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HUBUNGAN KEADILAN PROSEDURAL
DAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB)
PADA ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Emmanuel Listyono Putranto
ABSTRAK
Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara
keadilan prosedural dan Organizational Citizenship Behavior pada organisasi
kemahasiswaan. Hipotesis penilitian ini adalah terdapat hubungan yang positif dan
signifikan antara keadilan prosedural dengan Organizational Citizenship Behavior
(OCB) pada pengurus organisasi kemahasiswaan. Subjek dalam penelitian ini adalah
196 pengurus organisasi kemahasiswaan. Alat pengumpulan data yang digunakan
adalah skala keadilan prosedural dan skala Organizational Citizenship Behavior per
dimensi. Hasil pengujian asumsi pada penelitian ini tidak didapatkan peresebaran
data yang normal namun bersifat linear. Maka dari itu, pengujian hipotesis
menggunakan Spearman’s Rho. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
hubungan

yang

positif

dan

signifikan

antara

keadilan

prosedural

dan

Conscientiousness (r = 0,347, p = 0,000), keadilan prosedural dan Courtesy (r =
0,325, p = 0,000), keadilan prosedural dan Altruism (r = 0,340, p = 0,000), keadilan
prosedural dan Civic Virtue (r = 0,389, p = 0,000). Namun, hasil penelitian juga
membuktikan bahwa tidak ditemukan hubungan antara keadilan prosedural dan
Sportmanship (p = 0,144).
Kata kunci: Keadilan Prosedural, Organizational Citizenship Behavior, Organisasi
Kemahasiswaan
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RELATIONS BETWEEN PROCEDURAL JUSTICE
AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB)
IN THE COLLAGE STUDENT ORGANIZATION
Emmanuel Listyono Putranto
ABSTRACT
The research was conducted with the aim of knowing the relationship
between procedural justice and Organizational Citizenship Behavior in student
organizations. The hypothesis of this research is that there is a positive and significant
relationship between procedural justice and Organizational Citizenship Behavior
(OCB) in the management of student organizations. The subjects in this study were
196 student organization managers. The data collection tools used were procedural
justice scale and Organizational Citizenship Behavior scale per dimension. The
results of testing the assumptions in this study did not show normal data distribution
but were linear. Therefore, testing the hypothesis using Spearman's Rho. The results
showed that there was a positive and significant relationship between procedural
justice and Conscientiousness (r = 0.347, p = 0.000), procedural justice and courtesy
(r = 0.325, p = 0.000), procedural justice and Altruism (r = 0.340, p = 0.000),
procedural justice and Civic Virtue (r = 0.389, p = 0.000). However, the results also
proved that there was no relationship between procedural justice and Sportmanship
(p = 0.144).
Keywords: Procedural Justice, Organizational Citizenship Behavior, Student
Organization
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Mahasiswa

merupakan

sekumpulan

manusia

yang

memiliki

intelektualitas tinggi, berpikir jernih, positif, dan memiliki pemikiran kritis yang
dapat dipertanggungjawabkan. Mahasiswa sebagai salah satu anggota dari
sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran
tinggi untuk mengembangkan potensi dirinya di perguruan tinggi. Tentunya
mahasiswa juga memiliki peran sebagai cendikiawan yang berkewajiban
terhadap aktivitas kurikuler yakni kuliah formal (Kosasih, 2016).
Mahasiswa juga memiliki kesempatan untuk pengembangan diri melalui
wadah organisasi kemahasiswaan. Sebagaimana dinyatakan dalam Undangundang Nomor 12 tahun 2012 yang mengatur pendidikan tinggi (kurikuler), di
dalamnya juga diatur perihal kegiatan kokurikuler serta ekstra kurikuler melalui
organisasi kemahasiswaan. Kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler dalam
wadah organisasi kemahasiswaan memiliki fungsi untuk pengembangan diri
mahasiswa. Oleh karena itu, pihak perguruan tinggi bersama dengan mahasiswa
membentuk wadah berupa organisasi-organisasi mahasiswa, baik dari tingkat
universitas hingga tingkat program studi untuk mendukung pengembangan
karakter mahasiswa (Kosasih, 2016).
Pengembangan karakter mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan
memiliki tantangan yang cukup sulit. Hal ini dikarenakan oleh adanya tuntutan
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bagi mahasiswa untuk aktif dalam perkuliahan dan kegiatan diluar perkuliahan
(Alfiana, 2013). Tuntutan untuk aktif dalam kegiatan kokurikuler, dan
ekstrakurikuler dapat membuat mahasiswa memperlambat masa studi. Menjadi
wajar jika kemudian tingkat keaktifan mahasiswa dalam kegiatan organisasi
kemahasiswaan menjadi apa adanya atau hanya sekadar mengerjakan apa yang
menjadi tugasnya karena memang tuntutan utama mahasiswa adalah bidang
kurikuler (Kosasih, 2016).
Kegiatan organisasi kemahasiswaan seharusnya dapat menjadi wadah
pembelajaran mahasiswa yang baik dikarenakan banyaknya nilai-nilai soft-skill
yang bisa diaplikasikan pada kegiatan bermasyarakat pasca perkuliahan
(Kosasih, 2016). Dampak positif dari berkegiatan organisasi tentunya bisa jadi
pendorong mahasiswa untuk melakukan yang terbaik serta mengeluarkan
perilaku-perilaku ekstra, akan tetapi terdapat pula dampak negatif yang bisa
menurunkan keaktifan mahasiswa dalam berkegiatan organisasi (Kosasih,
2016). Perbedaan cara pandang inilah yang berpeluang menjadi penentu sikap
mahasiswa terhadap keaktifan serta pengembangan di organisasi (Kosasih,
2016). Hal ini dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Kosasih (2016)
yang menyatakan bahwa pada praktiknya tidak semua mahasiswa mau berperan
lebih aktif dari kegiatan organisasi.
Peneliti menemukan hal lain yang unik berdasarkan hasil wawancara
melaui telepon pada tanggal 13 – 20 juni 2020 dengan 6 mahasiswa yang terjun
dalam organisasi mahasiswa fakultas dan organisasi mahasiswa universitas.
Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai perilaku mereka atau orang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3

terdekatnya dalam berorganisasi. Hasil dari wawancara menyatakan bahwa
dalam organisasi mereka terdapat aktivitas di luar tugas pokok (job desc) seperti
saling menolong lintas divisi yang sedang mendapatkan tugas ekstra seperti
memberikan dukungan berupa penghiburan kepada rekan kerja yang
membutuhkan penyegaran (refreshing), serta membantu mengumumkan
program kerja divisi lain melalui sosial media pribadi. Contoh nyata yang terjadi
adalah saling memberikan dukungan berupa tenaga maupun pikiran dari luar
divisi kepada divisi yang sedang menjalani tugas atau yang sedang menjalankan
program kerja. Perilaku menolong diluar tugas pokok, mematuhi aturan tanpa
pengawasan, dan lainnya disebut sebagai OCB.
Organizational Citizenship Behavior (OCB) merupakan komponen
extra-role dan perilaku yang berpengaruh pada dinamika organisasi (Podsakoff
et al., 1990). Organizational Citizenship Behavior (OCB) menurut Organ (2006)
merupakan gabungan dari tindakan individu yang menguntungkan organisasi
dengan berkontribusi pada lingkungannya dan berfungsi di luar persyaratan
pekerjaan formal serta merupakan bagian dari extra-role. Bateman dan Organ
(1983) menjelaskan bahwa organizational citizenship behavior merupakan
tingkah laku individu yang mampu melancarkan kinerja organisasi namun tidak
termasuk dalam tugas pokok individu tersebut.
Ada berbagai jenis perilaku organisasi yang termasuk dalam
organizational citizenship behavior (OCB) seperti bantuan altruistik kepada
orang lain yang memiliki beban kerja tinggi, mencegah konflik di tempat kerja,
menghormati orang lain, mengikuti aturan, serta perilaku yang tidak
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menimbulkan keluhan sepele (Chernyak-Hai & Tziner, 2012; Organ, 2006).
Organ dan Podsakoff (2006) mengemukakan bahwa terdapat beberapa dimensi
pada organizational citizenship behavior yaitu altruism, conscientiousness,
sportsmanship, courtesy, serta civic virtue. Altruism merupakan perilaku saling
tolong menolong antara rekan kerja secara sukarela, conscientiousness
merupakan perilaku yang mendorong seseorang untuk melakukan pekerjaan
melebihi tugas pokoknya, sportsmanship merupakan toleransi terhadap masalahmasalah yang timbul dalam organisasi dan berusaha untuk menghindari masalah
tersebut, courtesy merupakan perilaku yang mendorong untuk mencegah
timbulnya masalah pada organisasi, sedangkan civic virtue merupakan perilaku
yang memberikan dukungan pada fungsi-fungsi administratif organisasi (Organ,
1990).
Sementara Wiliam dan Anderson (1991) membagi OCB menjadi dua
kategori yaitu OCB-O dan OCB-I. OCB-O merupakan perilaku yang
memberikan manfaat kepada organisasi sedangkan OCB-I merupakan perilaku
ekstra yang memberikan manfaat kepada individu tetapi secara tidak langsung
juga memberikan manfaat kepada organisasi (Kusumajati, 2014).
Moorman (1993) menyatakan bahwa Organizational Citizenship
Behavior (OCB) pada anggota organisasi mampu memengaruhi hasil yang
signifikan pada kepuasan kerja individu serta hasil-hasil lainnya (Moorman,
1993). Podsakoff (2000) menambahkan bahwa organizational citizenship
behavior berpengaruh pada performansi kerja individu. Podsakoff (1990) juga
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menjelaskan bahwa organizational citizenship behavior berdampak pada
efektivitas organisasi.
Organizational Citizenship Behavior menurut Podsakoff (2000)
dipengaruhi oleh berbagai faktor. Diantaranya adalah sikap kerja yang positif,
nilai atau moto pada tempat kerja, jabatan atau posisi didalam sebuah organisasi,
dan pengalaman dalam bekerja. Organizational Citizenship Behavior juga
berkorelasi dengan keadilan prosedural (Podsakoff, 2000). Hal ini selaras
dengan pernyataan Harvey (2005) yang menyatakan bahwa prinsip keadilan
secara luas dapat memberikan kerangka kerja pada organizational citizenship
behavior. Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, Colquitt (2001) menyatakan
bahwa keadilan prosedural dapat menjadi kunci penentu individu dari otoritas
kekuasaan dan kerelaan anggota organisasi untuk mematuhi peraturan dan
keputusan kelompok kolektif. Selain hal tersebut, Selain itu, Organizaitonal
Citizenship Behavior juga dipengaruhi oleh persepsi-persepsi keadilan yang
berlaku (Faturochman, 2002).
Bass (2003 dalam Budiarto, 2005) menyatakan bahwa keadilan
prosedural berasal dari proses psikologis yang dialami oleh karyawan seperti
evaluasi prosedur-prosedur dan nilai-nilai organisasi. Keadilan Prosedural
menurut Thibaut dan Walker (1975) merupakan keadilan yang dirasakan oleh
anggota pada aturan-aturan yang ada dalam organisasi. Aturan yang adil dalam
konteks ini adalah aturan yang bebas dari bias, konsisten, akurat, dapat direvisi,
mampu merepresentasikan kelompok, memiliki nilai etika serta moral yang
berlaku (Colquitt, 2001). Thibaut dan Walker (1975 dalam Colquitt, 2001)
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menyatakan bahwa keadilan prosedural dilakukan dengan cara pengambilan
suara atau berdasarkan dari sebuah hasil yang diperoleh (outcome). Keadilan
prosedural juga dapat dinilai dengan membandingkan sebuah pengalaman ke
beberapa peraturan prosedural yang dapat digeneralisasikan (Colquitt, 2001).
Peran penting keadilan prosedural dalam organisasi adalah mampu
membuat

