerja 

2. Menghindari konflik yang tidak perlu 

3. Membantu karyawan lain dalam satu tim 

4. Mengajukan diri untuk pekerjaan ekstra 

5. Menghormati semangat dan isi peraturan yang dimiliki organisasi, dan 

6. Besar hati mentolerir kerugian dan gangguan terkait pekerjaan yang 

kadang terjadi  

 

2.3. Hubungan Personal Mastery dan Organizational Citizenship Behaviour 

Perilaku yang menjadi tuntutan organisasi saat ini tidak hanya perilaku in 

role, tetapi juga perilaku extra role. Perilaku extra role ini disebut juga dengan 

Organizational citizenship behavior, sedangkan perilaku in role disebut juga 

dengan personal mastery. 

Hubungan antara personal mastery dengan organizational citizenship 

behaviour merupakan hubungan yang saling berkesinambungan, dimana 

seseorang akan berusaha untuk selalu mengembangkan diri menjadi lebih 

berkualitas sebagai tindakan personal mastery. Personal mastery  akan 
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berpengaruh terhadap perkembangan organisasi, Karena dengan mengembangkan 

personal mastery yang dimilikinya, maka ia akan mampu mengembangkan 

organisasi dengan penguasaan pribadi yang dimilikinya.  

Jika personal mastery seseorang sudah berkembang, maka akan 

berkembang pula salah satu kinerja yang diharapkan oleh perusahaan yaitu 

organizational citizenship behavior . Organizational Citizenship Behaviour   

merupakan kontribusi yang diberikan individu terhadap organisasi tersebut 

dengan ikhlas.  

Kedua sifat tersebut, jika bersatu akan menjadikan organisasi tersebut 

menjadi organisasi yang efektif dan efisien karena menggabungkan antara  proses 

pengembangan yang terus menerus dan rasa tolong menolong antar anggota 

organisasi.  



1 

 

 

 

Gambar  2.4 Kerangka Konseptual Hubungan Dimensi PM dan 

Dimensi OCB dengan Peningkatan Kinerja dan Produktivitas 
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BAB III 

PENUTUP 

3.1. Kesimpulan 

Diantara aspek pengembangan atmosfer psikologis dalam organisasi 

adalah Personal Mastery dan Organization Citizenship Behavior. Personal 

mastery merupakan sebuah penguasaan diri, yang karenanya dapat membawa 

pada keberhasilan organisasi. Setiap individu tidak boleh berhenti belajar. Dia 

harus mempunyai visi, kreatif, dan komitmen pada kebenaran. Seseorang yang 

tlah menguasai Personal mastery memiliki komitmen yang tinggi terhadap suatu 

hal, sering mengambil inisiatif, dan terus-menerus mengembangkan kemampuan 

untuk menciptakan hasil terbaik dalam kehidupan. Dengan tujuh dimensi yang 

dimiliki oleh pribadi personal mastery maka performa organisasi akan sesuai 

dengan tujuan yang telah dirumuskan bersama dalam desain dan perencanaan 

organisasi. 

Organization Citizenship Behavior merupakan kontribusi individu yang 

melebihi tuntutan peran di tempat kerja dan di-reward oleh perolehan kinerja 

tugas. Organizational Citizenship Behaviour melibatkan beberapa perilaku 

meliputi perilaku menolong orang lain, menjadi volunteer untuk tugas ekstra, 

patuh terhadap aturan dan prosedur di tempat kerja. Perilaku ini menggambarkan 

“nilai tambah karyawan”. Seseorang dengan tingkat OCB tingi telah memiliki 

sikap: Cooperating with others; Protecting the organization; Volunteering 

constructive ideas; Self-training; dan Maintaining a favorable attitude toward the 

company. Jika kelima dimensi itu terpenuhi oleh setiap individu, maka performa 

organisasi akan baik. 
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OCB akan muncul ketika seseorang telah berhasil menguasai dirinya. 

Ketika timbul kesadaran diri bahwa dia adalah bagian dari organisasi, ketika dia 

mampu beradaptasi dan fleksibel dengan lingkungan organisasi, dan ketika dia 

bisa mengerti posisi dan karakteristik orang lain. Setelah personal mastery 

dicapai, seseorang akan mampu untuk meningkatkan OCB. Maka sebuah 

organisasi yang digawangi oleh kumpulan individu dengan OCB dan Personal 

mastery, otomatis kinerja organisasi efektif dan efisien. 
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