
Berkembangnya dunia organieaei aaat ini banyak
nenuntut pihak roanai emen untuk eenantlaea mernberlkan
perhatlan yatrg begar Pada maealah aumber daya ' khueuenya
iunber daya manueia. ManuBLa eebagai aeet Pepbangunan
baneiea yang Produkt if dan beruranfaat, Eehingga Eangat
peniing untuk memelihara aEet yang dirriliki tereebut aEla'r
dapat berfungsi Eecara balk. Tindahan yang tePat dan
bijakeana akan daPat memPengaruhi ke langeungan organiaaai
dan kelanggengen anggota or8anlaaei. OIeh karena itu agar
karyawan berEedla mengueahakan uPaya yang tinggi untuk
tertapalnya Gtaaaran organieaEi maka, eudah seharuenya
diperhatiian bagaimana pribadi karyawan dalam organieasi'
Sebab totalLtaE kepribadlan karvawan ltu dlbawa maauk
dalam organieaai. Sehingga dengan nendaPqtkan karyawan
yang roenilikt kepribadlan yan8 matang akan daPat
dlupayakan pencapaian lreearan dan tuiuan organiEaei'
Tujuan darl PenelLtlan tentan8 hubungan antara kematangan
kepribadian dengan keikatan kerja ini adalah ingin
mengetahul apakah ada hubun€ian antara kematangan
keprlbadlan dengan ke ikatan keria.

Populaei dalam Penelltian ini adalah karyawan TVRI
Stasiun Surabaya tahun 1992- Teknik eanPlj-ngnva adalah

I>urpoelve aamPling, dengan nengontrol aanPe I karyawan TVRI
v"tri berumur antara 20 - 45 tahun, Pendidihan mlnlnal
SITA, dan lama kerJa nlnimal 1 tahun. Jumlah eamPe I adalah
90 orang. Data yan8 diPeroleh ini menggunakan angket
kematangan keprlbadian (45 aiteur) dan angket kelkatan
kerJa (45 aiten) - Teknik analiea data yang diPergunakan
adalah Teknik Korelasl Product Monent.

ABSTRAK

Haellnya, untuk uii valLditae angket kematangan
kepribadian gugur B altem dan angket kel-katan kerJa gugur
I altem- ReliabilltaE dari kedua aitem terandalkan.
Sedang darl. haeil uiL aeumei diPeroleh menunJukkan data
dengan eebaran normal dan kore.Ialenya linear- Dengan
menEEunakan Teknlk Korelasi Product Moment diPeroleh hael'1
r xy = 0,773 ;  P = O,OOO (pcO,OOO) -  Jadi  dapat dleimPulkan
bahwa ada hubungan yang Poaltlf yang eangat ELgniflkan
antara keuratangan kePribadLan dengaan keikatan keria Pada
haryawan TVRI Staeiun Surabaya tahun 1992-

HaEtI lni menunJukkan bahwa dengan seurakin matangnya
kepribadlan karyawan akan meningkatkan kelkatan kerJanya.
Dengan deurikin dapat dikatakan bahwa komitmen pada
orang-orang yang matang lnl begltu kuat eehingga mereka

".nggup 
mengerahkan eeluruh kemannpuannya dan mereka bangga

terbenam dalam pekerJ aannya -