situasi

menjadi

lebih memuaskan melalui

perhatian yang

dikomunikasikan kepada anggota organisasi (Cropanzano, 2002). Selain itu,
keadilan prosedural memiliki peran penting yaitu dapat memengaruhi komitmen
afektif anggota organisasi berdasarkan prosedur yang diambil (Cropanzano,
2002). Konsep keadilan prosedural menurut Cropanzo & Greenberg (1997)
menjadi penting untuk diteliti bersama variabel-variabel lainnya karena
memiliki dampak yang berarti bagi keberlangsungan anggota serta iklim
organisasi (Hauenstein, 2001).
Keadilan prosedural menurut Haustein (2001) tentunya memiliki
dampak yang mengarah kepada Organizational Citizenship Behavior. Secara
spesifik, Haustein (2001) menyatakan bahwa keadilan prosedural berpengaruh
pada seluruh perilaku kerja termasuk perilaku extra role. Tetapi untuk
mengetahui dampak serta pengaruh keadilan prosedural pada organizational
citizenship behavior perlu dilakukan penelitian lebih lanjut (Florensia, 2006).
Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Moorman (1993) terkait
organizational citizenship behavior memberikan hasil bahwa organizational
citizenship behavior dapat dipengaruhi oleh kepuasan kerja serta keadilan yang
dirasakan oleh karyawan. Moorman (1993) juga memberikan saran untuk
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melakukan penelitian yang mengkaitkan organizational citizenship behavior
dengan variabel-variabel lainnya yang ada di organisasi karena hal tersebut
penting untuk dilakukan.
Florensia (2016) melakukan penelitian serupa yang memberikan hasil
bahwa keadilan prosedural yang dialami oleh karyawan memiliki hubungan
yang positif dengan organizational citizenship behavior pada karyawan. Pada
penelitian tersebut, terdapat saran penelitian lebih lanjut pada konteks lain secara
lebih luas karena peneliti meneliti terlalu spesifik pada sebuah institusi dan
dengan konteks karyawan yang sudah banyak diteliti. Oleh karena itu, peneliti
tertarik untuk meneliti keadilan prosedural dan organizational citizenship
behavior dalam konteks organisasi kemahasiswaan yang memiliki keunikan
dengan adanya tuntutan untuk aktif dalam perkuliahan dan kegiatan diluar
perkuliahan. Disamping itu, mahasiswa juga memiliki dinamika organisasi yang
sekiranya mampu untuk diteliti terkait keadilan prosedural serta Organizational
Citizenship Behavior.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan antara keadilan
prosedural dan OCB mahasiswa pengurus organisasi kemahasiswaan?”
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan keadilan prosedural
dan OCB mahasiswa pengurus organisasi kemahasiswaan.
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D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan bagi
Psikologi Industri dan Organisasi, terutama terkait keadilan prosedural dan
OCB, khususnya, dalam konteks organisasi kemahasiswaan.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terkait dinamika
organisasi mahasiswa.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Organizational Citizenship Behavior (OCB)
1. Definisi Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Organ (1988) mendefinisikan Organizational Citizenship Behavior
(OCB) sebagai perilaku yang bebas untuk menentukan pilihan sesuai
kebijaksanaan orang (discretionary), tidak secara langsung diakui oleh sistem
penghargaan formal, dan mempromosikan fungsi organisasi yang efektif. Organ
(1988) menambahkan bahwa Organizational Citizenship Behavior (OCB)
merupakan kontribusi individu yang melebihi peran pokok di sebuah organisasi.
Spector (2006 dalam Agung, 2007) menambahkan definisi OCB sebagai
perilaku diluar persyaratan formal pekerjaan yang mampu berdampak positif
serta memberikan keuntungan bagi organisasi tersebut. Bateman dan Organ
(1983) menjelaskan bahwa organizational citizenship behavior merupakan
tingkah laku individu yang mampu melancarkan kinerja organisasi namun tidak
termasuk dalam tugas pokok individu tersebut. Robbins (2006 dalam Agung,
2007) menjelaskan bahwa OCB merupakan perilaku pilihan yang bukan menjadi
tugas pokok dari pekerjaan utama seorang karyawan namun mampu mendukung
fungsi organisasi menjadi lebih efektif.
Golparvar dan Javadian (dalam Soentoro, 2013) mengungkapkan bahwa
OCB merupakan perilaku ekstra yang dapat dilakukan oleh karyawan serta
anggota organisasi yang mana karyawan tidak bertugas semata-mata untuk
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memenuhi pekerjaan pokoknya saja. Kemudian, Luthans (2006) menambahkan
bahwa OCB merupakan perilaku yang bebas serta tidak diatur secara langsung
tetapi dapat meningkatkan fungsi organisasi.
Berdasarkan definisi dari beberapa tokoh tersebut dapat disimpulkan
bahwa organizational citizenship behavior merupakan perilaku anggota
organisasi yang bebas, tidak berhubungan secara langsung atau eksplisit dengan
sistem organisasi, perilaku diluar tugas pokok dan mampu meningkatkan fungsi
organisasi secara efektif.
2. Dimensi dan Pengukuran OCB

Organ (1988 dalam Moorman, 1993) mengemukakan beberapa dimensi
dari organizational citizenship behavior (OCB). Berikut ini merupakan dimensidimensi dari organizational citizenship behavior (OCB) menurut Organ (1988
dalam Moorman, 1993) :
a.

Altruism

Dimensi ini menunjukkan bahwa adanya keterikatan antar anggota untuk
saling membantu satu sama lain secara sukarela dalam menghadapi
pekerjaan.
b.

Courtesy

Dimensi ini menunjukkan perilaku yang mengarahkan untuk tidak
menimbulkan masalah yang berdampak kepada dinamika organisasi.
dimensi ini dapat ditunjukkan dengan perilaku-perilaku yang menjaga
hubungan interpersonal antar rekan kerja.
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c.

Sportmanship

Dimensi ini menunjukkan perilaku yang berkehendak untuk memberikan
toleransi terhadap keadaan yang kurang ideal pada organisasi dengan
mencegah adanya pengaduan atau keluhan baik dari internal maupun
eksternal organisasi (pihak-pihak luar yang terkait). Lebih spesifiknya,
perilaku menghindar dari hal-hal yang memperburuk nama organisasi,
menghindari mengeluh atas kondisi yang kurang ideal serta tidak mencari
kesalahan dalam organisasi.
d.

Conscientiousness

Dimensi ini menunjukkan perilaku yang secara kesadaran penuh untuk
melaksanakan tugas serta tanggung jawab melebihi dari standar minimum
yang diharapkan. Lebih spesifiknya, perilaku ini dapat ditunjukkan dengan
ketepatan, serta efisiensi kerja.
e.

Civic Virtue

Dimensi ini menunjukkan perilaku yang terkait kebijakan organisasi.
Perilaku

yang

menggambarkan

dukungan

terhadap

fungsi-fungsi

administratif dalam organisasi. Perilaku ini dapat dioperasionalisasikan
dengan partisipasi sukarela dalam membangun pencitraan organisasi,
kehadiran

dalam

pertemuan

penting,

serta

membantu

mengatur

kebersamaan antar divisi dalam sebuah organisasi.
Pengukuran Organizational Citizenship Behavior (OCB) sudah banyak
dilakukan dengan menggunakan berbagai macam instrumen dan dikaitkan
dengan berbagai variabel (Chernyak-Hai & Tziner, 2012). Penelitian ini
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menggunakan alat ukur yang dikembangkan oleh Podsakoff (1990) dengan
merujuk teori dari organ (1988). Podsakoff dkk (1990) menggunakan 24 item
yang telah dikembangkan pada tahun 1980, dan kemudian menghasilkan 5
konstruk besar yang sesuai dengan definisi konseptual dari Organizational
Citizenship Behavior (OCB). Alat ini pun telah diuji kepada 988 orang, 80 persen
diantaranya merupakan sampel dari mahasiswa (Organ,2006). Validitas konten
alat ukur yang diujikan oleh Podsakoff (1990) menunjukkan sangat relevan dan
merepresentasikan kondisi yang apa adanya. Pengukuran ini meliputi dimensi
pada Organizational Citizenship Behavior (OCB) yaitu Altruism, Courtesy,
Sportmanship, Conscientiousness, Civic Virtue. Hasil dari skala OCB ini dilihat
berdasarkan masing-masing dimensi.
Williams dan Anderson (1991) mengembangkan alat berdasarkan dua
kategori yaitu OCB-O (Organizational Citizenship Behavior-Organization) dan
OCB-I (Organizational Citizenship Behavior-Individu). OCB-O merupakan
perilaku yang memberikan manfaat kepada organisasi sedangkan OCB-I
merupakan perilaku ekstra yang memberikan manfaat kepada individu tetapi
secara tidak langsung juga memberikan manfaat kepada organisasi. Berdasarkan
hasil penelitian yang dilakukan oleh Williams dan Anderson (1991), Organ
(1997) memasukkan altruism, peacekeeping, courtesy, dan cheerleading
kedalam kategori OCB-I sedangkan Conscientiousness, sportsmanship, dan
Civic Virtue dimasukkan kedalam kategori OCB-O.
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Peneliti menggunakan pengukuran OCB dengan aspek altruism,
courtesy,

sportmanship,

conscientiousness,

civic

virtue

sesuai

yang

dikemukakan oleh Organ dan Podsakoff (1990).
3. Faktor-Faktor yang memengaruhi Organizational Citizenship Behavior
(OCB)
Organizational Citizenship Behavior (OCB) merupakan perilaku yang
dipengaruhi oleh banyak faktor. Organ (1988, dalam Moorman, 1993)
menyatakan bahwa Organizational Citizenship Behavior (OCB) dipengaruhi
oleh sejauh mana ukuran kepuasan kerja yang dialami oleh anggota. Hal ini
dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Moorman (1993) yang
menemukan bahwa kepuasan kerja dengan Organizational Citizenship Behavior
(OCB) berkorelasi kuat. Kemudian hasil tersebut selaras dengan pandangan
Organ dan Konovsky (1989) bahwa Organizational Citizenship Behavior (OCB)
merupakan hasil dari kognisi yang mendominasi, keputusan terkontrol dan
bukan hasil dari “good mood” sesaat.
Faktor yang memengaruhi Organizational Citizenship Behavior (OCB)
tidaklah hanya dari kepuasan kerja semata melainkan terdapat faktor-faktor
lainnya (Chernyak-Hai & Tziner, 2012). Faktor kognitif mampu memengaruhi
Organizational Citizenship Behavior (OCB) yang mana faktor ini mewakili
empat faktor lainnya (Chernyak-Hai & Tziner, 2012). Faktor kognitif mewakili
persepsi keadilan organisasional, persepsi politik organisasional, perasaan dalam
kejelasan informasi perihal perubahan, perasaan saat pertukaran informasi /

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14

pesan antara pemimpin dengan anggota ( leader-member exchange ) (ChernyakHai & Tziner, 2012) .
Persepsi keadilan organisasi dapat dikonseptualisasikan sebagai persepsi
terkait tingkat organisasi maupun otoritasnya memberikan perlakuan yang tepat
dan adil terhadap anggotanya (Chernyak-Hai & Tziner, 2012). Selanjutnya,
Perasaan dalam kejelasan informasi perubahan dapat ditentukan oleh sejauh
mana karyawan memandang perlunya perubahan sebagai alat yang berharga dan
perlu untuk diperbaiki maupun ditambahkan nilai inovasinya (Chernyak-Hai &
Tziner, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Allen,et.al (2007), ditemukan
bahwa anggota yang berpikir mereka telah menerima informasi berkualitas
tentang perubahan melaporkan lebih sedikit ketidakpastian terkait perubahan
dan lebih terbuka terhadap perubahan (Chernyak-Hai & Tziner, 2012). Hal ini
memengaruhi

Organizational

Citizenship

Behavior

(OCB)

dengan

dibuktikannya penelitian Bauer & Green (1996 dalam Chernyak-Hai & Tziner,
2012) yang menyatakan bahwa kualitas hubungan antara pemimpin dan anggota
kelompok yang tinggi dapat mempengaruhi kepercayaan, rasa hormat,
penghargaan satu dengan yang lain, serta komitmen.
Berdasarkan penjelasan secara terperinci dalam hal faktor-faktor yang
mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior (OCB) dapat disimpulkan
bahwa Organizational Citizenship Behavior (OCB) tidak dipengaruhi oleh
faktor tunggal melainkan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor
internal yang dapat memengaruhi ialah kognisi anggota (persepsi keadilan,
persepsi politik, kejelasan informasi, dan pertukaran informasi antara pemimpin
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dan anggota), serta kepuasan kerja. Kemudian, faktor eksternal yang dapat
memengaruhi ialah pertukaran informasi antara pemimpin dengan anggota
(leader member exchange), kejelasan informasi dari atasan, etika yang berlaku,
serta komitmen bersama yang berlaku.
B. Keadilan Prosedural
1.

