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memberikan energi positif menjadi penyemangat saya,, dan untuk Fakultas 
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hidup saya; 

Terimakasih sudah menjadi tempat saya belajar dan menerima pembelajaran. 
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ABSTRAK 

 

Kinerja merupakan aspek untuk mengukur kualitas dan kuantitas individu dalam 

suatu organisasi. Kinerja karyawan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. 

Dinamika kerja dalam organisasi membutuhkan individu yang efektif dan efisien 

dalam bekerja, baik secara personal maupun tim. Perilaku individu yang 

dibutuhkan adalah kemampuan interpersonal yang tergolong dalam lingkup OCB 

(Organizational Citizenship Behaviour).Tujuan penelitian ini adalah : Untuk 

mendeskripsikan dan  menganalisis pengaruh etika kerja islami dan komitmen 

organisasional terhadap organizational citizenship behaviors (OCB) dan kinerja 

guru. Populasi yang  dalam  penelitian ini adalah guru SMP dan SMA yayasan 

Abul Yatama Semarang, Dalam penelitian teknik sampelingnya adalah sensus, 

yaitu semua anggota populasi menjadi sampel sebanyak 138 responden.  Metode 

analisis data yang digunakan adalah path analysis.Hasil dari penelitian ini adalah : 

Etika kerja islami  berpengaruh terhadap OCB dan kinerja SDM. Komitmen 

organisasional berpengaruh terhadap OCB dan kinerja SDM. OCB  berpengaruh 

terhadap kinerja SDM. Organizational citizenship behavior  (OCB) dalam 

penelitian ini bukan merupakan variabel intervening di antara pengaruh  etika 

kerja islami  terhadap kinerja SDM. Organizational citizenship behavior  (OCB) 

dalam penelitian ini merupakan variabel intervening di antara pengaruh  etika 

kerja islami  terhadap kinerja SDM. 

 

Kata Kunci : Etika Kerja Islami, Komitmen Organisasional, Organizational 

Citizenship Behaviors  (OCB) dan Kinerja SDM 
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