Definisi Keadilan Prosedural
Thibaut dan Walker (1975) menyatakan bahwa keadilan prosedural

adalah persepsi yang muncul dari prosedur-prosedur yang sudah ada dan bersifat
merata. Hal ini sejalan dengan pendapat Cropanzano dan Ambrose (2001) yang
berargumen bahwa keadilan prosedural didapat dari evaluasi outcome dan
karena bisa dilihat sebagai proses di sebuah konteks yang kemudian berdampak
pada outcome selanjutnya (efek berantai). Menurut Lind (1995) dan Tyler
(1999), keadilan prosedural adalah kunci penentu persepsi individu dari otoritas
kekuasaan dan kerelaan anggota untuk memenuhi dengan peraturan serta
keputusan dari organisasi (Hauenstein et al., 2001; J. A.Colquitt, 2001). Budiarto
(2005) menyatakan bahwa keadilan prosedural ialah persepsi keadilan terhadap
prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan sehingga setiap anggota
organisasi merasa terlibat didalamnya. Bass (2003 dalam Budiarto, 2005)
menyatakan bahwa keadilan prosedural bertolak dari proses psikologis yang
dialami oleh anggota, yaitu bagaimana anggota tersebut mengevaluasi prosedurprosedur yang terkait dengan keadilan.
Simpson dan Kaminski (2007 dalam Meily, 2012) menyatakan bahwa
keadilan prosedural merupakan pengambilan keputusan berdasarkan keluhan
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serta permohonan dari karyawan dengan menimbang konsekuensi yang
berlaku.
Berdasarkan definisi dari beberapa tokoh tersebut dapat disimpulkan
bahwa keadilan prosedural merupakan persepsi yang muncul dari prosedurprosedur yang sudah ada dan bersifat merata sehingga setiap anggota merasa
terlibat didalamnya.
2. Komponen Keadilan Prosedural
Leventhal menyatakan bahwa diperlukannya beberapa komponen untuk
menjaga agar keadilan prosedural tetap eksis dan mampu diukur (Thibaut dan
Walker, 1975) Komponen-komponen tersebut yaitu :
a. Adanya pihak yang mengumpulkan informasi dan membuat
keputusan. Pihak ini adalah anggota-anggota yang bekerja dalam garis
koordinasi yang sama atau memiliki peran dalam organisasi yang
sama (contoh: satu departemen).
b. Adanya aturan yang jelas dan kriteria yang baku untuk dapat
mengevalusasi
c. Adanya Langkah kongkrit untuk menghimpun serta mempublikasikan
informasi yang diperoleh. Jika Langkah ini tidak dilakukan, akan sulit
untuk menilai apakah terdapat keadilan prosedural atau tidak.
d. Adanya struktur organisasi dan otoritas untuk mengambil keputusan.
Hal ini akan membantu dalam men-saring serta mengambil keputusan
keputusan yang tepat oleh otoritas yang tepat dan dapat didengarkan.
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Hal ini sesuai dengan pengetahuan umum terkait pengambilan
keputusan oleh pihak tertinggi dari suatu hierarki organisasi.
e. Keterbukaan atas keputusan yang telah dibuat dan selalu disampaikan
secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Hal ini
adalah bentuk dari meminimalisir informasi yang bias atau tidak
sampainya informasi secara utuh dan menjaga netralitas. Prosedur
yang telah ditetapkan diawasi dan dijaga agar tetap pada standar yang
berlaku. Apabila prosedur tersebut berkurang nilai relevansinya, maka
prosedur tersebut dapat ditarik dan dikaji ulang.
3. Pengukuran Keadilan Prosedural
Pengukuran keadilan prosedural dilakukan dengan menggunakan skala
yang dibuat oleh Colquitt (2001) dengan merujuk pada penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Thibaut dan Walker (1975) dan Leventhal (1980). Skala tersebut
terdiri dari tujuh aitem. Skala keadilan prosedural ini bertujuan untuk
mengetahui apakah prosedur-prosedur yang sudah ada dirasakan secara merata
oleh para pihak yang terkait (Colquitt, 2001).
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4. Dampak Keadilan Prosedural
Keadilan prosedural berdampak pada variabel-variabel lain. Meyer dan
Allen (1997) menyatakan bahwa komitmen afektif anggota dari sebuah
organisasi dipengaruhi oleh seberapa adil keputusan yang dibuat (Harvey &
Haines, 2005). Hal ini sejalan dengan pernyataan Fischer (2005 dalam
Faturrochman 2002) yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip keadilan
berdampak pada komitmen terhadap organisasi (Budiarto & Wardani, 2005).
Hal ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Colquitt bahwa
komitmen anggota dapat dipengaruhi oleh keadilan prosedural (Colquitt, 2001).
Keadilan prosedural menurut Thibaut dan Walker (dalam Colquitt, 2001)
merupakan bagian dari keadilan organisasional yang sebenarnya terdiri dari
keadilan distributif, keadilan interpersonal, keadilan informational, dan keadilan
prosedural itu sendiri. Walaupun keadilan prosedural merupakan bagian dari
keadilan organisasional secara luas, keadilan prosedural memiliki dampak yang
signifikan terhadap keadilan distributif, keadilan interpersonal, keadilan
prosedural dan keadilan informasional (Colquitt, 2001). Dalam penelitian yang
dilakukan oleh Colquitt tahun 2001 dengan menggunakan 2 studi kasus,
ditemukan pula bahwa keadilan prosedural berdampak langsung terhadap
kepatuhan anggota dan evaluasi pemimpin (Colquitt, 2001). Kemudian, keadilan
prosedural berdampak kepada physical engagement, cognitive engagement, dan
emotional engagement ( Sofia, 2019). Dampak-dampak tersebut juga berkaitan
dengan Organizational Citizenship Behavior karena hal-hal tersebut mampu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19

memengaruhi kondisi anggota organisasi dalam sebuah kewarganegaraan atau
keanggotaan organisasi (Alotaibi, 2001).
C. Dinamika Hubungan Keadilan Prosedural dan Organizational Citizenship
Behavior pada organisasi kemahasiswaan
Keadilan Prosedural merupakan konsep yang mampu memengaruhi
banyak variabel atau aspek yang terkait dengan kinerja dalam sebuah tim (J.
A.Colquitt, 2001). keadilan prosedural menurut Thibaut dan Walker (1975)
adalah persepsi yang bersifat merata dan muncul dari prosedur-prosedur yang
berlaku. Di dalam suatu kelompok maupun organisasi bisa ditemukan berbagai
prosedur (Faturochman, 2002). Thibaut dan Walker (1975, dalam Faturochman,
2002) menambahkan bahwa keadilan prosedural tidak semata-mata dibentuk
secara sepihak melainkan dibentuk berdasarkan pengambilan suara dengan
memperhatikan beragam aturan. Keadilan prosedural dapat muncul dari
beberapa indikator yaitu konsistensi tinggi, meminimalisir bias, informasi yang
akurat, dapat diperbaiki, representatif serta memiliki nilai etika yang sesuai
dengan kondisi yang ada (Faturrochman,2002).
Keadilan prosedural berperan serta dalam perilaku kerja anggota
organisasi (Hauenstein et al., 2001). Perilaku kerja yang dilakukan oleh anggota
organisasi dalam model kelompok mampu juga memengaruhi extra role
termasuk organizational citizenship behavior karena dapat membuat antar
anggota saling mendukung untuk tercapainya tujuan organisasi (Hauenstein et
al., 2001). Penelitian yang dilakukan oleh Alotaibi (2001) ditemukan bahwa jika
anggota organisasi merasakan keadilan dalam organisasi maka anggota tersebut
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akan dengan sukarela meningkatkan organizational citizenship behavior-nya.
Namun, apabila anggota organisasi tidak merasakan adanya keadilan dalam
dinamika organisasi maka anggota organisasi tersebut akan enggan untuk
melakukan organizational citizenship behavior. Sejalan dengan pendapat
Faturochman (2002) yang menjelaskan bahwa persepsi keadilan mampu
memengaruhi organizational citizenship behavior. Hal ini dikarenakan keadilan
prosedural memiliki hubungan yang secara tidak langsung mengarah kepada
organizational citizenship behavior (Alotabi, 2001).
Organizational Citizenship Behavior (OCB) merupakan konsep yang
dikembangkan oleh Organ dan kemudian dikembangkan oleh banyak peneliti
lainnya (Chernyak-Hai & Tziner, 2012). Organizational Citizenship Behavior
(OCB) menurut Organ (1990) merupakan perilaku individu yang muncul secara
ekstra dan sukarela, di luar dari tanggung jawab yang seharusnya, dan tidak
secara langsung dikenali dalam suatu sistem kerja yang formal. organizational
citizenship

behavior

memiliki

dimensi-dimensi

yaitu

altruism,

consiceintiousness, courtesy, civic virtue, dan sportsmanship (Organ &
Podsakoff, 2006). Conscientiousness merupakan perilaku yang dapat membuat
seseorang untuk melakukan tanggung jawab lebih dari standar minimum yang
telah ditentukan, sportsmanship merupakan toleransi terhadap masalah-masalah
yang ada pada organisasi dan berusaha untuk menekannya, Altruism merupakan
perilaku saling bergotong royong antara anggota organisasi secara sukarela,
civic virtue merupakan perilaku yang memberikan dukungan pada setiap
kebijakan yang ada pada organisasi, sedangkan courtesy merupakan perilaku
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yang mendorong untuk mencegah timbulnya situasi-situasi yang merugikan
organisasi (Organ, 1990).
D. Skema
Gambar 1.
Skema Hubungan Keadilan Prosedural dan Organizational Citizenhsip
Behavior pada Organisasi Kemahasiswaan

Keadilan Prosedural

Tinggi

Merasakan adanya keadilan
dalam organisasi

•

•
•

Mahasiswa merasa
keputusan yang dibuat
oleh organisasi
konsisten
Tidak memihak satu
sisi
Merepresentasikan
kondisi dan etika yang
ada pada dinamika
organisasi

Rendah

Kurang Merasakan adanya
keadilan dalam organisasi

•

•
•

Mahasiswa merasa
keputusan yang dibuat
oleh organisasi tidak
konsisten
Memihak satu sisi
Tidak
Merepresentasikan
kondisi dan etika yang
ada pada dinamika
organisasi
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•

•

Adanya keterikatan
antar anggota untuk
saling membantu
(Altruism)
Anggota organisasi
tidak menunjukkan
perilaku yang
menimbulkan masalah
pada organisasi
(Courtesy)

•

Anggota organisasi
bertoleransi dengan
kondisi yang kurang
ideal pada organisasi
(Sportmanship)

•

Anggota organisasi
menunjukkan perilaku
yang secara kesadaran
penuh untuk
melaksanakan tugas
melebihi standar
minimum
(Conscientiousness)

•

Anggota organisasi
menunjukkan perilaku
yang mendukung
fungsi administratif
organisasi (Civic
Virtue)

Organizational Citizenship
Behavior Tinggi

•

Tidak adanya adanya
keterikatan antar
anggota untuk saling
membantu (Altruism)

•

Anggota organisasi
menunjukkan perilaku
yang menimbulkan
masalah pada
organisasi (Courtesy)

•

Anggota organisasi
tidak bertoleransi
dengan kondisi yang
kurang ideal pada
organisasi
(Sportmanship)

•

Anggota organisasi
tidak melaksanakan
tugas dan tidak
melebihi standar
minimum
(Conscientiousness)

•

Anggota organisasi
menunjukkan perilaku
yang tidak mendukung
fungsi administratif
organisasi (Civic
Virtue)

Organizational Citizenship
Behavior Rendah
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E. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan dinamika, dan skema penelitian yang telah dipaparkan,
maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Adanya hubungan yang positif dan signifikan antara keadilan prosedural
dengan dimensi conscientiousness pada pengurus organisasi kemahasiswaan.
Semakin tingginya keadilan prosedural, maka semakin tinggi dimensi
dimensi conscientiousness. Sebaliknya, jika semakin rendah keadilan
prosedural maka semakin rendah dimensi Conscientiousness.
2. Adanya hubungan yang positif dan signifikan antara keadilan prosedural
dengan dimensi Courtesy pada pengurus organisasi kemahasiswaan. Semakin
tingginya keadilan prosedural, maka semakin tinggi dimensi Courtesy.
Sebaliknya, jika semakin rendah keadilan prosedural maka semakin rendah
dimensi Courtesy.
3. Adanya hubungan yang positif dan signifikan antara keadilan prosedural
dengan dimensi Altruism pada pengurus organisasi kemahasiswaan. Semakin
tingginya keadilan prosedural, maka semakin tinggi dimensi Altruism.
Sebaliknya, jika semakin rendah keadilan prosedural maka semakin rendah
dimensi Altruism.
4. Adanya hubungan yang positif dan signifikan antara keadilan prosedural
dengan dimensi Sportmanship pada pengurus organisasi kemahasiswaan.
Semakin tingginya keadilan prosedural, maka semakin tinggi dimensi
Sportmanship. Sebaliknya, jika semakin rendah keadilan prosedural maka
semakin rendah dimensi Sportmanship.
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5. Adanya hubungan yang positif dan signifikan antara keadilan prosedural
dengan dimensi Civic Virtue pada pengurus organisasi kemahasiswaan.
Semakin tingginya keadilan prosedural, maka semakin tinggi dimensi Civic
Virtue. Sebaliknya, jika semakin rendah keadilan prosedural maka semakin
rendah dimensi Civic Virtue.
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BAB III
METODOLOGI PENELTIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode korelasional yang bertujuan untuk
menguji keeratan hubungan diantara variabel-variabel yang diteliti. Penelitian
korelasional mampu mengetahui sejauh mana suatu variabel dapat memengaruhi
variabel lainnya (Azwar, 2016).
B. Variabel Penelitian
Penelitian
independen/bebas

ini

memiliki

dua

jenis

variabel

yaitu

variabel

dan variabel dependen/terikat. Menurut Creswell (2009,

dalam Supratiknya, 2015) variabel independent merupakan variabel yang
memiliki nilai kemungkinan memengaruhi atau berdampak atau dapat
diasumsikan menjelaskan sebagian atau keseluruhan dari variabel dependen.
Kemudian, Creswell (2009) menambahkan bahwa variabel dependent adalah
variabel yang tergantung pada variabel independent dalam penelitian ini dapat
diasumsikan bahwa terdapat kemungkinan variabel dependen merupakan hasil
dari pengaruh variabel independent. Variabel independen dalam penelitian ini
merupakan Keadilan Prosedural sedangkan Organizational Citizenship
Behavior bertindak sebagai variabel dependen.

25
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C. Definisi Operasional
1. Keadilan Prosedural
Keadilan Prosedural adalah persepsi anggota organisasi kemahasiswaan
yang muncul dari prosedur-prosedur yang sudah ada dan bersifat merata pada
organisasi kemahasiswaan, sehingga setiap anggota organisasi kemahasiswaan
merasa terlibat didalamnya. Pengukuran keadilan prosedural ini menggunakan
tujuh aitem diadaptasi dari skala milik Colquitt (2001) dengan nilai reliabilitas
asli 0,666. Perhitungan skor pada skala ini adalah dengan menjumlahkan total
aitem yang terdapat pada skala keadilan prosedural. Semakin tinggi skor total
yang diperoleh, maka semakin tinggi keadilan prosedural yang dirasakan oleh
responden. Sebaliknya, semakin rendah skor total yang diperoleh maka semakin
rendah keadilan prosedural yang dirasakan oleh responden.

2. Organizational Citizenship Behavior (OCB)
Organizational Citizenship Behavior (OCB) adalah perilaku anggota
organisasi kemahasiswaan yang bebas, tidak berhubungan secara langsung atau
eksplisit dengan sistem organisasi dan mampu meningkatkan fungsi organisasi
secara efektif. Pengukuran Organizational Citizenship Behavior (OCB) ini
menggunakan skala dimensi Organizational Citizenship Behavior yang
diadaptasikan dari skala yang dikembangkan oleh Podsakoff (1990). Adapun
definisi operasional dari dimensi-dimensi Organizational Citizenship Behavior
adalah sebagai berikut:
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a.

Conscientiousness

adalah

kesadaran

anggota

organisasi

kemahasiswaan dalam melakukan tugas sesuai kewajiban serta dilakukan
dengan melebihi standar minimum. Secara spesifiknya, perilaku ini dapat
dilihat dengan efisiensi kerja seta ketepatan dalam menyelesaikan tugas.
b.

Courtesy adalah perilaku anggota organisasi kemahasiswaan yang

menjaga hubungan interpersonal agar terhidar dari memperburuknya
dinamika organisasi.
c.

Altruism adalah perilaku anggota organisasi kemahasiswaan yang

saling tolong menolong antar anggota organisasi secara sukarela dalam
menyelesaikan tugas.
d.

Sportmanship adalah perilaku anggota organisasi kemahasiswaan

untuk bertoleransi dengan kondisi yang kurang ideal pada organisasi serta
tidak membesar-besarkan permasalahan diluar kewenangannya.
e.

Civic Virtue adalah perilaku anggota organisasi kemahasiswaan yang

mengambarkan adanya dukungan anggota organisasi terhadap fungsi
administratif organisasi.
D. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus organisasi kemahasiswaaan
pada suatu perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan
sampel pada penelitian ini adalah dengan teknik non-probability sampling yang
berarti tidak seluruh populasi mahasiswa memiliki kesempatan yang sama
(Azwar, 2017). Peneliti juga mengunakan teknik sampling convenience
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sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan subjek yang
sesuai dengan kebutuhan penelitian (Supratiknya, 2014).

E. Metode dan Alat Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penyebaran skala pada
pengurus organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan
pernyataan supratiknya (2015) terkait penelitian yang menggunakan penyebaran
skala kuesioner bahwa penyebaran kuesioner dapat mengumpulkan informasi
faktual, informasi perilaku, kebutuhan, serta atribut kepribadian yang
bersangkutan dengan sifat sosial (Supratiknya, 2015).
Penelitian ini menggunakan dua buah skala yaitu skala keadilan
prosedural dan skala Organizational Citizenship Behavior (OCB). Kemudian,
jenis skala yang digunakan adalah skala Likert yang dimodifikasi. Skala likert
terdiri dari 7 buah respon yakni “Sangat Tidak Sesuai” (STS), “Tidak Sesuai”
(TS), “Agak Tidak Sesuai” (ATS) “Antara Sesuai dan Tidak” (N), “Agak
Sesuai” (AS) “Sesuai” (S), “Sangat Sesuai” (SS) (Azwar,2017).
Alat yang digunakan oleh peneliti adalah skala. Skala merupakan bentuk
instrument pengumpulan data yang paling fleksibel dan relatif mudah untuk
digunakan. Data yang diperoleh pun cukup faktual sesuai dengan kondisi yang
dialami oleh pengisi skala. Maka dari itu, reliabilitas penelitian yang
menggunakan skala jika dilakukan dengan proses yang tepat akan menghasilkan
nilai yang tinggi (Azwar, 2017). Untuk memudahkan peneliti dalam mencari
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data selama masa pandemi Covid-19 ini, peneliti mnggunakan google form
sebagai media penyebaran skala pengukuran.
Penyebaran skala dilakukan dilakukan secara bertahap diwaktu yang
berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengurangi common method bias. Common
method bias merupakan variance yang dihasilkan dari pengukuran dengan
menggunakan alat ukur yang sama bentuk / jenisnya (Podsakoff et al., 2003).
Common method bias dapat membuat data menjadi eror sistematis korelasional
jika dalam proses pengambilan data menggunakan lembar halaman yang sama
untuk dua konstruk ukur yang berbeda (Podsakoff et al., 2003). Hal ini menjadi
masalah bagi penelitian psikologis sehingga menjadi penting untuk diperhatikan.
Penggunaan common method bias pada penelitian ini digunakan untuk
meminimalisir serta memperkecil peluang adanya eror sistematis.
Proses adaptasi skala mengacu pada konsep yang telah dipaparkan oleh
Brislin (1970). Adaptasi skala dilakukan oleh satu orang ahli Bahasa untuk
menerjemahkan skala asli ke dalam Bahasa Indonesia. Kemudian diterjemahkan
ulang oleh ahli Bahasa lain ke dalam Bahasa Inggris untuk memeriksa relevansi
atau tingkat equivalen skala. Karakteristik pihak yang mengadaptasi skala ini
adalah orang yang ahli dalam Bahasa Inggris dan orang yang ahli di bidang
Psikologi.
1. Skala Keadilan Prosedural
Keadilan prosedural (Colquitt, 2001) pada penelitian ini diukur dengan skala
yang diadaptasi dari penelitian milik Thibaut dan Walker (1975) ditambah skala
yang telah disusun oleh Leventhal (1980). Keadilan prosedural diukur
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menggunakan 7 aitem yang sudah diadaptasi ke dalam Bahasa indonesia.
Penggunaan 7 aitem ini merujuk pada skala asli yang disusun oleh Leventhal
(1980).
2. Skala Organizational Citizenship Behavior (OCB)
Organizational Citizenship Behavior pada penelitian ini diukur dengan skala
yang diadaptasi dari penelitian milik Podsakoff (1990). Organizational
Citizenship Behavior diukur menggunakan 24 aitem yang sudah diadaptasi ke
dalam Bahasa Indonesia.
F. Validitas dan Reliabilitas
1. Validitas
Hasil ukur yang valid adalah data kuantitatif yang memang merupakan
deskripsi yang benar mengenai variabel yang diukur. Data yang valid tidak
mungkin diperoleh apabila hasil ukur tidak konsisten (Azwar, 2017). Validitas
merupakan sebuah hal yang sangat esensial dalam penelitian untuk
menunjukkan sejauh mana alat ukur psikologis tersebut mampu mengukur
atribut yang hendak diukur (Supratiknya, 2014). Pada penelitian ini, peneliti
menggunakan validitas isi. Proses validasi isi merupakan bagian dari validasi
logika yang mana relevansi aitem dengan indikator keperilakuan apakah isi skala
memang mendukung substansi yang diukur (Azwar 2012). Pengujian validitas
pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan dosen pembimbing skripsi sebagai
ahli.
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2. Kualitas Item (Seleksi Item)
Kualitas aitem dapat dilihat dengan menghitung perolehan indeks dari
korelasi aitem total. Korelasi aitem total menjamin homogenitas alat ukur
sebagai sebuah kesatuan dengan cara memperlihatkan aitem yang paling relevan
untuk mengukur sebuah konstruk (Supratiknya, 2014). Pengecekan kualitas
aitem dilakukan untuk melihat juga seberapa kuat daya beda aitem alat ukur
(Supratiknya, 2014). Hal ini dilakukan terhadap dua alat ukur yang dipakai
setelah seluruh data terkumpul. Alat ukur dianggap sahih jika memiliki daya
beda aitem rix ≥ 0,20. Semua alat ukur yang mencapai koefisien korelasi
minimum 0,20 akan dianggap memuaskan.
Penelitian ini menggunakan uji coba terpakai (try out terpakai) dalam
menguji kualitas aitem yang digunakan. Uji coba terpakai merupakan uji coba
yang praktis digunakan karena data yang diperoleh saat uji coba merupakan data
yang digunakan dalam penelitian (Hadi, 2005). Peneliti menggunakan uji coba
terpakai karena proses pengambilan data dengan waktu yang berbeda dan
terdapat keterbatasan waktu peneliti untuk menghimpun data mahasiswa yang
hendak memasuki periode kuliah. Penghimpunan data uji coba terpakai
dilakukan pada bulan 5 Agustus 2020 hingga 20 Agustus 2020 dengan subjek
sebanyak 196 mahasiswa. Hasil uji coba terpakai diolah menggunakan korelasi
item total dengan perangkat lunak IBM SPSS Stastitic versi 24.
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Tabel 1.
Distribusi Item Skala Keadilan Prosedural

Indikator

Nomor
Sebaran

Jumlah
Awal

Total Item Akhir

Representatif

1, 2

2

2

Konsistensi

3

1

1

Minimalisasi
Bias

4

1

1

Informasi yang
Akurat

5

1

1

Dapat
Diperbaiki
Etis
Total

6
7
7

1
1
7

1
1
7

Tabel 2.
Distribusi Item Skala Organizational Citizenship Behavior
Dimensi
Favorable Unfavorable Jumlah
Awal

Total Item
Akhir

Conscientiousness

1, 2, 3, 4,
5

5

5

Courtesy

6, 7, 8, 9,
10

5

5

Altruism
Sportmanship

11, 12, 13

3
6

3
4

Civic Virtue

20, 21, 22,
23, 24

5

5

24

20

14*, 15, 16*,
17, 18, 19

TOTAL
18
6
Tanda * = Nomor Item yang gugur
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3. Reliabilitas
Reliabilitas merupakan konsistensi hasil pengukuran jika prosedur
pengetesannya dilakukan secara berulang kali terhadap suatu populasi maupun
kelompok (Supratiknya, 2014). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan
koefiensi reliabilitas alpha Cronbach karena dapat mendeteksi indikatorindikator yang tidak konsisten. Koefiensi reliabilitas alpha merupakan hasil dari
estimasi reliabilitas yang setara (Supratiknya, 2014).

Koefisien reliabilitas

berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Bila koefisien reliabilitas semakin tinggi
mendekati 1,00 maka pengukuran tersebut semakin reliabel meskipun dalam
koefiesiensi nilai alpha cronbach > 0,70 sudah cukup dikatakan reliabel
(Supratiknya, 2014). Berikut ini merupakan hasil reliabilitas yang didapatkan
setelah dilakukannya seleksi item:
a. Keadilan Prosedural = 0,666
b. Conscientiousness = 0,753
c. Courtesy = 0,837
d. Altruism = 0,788
e. Sportmanship = 0,651
f. Civic Virtue = 0,754
G. Metode Analisis Data
1. Uji Asumsi
a. Uji Normalitas
Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah
data penelitian kita berasal dari populasi yang sebarannya normal (santoso,
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2010). Uji ini perlu dilakukan karena semua perhitungan statistik parametrik
memiliki asumsi normalitas sebaranya masing-masing (santoso, 2010).
Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan metode statistik kolmogorosmirnov karena data yang hendak diolah oleh peneliti memenuhi syarat uji
kolmogoro-smirnov yakni data berskala kuantitatif, data bersifat tunggal / belum
dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, serta dapat diaplikasikan pada
data yang besara maupun kecil (Santoso, 2010). Uji asumsi normalitas ini
dilakukan menggunakan SPSS versi 24. Suatu data dapat dikatakan normal jika
menghasilkan p yang lebih besar atau sama dengan 0,05.
b. Uji Linearitas
Uji linearitas dilakukan untuk dapat melihat pola hubungan antar variabel
yang hendak diuji, dan untuk dapat melihat apakah terdapat garis lurus atau tidak
(Santoso, 2010). Suatu data dapat dikatakan memiliki pola hubungan yang linear
jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Uji asumsi linearitas ini dilakukan
menggunakan SPSS versi 24.
2. Uji Hipotesis
Uji hipotesis dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat hubungan
antara keadilan prosedural dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB).
Dalam hal ini, proses uji hipotesis sudah bisa dilihat dengan melakukan uji
asumsi terlebih dahulu seperti pada pemaparan poin sebelumnya. Jika pada uji
linearitas dan uji normalitas ditemukan bahwa adanya data yang normal serta
linear, maka kemudian akan diuji hipotesis dengan Pearson’s Product moment.
Apabila tidak terpenuhi maka uji hipotesis dilakukan dengan uji korelasi
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Spearman’s Rho. Jika uji hipotesis menghasilkan signifikansi kurang dari 0,05
maka dapat dikatakan bahwa hipotesis nol ditolak (santoso, 2010).
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Penelitan
Penelitian ini dilaksanakan dari 5 Agustus 2020 sampai 20 Agustus
2020.. Penyebaran Skala dilakukan kepada beberapa mahasiswa pengurus
organisasi

kemahasiswaan

Universitas

Sanata

Dharma.

Sebelum

dimulainya penelitian, peneliti mengumpulkan nama-nama yang menjadi
responden untuk kemudian diberikan kode secara acak. Kode yang telah
ditentukan oleh peneliti digunakan untuk mencocokkan data yang diambil
secara terpisah. Kode tersebut kemudian diinformasikan secara personal
kepada seluruh responden. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan
memberikan skala dalam bentuk google form yang disebarkan melalui
media sosial WhatsApp secara individual. Berdasarkan pengisian skala
keadilan prosedural dan skala Organizational Citizenship Behavior
didapatkan responden yang terlibat sejumlah 196 mahasiswa.
B. Deskripsi Subjek Penelitian
Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa
pengurus organisasi kemahasiswaan. Berdasarkan data responden yang telah
terkumpul sejumlah 196 kemudian dianalisa untuk mengetahui deskripsi
responden. Berikut ini merupakan deskripsi subjek penelitian:

36
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Tabel 3.
Data Deskriptif Subjek
Karakteristik
Jenis Kelamin

N

%

Perempuan
Laki-laki
Total

136
60
196

69,39
30,61
100,00

18-20
21-23
Total

155
41
196

79,08
20,92
100,00

Usia

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa persebaran jenis kelamin
responden didominasi oleh perempuan sebanyak 136 responden atau 69,39%.
Sedangkan responden ber-jenis kelamin laki-laki sebanyak 60 responden atau
30,61%. Kemudian untuk persebaran usia paling banyak diisi oleh responden
yang berusia 18-20 tahun dengan jumlah 155 responden atau 79,08%.
Sedangkan untuk responden berusia 21-23 tahun sebanyak 41 responden atau
20,92%.
C. Deskripsi Data Penelitian
Analisis deskriptif memiliki tujuan untuk menjelaskan data dari variabel
yang diperoleh dari subjek penelitian. Pentingnya analisis deskriptif pada
penelitian sebelum dilakukan uji hipotesis adalah untuk mengetahui realitas
dari data variabel-variabel yang terlibat secara empirik (Azwar,2017). Analisis
deskriptif secara sederhana dapat dilakukan dengan uji signifikansi mean
teoretik dengan mean empirik (Azwar,1993). Mean teoretik merupakan hasil
perhitungan berdasarkan skor terendah dan tertinggi yang kemungkinan bisa
dicapai pada sebuah skala. Mean teoretik kemudian dibandingkan dengan
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mean empirik. Mean empirik didapatkan dari skor rata-rata yang diperoleh
berdasarkan hasil perhitungan data dengan subjek yang menjadi tujuan
penelitian (Azwar,1993). Pengujian antara mean empirik dan mean teoretik
dilakukan untuk mengetahui kecenderungan awal serta signifikansi pada hasil
penelitian. Skor empirik didapat menggunakan uji One-Sample Test yang
dilakukan dengan perangkat lunak IBM SPSS Statistic versi 23.
1.

Keadilan Prosedural
Mean Teoretik
(𝑆𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ𝑥𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑖𝑡𝑒𝑚)+(𝑆𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖𝑥𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑖𝑡𝑒𝑚)

=

Mean Teoretik =

2

(1𝑥7)+(7𝑥7)
2

=

7+49
2

=

56
2

=28

Tabel 4.
Data Mean Empirik Keadilan Prosedural
One-Sample Statistics
N Mean Std. Deviation
Keadilan
196 37.28
4.874
Prosedural

Std. Error Mean
.348

Mean teoretik yang diperoleh sebesar 24, sedangkan mean empirik yang
diperoleh sebesar 37,28 dengan standar deviasi 4,874. Berdasarkan penujian
mean One Sample t test nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000. Skor
tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara mean
empirik dengan mean teoretik pada skala keadilan prosedural. Data ini
menunjukkan bahwa mean empirik secara signifikan lebih tinggi jika
dibandingkan mean teoretik, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa keadilan
prosedural responden cenderung tinggi.
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Kemudian,

deskripsi

mengkategorisasikan

data

data
untuk

penelitian

dapat

mengelompokkan

dilakukan
subjek

dengan

penelitian

(Azwar,1993). Kategorisasi subjek dilakukan berdasarkan nilai mean teoretik
serta standar deviasi teoretik yang diperoleh. Berikut ini merupakan rumus
yang digunakan untuk mengkategorisasikan subjek :
Range
= Xmax ( Skor tertinggi x jumlah item) – Xmin (Skor terendah
x jumlah item)
= (7 x 7) – (1 x 7)
= 49 – 7
= 42
SDt
= Range / 6
= 42 / 6
=7
Kategori Rendah = X < M – 1SD
= X < 24 – 1(7)
= X < 24 – 7
= X < 17
Kategori Sedang = M – 1SD ≤ X < M + 1SD
= 24 – 1(6) ≤ X < 24 + 1SD
= 24 – 6 ≤ X < 24 + 1(7)
= 18 ≤ X < 31
Kategori Tinggi = M + 1SD ≤ X
= 24 + 1 (7) ≤ X
= 31 ≤ X

Tabel 5.
Kategorisasi Variabel Keadilan Prosedural
Kategori
Skor
Frekuensi
Rendah
X < 17
0
18 ≤ X <
Sedang
31
19
Tinggi
31 ≤ X
177

Persentase
0%
10%
90%

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa 79% dari total subjek
memiliki keadilan prosedural tinggi. Kemudian 10% dari total subjek memiliki
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keadilan prosedural berada kategori sedang. Berdasarkan paparan tersebut,
dapat dikatakan bahwa mayoritas penelitian ini memiliki kecenderungan
keadilan prosedural yang tinggi.
2. Organizational Citizenship Behavior
1.

Conscientiousness

(𝑆𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ𝑥𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑖𝑡𝑒𝑚)+(𝑆𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖𝑥𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑖𝑡𝑒𝑚)

Mean Teoretik =
Mean Teoretik =

2
(1𝑥5)+(7𝑥5)
2

=

5+35
2

=

40
2

=20

Tabel 6.
Data Mean Empirik Conscientiousness
Std.
N

Mean

Deviation

Std. Error Mean

Consci
entious

196

22.66

4.749

.339

ness

Mean teoretik yang diperoleh sebesar 20, sedangkan mean empirik yang
diperoleh sebesar 22,66 dengan standar deviasi 4,749. Berdasarkan pengujian
mean One Sample t test nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000. Skor
tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara mean
empirik dengan mean teoretik pada skala keadilan prosedural. Data ini
menunjukkan bahwa mean empirik secara signifikan lebih tinggi jika
dibandingkan mean teoretik, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa
conscientiousness responden cenderung tinggi.
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Berikut

ini

merupakan

rumus

yang

digunakan

untuk

mengkategorisasikan subjek :
Range

= Xmax (Skor tertinggi x jumlah item) – Xmin (Skor terendah x

jumlah item)
= ( 7 x 5 ) – ( 1 x 5)
= 35 – 5
= 30
SDt

= Range / 6
= 30 / 6
=5

Kategori Rendah = X < M – 1SD
= X < 20 – 1(5)
= X < 20 – 5
= X < 15
Kategori Sedang = M – 1SD ≤ X < M + 1SD
= 20 – 1(5) ≤ X < 20 + 1(5)
= 20 – 1(5) ≤ X < 20 + 5
= 15 ≤ X < 25
Kategori Tinggi = M + 1SD ≤ X
= 20 + 1(5) ≤ X
= 25 ≤ X
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Tabel 7.
Kategorisasi Variabel Conscientiousness
Kategori
Skor
Frekuensi
Rendah
X < 15
6
Sedang
15 ≤ X < 25
124
25 ≤ X
Tinggi
66

Persentase
3%
63%
34%

Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui bahwa 34% dari total subjek
memiliki nilai kecenderungan conscientiousness secara tinggi. Kemudian 63%
dari total subjek memiliki nilai kecenderungan conscientiousness berada dalam
kategori sedang. Sedangkan 3% dari total subjek memiliki nilai kecenderungan
conscientiousness rendah. Berdasarkan paparan tersebut, dapat dikatakan
bahwa mayoritas penelitian ini memiliki kecenderungan conscientiousness
yang sedang.
2.

Courtesy

Mean Teoretik
(𝑆𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ𝑥𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑖𝑡𝑒𝑚)+(𝑆𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖𝑥𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑖𝑡𝑒𝑚)

=

Mean Teoretik =

2
(1𝑥5)+(7𝑥5)
2

=

5+35
2

=

40
2

Tabel 8.
Data Mean Empirik Courtesy
N
Mean
Std. Deviation
Courtesy 196
28.33
4.241

=20

Std. Error Mean
.303

Berdasarkan tabel 8, mean teoretik yang diperoleh sebesar 20, sedangkan
mean empirik yang diperoleh sebesar 28,33 dengan standar deviasi 4,241. Hasil
pengujian mean One Sample t test nilai signifikansi yang diperoleh sebesar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43

0,000. Skor tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan
antara mean empirik dengan mean teoretik pada skala courtesy. Data ini
menunjukkan bahwa mean empirik secara signifikan lebih tinggi jika
dibandigkan mean teoretik, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa courtesy
responden cenderung tinggi.
Berikut

ini

merupakan

rumus

yang

digunakan

untuk

mengkategorisasikan subjek :
Range

= Xmax ( Skor tertinggi x jumlah item) – Xmin (Skor terendah

x jumlah item)
= ( 7 x 5 ) – ( 1 x 5)
= 35 – 5
= 30
SDt

= Range / 6
= 30 / 6
=5

Kategori Rendah = X < M – 1SD
= X < 20 – 1(5)
= X < 20 – 5
= X < 15
Kategori Sedang = M – 1SD ≤ X < M + 1SD
= 20 – 1(5) ≤ X < 20 + 1(5)
= 20 – 1(5) ≤ X < 20 + 5
= 15 ≤ X < 25
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Kategori Tinggi = M + 1SD ≤ X
= 20 + 1(5) ≤ X
= 25 ≤ X
Tabel 9.
Kategorisasi Variabel Courtesy
Kategori

Skor

Frekuensi

Persentase

Rendah

X < 15

3

2%

Sedang

15 ≤ X < 25

26

13%

Tinggi

25 ≤ X

167

85%

Berdasarkan tabel 9, dapat diketahui bahwa 85% dari total subjek
memiliki nilai kecenderungan courtesy secara tinggi. Kemudian 13% dari total
subjek memiliki nilai kecenderungan courtesy berada dalam kategori sedang.
Sedangkan 2% dari total subjek memiliki nilai kecenderungan courtesy secara
rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas penelitian ini memiliki
kecenderungan nilai courtesy yang tinggi.
3.

Altruism

Mean Teoretik
(𝑆𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ𝑥𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑖𝑡𝑒𝑚)+(𝑆𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖𝑥𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑖𝑡𝑒𝑚)

=

2

Mean Teoretik =

(1𝑥3)+(7𝑥3)
2

=

3+21
2

=

24
2

=12

Tabel 10.
Data Mean Empirik Altruism

Altruism

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

196

15.44

2.722

.194
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Berdasarkan tabel 10, mean teoretik yang diperoleh sebesar 12,
sedangkan mean empirik yang diperoleh sebesar 15,44 dengan standar deviasi
2,722. Hasil pengujian mean One Sample t test nilai signifikansi yang diperoleh
sebesar 0,000. Skor tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang
signifikan antara mean empirik dengan mean teoretik pada skala altruism. Data
ini menunjukkan bahwa mean empirik secara signifikan lebih tinggi jika
dibandigkan mean teoretik, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa altruism
responden cenderung tinggi.
Berikut

ini

merupakan

rumus

yang

digunakan

untuk

mengkategorisasikan subjek :
Range
= Xmax ( Skor tertinggi x jumlah item) – Xmin (Skor
terendah x jumlah item)
=(7x3)–(1x3)
= 21 – 3
= 18
SDt
= Range / 6
= 18 / 6
=3
Kategori Rendah

Kategori Sedang

Kategori Tinggi

= X < M – 1SD
= X < 12 – 1(3)
= X < 12 – 3
=X<9
= M – 1SD ≤ X < M + 1SD
= 12 – 1(3) ≤ X < 12 + 1(3)
= 12 – 3 ≤ X < 12 + 3
= 9 ≤ X < 15
= M + 1SD ≤ X
= 12 + 1(3) ≤ X
= 12 + 3 ≤ X
= 15 ≤ X
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Tabel 11.
Kategorisasi Variabel Altruism
Kategori

Skor

Frekuensi

Persentase

Rendah

X<9

4

2%

Sedang

9 ≤ X < 15

63

32%

Tinggi

15 ≤ X

129

66%

Berdasarkan tabel 11, dapat diketahui bahwa 66% dari total subjek
memiliki nilai kecenderungan altruism secara tinggi. Kemudian 32% dari total
subjek memiliki nilai kecenderungan altruism berada dalam kategori sedang.
Sedangkan 2% dari total subjek memiliki altruism secara rendah, sehingga
dapat

disimpulkan

bahwa

mayoritas

penelitian

ini

memiliki

nilai

kecenderungan altruism yang tinggi..
4. Sportmanship
Mean Teoretik
(𝑆𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ𝑥𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑖𝑡𝑒𝑚)+(𝑆𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖𝑥𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑖𝑡𝑒𝑚)

=

2

Mean Teoretik =

(1𝑥4)+(7𝑥4)
2

=

4+28
2

=

32
2

=16

Tabel 12.
Data Mean Empirik Sportmanship

Sportmanship

N
196

Mean
16.65

Std.
Deviation
4.053

Std. Error Mean
.289

Berdasarkan tabel 12 mean teoretik yang diperoleh sebesar 16,
sedangkan mean empirik yang diperoleh sebesar 16,65 dengan standar deviasi
4,053. Hasil pengujian mean One Sample t test nilai signifikansi yang diperoleh
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sebesar 0,026. Skor tersebut menunjukkan bahwa terdapat tidak ada perbedaan
yang signifikan antara mean empirik dengan mean teoretik pada skala
Sportmanship.
Berikut

ini

merupakan

rumus

yang

digunakan

untuk

mengkategorisasikan subjek :
Range

= Xmax ( Skor tertinggi x jumlah item) – Xmin (Skor terendah

x jumlah item)
=(7x4)–(1x4)
= 28 – 4
= 24
SDt

= Range / 6
= 24 / 6
=4

Kategori Rendah = X < M – 1SD
= X < 16 – 1(4)
= X < 16– 3
= X < 13
Kategori Sedang = M – 1SD ≤ X < M + 1SD
= 16 – 1(4) ≤ X < 16 + 1(4)
= 16 – 4 ≤ X < 16 + 4
= 13 ≤ X < 20
Kategori Tinggi = M + 1SD ≤ X
= 16 + 1(4) ≤ X
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= 16 + 4 ≤ X
= 20 ≤ X
Tabel 13.
Kategorisasi Variabel Sportmanship
Kategori

Skor

Frekuensi

Rendah

X < 13

Sedang

13 ≤ X < 20

Tinggi

20 ≤ X

Persentase
34

17%

110

56%

54

27%

Berdasarkan tabel 13, dapat diketahui bahwa 27% dari total subjek
memiliki nilai kecenderungan sportmanship secara tinggi. Kemudian 56% dari
total subjek memiliki nilai kecenderungan sportmanship berada dalam kategori
sedang. Sedangkan 17% dari total subjek memiliki spormanship secara rendah,
sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas penelitian ini memiliki nilai
kecenderungan sportmanship yang sedang.
5.

Civic Virtue

Mean Teoretik
(𝑆𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ𝑥𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑖𝑡𝑒𝑚)+(𝑆𝑘𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖𝑥𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑖𝑡𝑒𝑚)

=

Mean Teoretik =

2
(1𝑥5)+(7𝑥5)
2

=

5+35
2

=

40
2

=20

Tabel 14.
Data Mean Empirik Civic Virtue
N
Mean
Std. Deviation Std. Error Mean
Civic_Virtue
196
26.57
4.262
.304

Berdasarkan tabel 14, mean teoretik yang diperoleh sebesar 20,
sedangkan mean empirik yang diperoleh sebesar 26,57 dengan standar deviasi
4,262. Hasil pengujian mean One Sample t test nilai signifikansi yang diperoleh
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sebesar 0,000. Skor tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang
signifikan antara mean empirik dengan mean teoretik pada skala civic virtue.
Data ini menunjukkan bahwa mean empirik secara signifikan lebih tinggi jika
dibandigkan mean teoretik, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa civic virtue
responden cenderung tinggi.
Berikut

ini

merupakan

rumus

yang

digunakan

untuk

mengkategorisasikan subjek :
Range
= Xmax ( Skor tertinggi x jumlah item) – Xmin (Skor
terendah x jumlah item)
= ( 7 x 5 ) – ( 1 x 5)
= 35 – 5
= 30
SDt
= Range / 6
= 30 / 6
=5
Kategori Rendah = X < M – 1SD
= X < 20 – 1(5)
= X < 20 – 5
= X < 15
Kategori Sedang = M – 1SD ≤ X < M + 1SD
= 20 – 1(5) ≤ X < 20 + 1(5)
= 20 – 1(5) ≤ X < 20 + 5
= 15 ≤ X < 25
Kategori Tinggi = M + 1SD ≤ X
= 20 + 1(5) ≤ X
= 25 ≤ X
Tabel 15.
Kategorisasi Variabel Civic Virtue
Kategori

Skor

Frekuensi

Persentase

Rendah

X < 15

0

0%

Sedang

15 ≤ X < 25

54

28%

Tinggi

25 ≤ X

142

72%
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Berdasarkan tabel 15, dapat diketahui bahwa 72% dari total subjek
memiliki nilai kecenderungan civic virtue secara tinggi. Kemudian 28% dari
total subjek memiliki nilai kecenderungan civic virtue berada dalam kategori
sedang. Sedangkan 0% dari total subjek memiliki civic virtue secara rendah,
sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas penelitian ini memiliki nilai
kecenderungan civic virtue yang tinggi.
D. HASIL PENELITIAN
1. Uji Asumsi

Uji asumsi dilakukan sebelum melakukan uji korelasi untuk melihat
apakah persebaran data memenuhi prasyarat atau tidak memenuhi. Uji asumsi
pada penelitian ini dilakukan dengan Teknik uji normalitas KolmogorovSmirnov dan Teknik uji linearitas test for linearity. Kedua pengujian ini
dilakukan dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistic versi 23.
a.

Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data memiliki persebaran

populasi secara normal atau tidak (Santoso,2010). Peneliti memilih
Kolmogoro-Smirnov untuk melihat normalitas data dikarenakan jumlah sampel
dalam penelitian ini terbilang besar diatas 50. Hasil uji normalitas dapat dilihat
di tabel dan rincian berikut :
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Tabel 16.
Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov
Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk

Statistic df

Sig.

Statistic df

Sig.

Keadilan Prosedural

.069

196

.023

.978

196

.003

Conscientiousness

.091

196

.000

.983

196

.020

Courtesy

.154

196

.000

.913

196

.000

Altruism

.117

196

.000

.943

196

.000

Sportmanship

.063

196

.059

.988

196

.082

Civic Virtue

.116

196

.000

.967

196

.000

Berdasarkan uji normalitas Kolmogoro-Smirnov, dapat dilihat bahwa
nilai signifikansi dibawah 0,05 terdapat pada keadilan prosedural,
conscientiousness, courtesy, altruism dan civic virtue. Hal ini menunjukkan
bahwa data tidak berdistribusi normal. Dikarenakan data yang tidak
terdistribusi secara normal, maka peneliti melakukan pengujian korelasi
dengan Teknik non-parametrik Spearman’s Rho.
b. Uji Linearitas
Uji linearitas dilakukan untuk melihat pola hubungan antar variabel yang
sedang diteliti apakah hubungan tersebut terdapat hubungan yang mengikuti
garis lurus atau tidak. Jika mengikuti garis lurus maka penurunan dan kenaikan
pada satu variabel akan memengaruhi variabel lainnya (Santoso,2010). Nilai
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signifikansi yang digunakan untuk melihat linearitas antar variabel adalah lebih
kecil dari 0,05. Pengujian linearitas dilakukan dengan perangkat lunak IBM
SPSS Statistic versi 23. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian linearitas :
Tabel 17.
Hasil Uji Linearitas Keadilan Prosedural dan Dimensi-dimensi OCB
Sum of
Mean
Squares df Square F
Sig.
595.80
595.80
1
29.106
.000
Linearity
7
7
Conscientiousness *
Deviation
Keadilan Prosedural
281.35
form
22 12.789
.625
.902
1
Linearity
264.54
264.54
1
15.442
.000
Linearity
1
1
Courtesy* Keadilan
Deviation
Prosedural
296.26
form
22 13.467
.786
.740
7
Linearity
122.71
122.71
1
17.927
.000
Linearity
7
7
Altruism * Keadilan
Deviation
Prosedural
144.24
form
22
6.557
0.958
.520
5
Linearity
107.88
107.88
1
6.674
.011
Linearity
9
9
Sportmanship * Keadilan
Deviation
Prosedural
314.17
form
22 14.281
0.883
.617
2
Linearity
545.25
545.25
1
35.102
.000
Linearity
9
9
Civic Virtue * Keadilan
Deviation
.528
Prosedural
325.11
form
22 14.778
.951
4
Linearity

Berdasarkan hasil pengujian linearitas, diketahui bahwa data penelitian
skala conscientiousness, courtesy, altruism, serta civic virtue dengan skala
keadilan prosedural memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 yaitu 0,000. Hal
ini menunjukkan bahwa conscientiousness, courtesy, altruism, serta civic
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virtue memiliki hubungan yang linear dengan keadilan prosedural. Akan tetapi
Berdasarkan hasil pengujian linearitas diketahui bahwa data penelitian skala
sportmanship dengan skala keadilan prosedural memiliki nilai signifikansi
diatas 0,05 yaitu 0,011. Hal ini menunjukkan bahwa sportmanship tidak
memiliki hubungan yang linear dengan keadilan prosedural. Hubungan yang
tidak linear ini menjelaskan bahwa antara sportmanship dengan keadilan
prosedural tidak memiliki pola yang searah.
2. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara analisis non parametrik
korelasi Spearman’s rho. Pengujian hipotesis dengan cara non paramterik
dikarenakan data yang telah terhimpun tidak terdistribusi secara normal.
Analisis korelasi Spearman’s rho dilakukan dengan bantuan program IBM
SPSS Statistic versi 23. Sarwono (2006) mengkategorikan koefisien korelasi
sebagai berikut :
Tabel 18.
Interpretasi Nilai Koefisien Korelasi
Nilai r

Kategori

< 0,20

hubungan dianggap tidak ada

0,20 - 0,40

hubungan ada tetapi rendah

> 0,40 - 0,070

hubungan cukup

> 0,070 - 0,90

hubungan tinggi

> 0,90 - 1,00

hubungan sangat tinggi

Hasil pengujian hipotesis dengan korelasi Spearman’s rho sebagai
berikut :
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Tabel 19.
Hasil Uji Hipotesis Keadilan Prosedural Dengan Dimensi
OCB
Keadilan
Prosedural
Correlation
.347**
Coefficient
Conscientiousness
Sig. (2-tailed)
.000
N
196
Correlation
.325**
Coefficient
Courtesy
Sig. (2-tailed)
.000
N
196
Correlation
.340**
Coefficient
Altruism
Sig. (2-tailed)
.000
N
196
Correlation
.183
Coefficient
Sportmanship
Sig. (2-tailed)
.010
N
196
Correlation
.389**
Coefficient
Civic Virtue
Sig. (2-tailed)
.000
N
196
Berdasarkan tabel 19, Hasil uji korelasi antara keadilan prosedural
dengan Conscientiousness, Courtesy, dan Altrusim menghasilkan nilai
koefisien korelasi (r) sebesar 0,347; 0,325; 0,340 dengan nilai
probabilitas sebesar 0,000. Nilai probabilitas tersebut menunjukkan
bahwa adanya hubungan yang signifikan antara keadilan prosedural
dengan Conscientiousness, Courtesy dan Alturism. Maka dapat diketahui
bahwa keadilan prosedural memiliki korelasi yang rendah dengan
Conscientiousness, Courtesy dan Alturism. Oleh karena itu, dapat ditarik
kesimpulan bahwa keadilan prosedural memiliki korelasi yang signifikan
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dan positif dengan Conscientiousness, Courtesy dan Alturism walaupun
kekuatannya terbilang rendah.
Hasil uji korelasi antara keadilan prosedural dengan Sportmanship
menghasilkan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,183 dengan nilai
probabilitas sebesar 0,010. Nilai probabilitas tersebut menunjukkan
bahwa adanya hubungan yang signifikan antara keadilan prosedural
dengan Sportmanship. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa
keadilan prosedural memiliki korelasi yang tidak signifikan dengan
Sportmanship.
Hasil uji korelasi antara keadilan prosedural dengan Civic Virtue
menghasilkan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,389 dengan nilai
probabilitas sebesar 0,000. Nilai probabilitas tersebut menunjukkan
bahwa adanya hubungan yang signifikan antara keadilan prosedural
dengan Civic Virtue. Berdasarkan tabel 25, dapat diketahui bahwa
keadilan prosedural memiliki korelasi yang cukup. Oleh karena itu, dapat
ditarik kesimpulan bahwa keadilan prosedural memiliki korelasi yang
signifikan dan positif dengan Civic Virtue walaupun kekuatannya
terbilang cukup.
E. Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keadilan
prosedural dengan dimensi-dimensi Organizational Citizenship Behavior
(OCB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan prosedural memiliki
hubungan yang signifikan, positif, walaupun terbilang rendah dengan dimensi
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Conscientiousness. Nilai koefisien korelasi dan signifikansi hubungan keadilan
porsedural dengan Conscientiousness adalah r = 0,347 dan p = 0,000. Hal ini
menunjukkan bahwa hipotesis diterima dengan interpretasi semakin tinggi
keadilan prosedural maka semakin tinggi juga Conscientiousness-nya. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penyataan Chernyak (2012) yang menyatakan
bahwa ketika anggota organisasi mendapatkan kejelasan informasi, dan
perlakuan yang adil maka secara sadar anggota organisasi akan melakukan tugas
sebaik mungkin bahkan mampu mengerjakan tugas diluar tugas pokoknya. Hal
ini juga dapat mendukung proses pengembangan kemampuan interaksi
mahasiswa agar dapat saling mengatasi permasalahan terkait keorganisasian
(Kosasih, 2016).
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keadilan prosedural memiliki
hubungan yang signifikan, positif walaupun kekuatannya rendah dengan
dimensi Courtesy. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima dengan r =
0,325 dan p = 0,000. Interpretasi dari hubungan ini adalah semakin tingginya
keadilan prosedural maka semakin tinggi juga nilai Courtesy-nya. Hasil ini
sesuai dengan prinsip keadilan prosedural yang menyatakan bahwa pentingnya
memperhatikan nilai yang etis agar seluruh anggota organisasi mampu saling
menghargai hak-hak serta moral etika yang berlaku. Prinsip tersebut dapat
membantu penekanan terjadinya permasalahan dalam organisasi (J. A.Colquitt,
2001). Kosasih (2016) memberikan tambahan secara kontekstual bahwa pada
dasarnya mahasiswa adalah insan yang memiliki sikap kritis serta memiliki sikap
yang tidak puas terhadap sistem yang ada. Maka dari itu, ke-kritisan ini perlu
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diakomodir secara baik agar dapat meminimalisir hal-hal yang memperburuk
nama organisasi.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keadilan prosedural
memiliki hubungan yang signifikan, positif walaupun kekuatannya terbilang
rendah dengan dimensi Altruism. Koefisiensi korelasi dan nilai signifikansi yang
diperoleh memiliki skor r = 0,340 dengan p = 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa
hipotesis diterima dan dapat diambil kesimpulan semakin tingginya keadilan
prosedural maka semakin tinggi pula Altruism-nya. Hasil ini seusai dengan
prinsip ‘keadilan prosedural yang berorientasi pada hasil’ dimana sebuah
penentu kebijakan mampu menciptakan prosedur yang dapat mengakomodir
proses-proses sosial dan interaksi sosial yang saling membangun sehingga
tercapainya suatu tujuan organisasi (Faturochman, 2002). Selain itu, secara
alamiah individu akan bergotong-royong dengan rekannya jika hal itu masih
menyangkut kelompok sosialnya (Faturochman, 2002).
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat signifikasi
hubungan antara keadilan prosedural dengan Sportmanship karena nilai
signifikansinya diatas 0,000 (p = 0,010). Sehingga dapat diketahui bahwa
hipotesis ditolak karena tidak ada hubungan antara keadilan dengan
Sportmanship. Hal ini tidak sejalan dengan pernyataan Faturochman (2002)
yang menyatakan bahwa keadilan prosedural berkaitan erat dengan minimalisasi
bias individu pada sebuah konflik organisasi. Dalam penegakkan keadilan
prosedural pentingnya pihak yang membuat kebijakan untuk melakukan
perbaikan serta melakukan tindakan preventif jika terjadi hal-hal bersentimen
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negatif dan mampu menimbulkan konflik (Faturochman, 2002). Sikap untuk
bertoleransi terhadap situasi yang kurang ideal merupakan tantangan yang cukup
sulit bagi mahasiswa karena mahasiswa memiliki sikap untuk tidak cepat merasa
puas terhadap sistem yang berlaku.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang
cukup positif dan signifikan antara keadilan prosedural dengan Civic Virtue.
Nilai koefisien korelasi beserta nilai signifikansi yang diperoleh adalah r = 0,389
dan p = 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima dengan semakin
tingginya keadilan prosedural maka semakin tinggi juga Civic Virtue-nya. Hasil
penelitian ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Colquitt (2001)
bahwa keadilan prosedural mampu membuat anggota organisasi mengikuti
aktivitas pokok dalam berorganisasi terutama hal-hal yang mendukung fungsifungsi organisasi. Pada konteks mahasiswa pun hal ini juga terasa apabila para
anggota organisasi merasakan adanya kondisi yang sesuai maka dengan secara
sukarela akan muncul kepatuhan terhadap sistem yang berlaku (Kosasih, 2016).
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil proses pengujian korelasi Spearman’s rho, terdapat
hasil

yang

beragam

antara

keadilan

prosedural

dengan

dimensi

Organizational Citizenship Behavior. Keadilan prosedural memiliki
hubungan yang positif signifikan dengan kekuatan yang rendah dengan
dimensi Conscientiousness (r = 0,347), Courtesy (r = 0,325), Altruism (r =
0,340). Kemudian, hubungan antara keadilan prosedural dengan Civic Virtue
terbilang signifikan positif dan cukup berkorelasi (r = ,389). Sedangkan tidak
terdapat hubungan yang signifikan antara keadilan prosedural dengan
Sportmanship (p = 0,010). Dari hasil akhir penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa tidak sepenuhnya hipotesis diterima karena terdapat satu hipotesis
yang ditolak.
Berdasarkan hasil proses pengujian korelasi Spearman’s rho, terdapat
hasil

yang

beragam

antara

keadilan

prosedural

dengan

dimensi

Organizational Citizenship Behavior. Keadilan prosedural memiliki
hubungan yang positif signifikan dengan kekuatan yang rendah dengan
dimensi Conscientiousness (r = 0,347), Courtesy (r = 0,325), Altruism (r =
0,340). Kemudian, hubungan antara keadilan prosedural dengan Civic Virtue
terbilang signifikan positif dan cukup berkorelasi (r = ,389). Sedangkan tidak
terdapat hubungan yang signifikan antara keadilan prosedural dengan
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Sportmanship (p = 0,010). Dari hasil akhir penelitian ini dapat disimpulkan
bahwa tidak sepenuhnya hipotesis diterima karena terdapat satu hipotesis
yang ditolak
B. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan penelitian sungguh disadari peneliti dikarenakan situasi
pandemi Covid-19 yang sedang terjadi bertepatan dengan waktu penelitian.
Hal ini menyebabkan peneliti kesulitan untuk berkomunikasi secara efektif
dan langsung dengan sampel responden karena para responden sedang fokus
pada transisi perkuliahan daring.
C. Saran
1. Bagi Subyek Penelitian

Bagi mahasiswa pengurus organisasi yang menjadi subjek penelitian
diharapkan mampu mempertahankan serta mengembangkan perilaku
Conscientiousness, Courtesy, Altruism, serta Civic Virtue untuk menjaga
dinamika yang baik pada organisasi kemahasiswaan. Penting untuk disadari
bahwa perilaku Sportmanship juga merupakan bagian dari Organizational
Citizenship Behavior, maka pelaku organisasi sebaiknya meningkatkan
perilaku

sportsmanship

untuk

menghindari

kemungkinan

terjadinya

perselisihan antar anggota organisasi.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Pada proses penelitian ini, ditemukan bahwa data tidak
berdistribusi secara normal. Maka dapat diperhatikan kepada peneliti
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selanjutnya untuk memperhatikan perhitungan sampel dari populasi yang
hendak diteliti supaya persebaran data yang diterima memiliki distribusi yang
lebih presisi atau memadai suatu populasi. Ketidaknormalan data pada
penelitian ini dapat membuat hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan
pada seluruh kondisi organisasi mahasiswa diluar data penelitian. Peneliti
memberikan

saran

tambahan

kepada

penelitian

selanjutnya

mempertimbangkan penggunaan uji coba terpakai pada skala penelitian.

untuk
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Skala Penelitian Tahap 1
Yogyakarta, Agustus 2020

Teman – teman pengurus DPMF dan BEMF Psikologi yang kami kasihi
Kami adalah tim peneliti dari Fakultas Psikologi USD. Kami
menyelenggarakan penelitian tentang persepsi, sikap dan perilaku organisasi
dari para anggota organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta
Kami mohon kesediaan dan waktu teman – teman untuk membantu dan
berpartisipasi dalam penelitian ini dengan menjawab atau mengisi skala yang
telah kami sediakan. Kami mohon perhatian teman – teman karena pengambilan
data akan dilakukan dalam beberapa tahap dan terdapat beberapa bagian dalam
tiap tahapmya.
Teman – teman diharapkan menjawab dengan jujur sesuai dengan apa
yang teman – teman rasakan, pikirkan dan alami. Tidak ada penilaian benar atau
salah dalam skala ini. Partisipasi teman – teman adalah secara sukarela, dan
informasi yang teman – teman berikan akan dijaga kerahasiaannya.
Kami juga mohon teman – teman memerhatikan dengan sungguh –
sungguh instruksi atau petunjuk pengisian sebelum teman – teman mengerjakan
skala ini. Apabila ada pertanyaan terkait penelitian ini, teman – teman dapat
menghubungi koordinator tim penelitian di nomor Whatsapp 0878-3821-2575.
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Kami sangat menghargai perhatian dan partisipasi teman – teman.
Terima kasih.
Salam hangat,
Koordinator Tim
P. Henrietta P. D. A. D. S., M. A.
Informai Waktu dan Jumlah Soal
Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi skala ini kurang lebih 10-15
menit. Pastikan teman – teman tersambung dengan akses internet yang stabil
agar dapat menyelesaikan skala ini dengan lengkap. Skala berikut ini terdiri dari
tiga bagian dengan total 7 pernyataan.
Informed Consent
Saya menyatakan bahwa saya bersedia untuk mengisi skala tanpa
paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Saya secara sukarela menjawab
dengan jujur skala ini untuk kepentingan penelitian. Semua respon saya
mempresentasikan persepsi, sikap, dan perilaku saya dalam keseharian dan
bukan berdasarkan penilaian sosial. Saya memberikan izin saya pada peneliti
untuk menggunakan respon saya sebagai data penelitian dengan tetap menjaga
kerahasiaan saya.
Jika Anda setuju dengan pernyataan tersebut, silakan klik “berikutnya”.
Jika tidak setuju, silakan klik “kembali”
Petunjuk Pengerjaan
Berikut ini terdapat pernyataan-pernyataan yang terkait dengan apa yang
Anda rasakan dan Anda alami dalam konteks keterlibatan anda di dalam
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organisasi. Anda diminta untuk menilai sejauh mana pernyataan tersebut
menggambarkan diri Anda. Pada setiap pernyataan terdapat tujuh (7) pilihan
jawaban, yaitu :
1. STS (Sangat Tidak Sesuai)
2. TS (Tidak Sesuai)
3. ATS (Agak Tidak Sesuai)
4. N (Antara Sesuai dan Tidak)
5. AS (Agak Sesuai)
6. S (Sesuai)
7. SS (Sangat Sesuai)
Masing-masing orang memiliki jawaban yang berbeda untuk setiap
pernyataan, oleh sebab itu pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan diri Anda.
Tidak ada jawaban yang benar dan salah dalam pengisian skala ini.
Untuk memilih jawaban, Anda cukup mengklik salah satu dari opsi
jawaban yang disediakan. Untuk mengganti jawaban, Anda cukup mengklik
pada opsi jawaban lain. Isilah semua pernyataan yang diberikan, pastikan tidak
ada yang terlewat.
Selamat mengerjakan, cermatilah supaya tidak ada yang terlewatkan.
Identitas
Kode
…….
Usia (dalam tahun)
……..
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Jenis Kelamin
……….
Bagian 1.
1. Saya bisa mengekspresikan perasaan dan pendapat saya selama
bekerja.
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
2. Saya memiliki pengaruh terhadap hasil dari pekerjaan saya
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
3. Pekerjaan saya dilaksanakan secara beruntun atau berurutan
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
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o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
4. Pekerjaan saya bebas dari prasangka
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
Bagian 2.
5. Pekerjaan saya berdasarkan infromasi yang akurat
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
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6. Saya bisa mempertanyakan atau mengajukan banding atas hasil dari
pekerjaan saya
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
Bagian 3.
7. Pekerjaan saya menjunjung tinggi standar etika dan moral
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
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Skala Penelitian Tahap 2
Yogyakarta, Agustus 2020

Teman – teman pengurus DPMF dan BEMF Psikologi yang kami kasihi
Kami adalah tim peneliti dari Fakultas Psikologi USD. Kami
menyelenggarakan penelitian tentang persepsi, sikap dan perilaku organisasi
dari para anggota organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta
Kami mohon kesediaan dan waktu teman – teman untuk membantu dan
berpartisipasi dalam penelitian ini dengan menjawab atau mengisi skala yang
telah kami sediakan. Kami mohon perhatian teman – teman karena pengambilan
data akan dilakukan dalam beberapa tahap dan terdapat beberapa bagian dalam
tiap tahapmya.
Teman – teman diharapkan menjawab dengan jujur sesuai dengan apa
yang teman – teman rasakan, pikirkan dan alami. Tidak ada penilaian benar atau
salah dalam skala ini. Partisipasi teman – teman adalah secara sukarela, dan
informasi yang teman – teman berikan akan dijaga kerahasiaannya.
Kami juga mohon teman – teman memerhatikan dengan sungguh –
sungguh instruksi atau petunjuk pengisian sebelum teman – teman mengerjakan
skala ini. Apabila ada pertanyaan terkait penelitian ini, teman – teman dapat
menghubungi koordinator tim penelitian di nomor Whatsapp 0878-3821-2575.
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Kami sangat menghargai perhatian dan partisipasi teman – teman.
Terima kasih.
Salam hangat,
Koordinator Tim
P. Henrietta P. D. A. D. S., M. A.
Informai Waktu dan Jumlah Soal
Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi skala ini kurang lebih 10-15
menit. Pastikan teman – teman tersambung dengan akses internet yang stabil
agar dapat menyelesaikan skala ini dengan lengkap. Skala berikut ini terdiri dari
tiga bagian dengan total 24 pernyataan.
Informed Consent
Saya menyatakan bahwa saya bersedia untuk mengisi skala tanpa
paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Saya secara sukarela menjawab
dengan jujur skala ini untuk kepentingan penelitian. Semua respon saya
mempresentasikan persepsi, sikap, dan perilaku saya dalam keseharian dan
bukan berdasarkan penilaian sosial. Saya memberikan izin saya pada peneliti
untuk menggunakan respon saya sebagai data penelitian dengan tetap menjaga
kerahasiaan saya.
Jika Anda setuju dengan pernyataan tersebut, silakan klik “berikutnya”.
Jika tidak setuju, silakan klik “kembali”
Petunjuk Pengerjaan
Berikut ini terdapat pernyataan-pernyataan yang terkait dengan apa yang
Anda rasakan dan Anda alami dalam konteks keterlibatan anda di dalam

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76

organisasi. Anda diminta untuk menilai sejauh mana pernyataan tersebut
menggambarkan diri Anda. Pada setiap pernyataan terdapat tujuh (7) pilihan
jawaban, yaitu :
1. STS (Sangat Tidak Sesuai)
2. TS (Tidak Sesuai)
3. ATS (Agak Tidak Sesuai)
4. N (Antara Sesuai dan Tidak)
5. AS (Agak Sesuai)
6. S (Sesuai)
7. SS (Sangat Sesuai)
Masing-masing orang memiliki jawaban yang berbeda untuk setiap
pernyataan, oleh sebab itu pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan diri Anda.
Tidak ada jawaban yang benar dan salah dalam pengisian skala ini.
Untuk memilih jawaban, Anda cukup mengklik salah satu dari opsi
jawaban yang disediakan. Untuk mengganti jawaban, Anda cukup mengklik
pada opsi jawaban lain. Isilah semua pernyataan yang diberikan, pastikan tidak
ada yang terlewat.
Selamat mengerjakan, cermatilah supaya tidak ada yang terlewatkan.
Identitas
Kode
…….
Usia (dalam tahun)
……..

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
77

Jenis Kelamin
……….
Bagian 1.
1. Saya tidak pernah mengambil waktu lama untuk makan siang atau
beristirahat di tempat kerja
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
2. Saya tidak mengambil waktu yang tidak diperlukan untuk berhenti bekerja
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
3. Saya tidak mengambil waktu istirahat ekstra selama bekerja
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
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o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
4. Kehadiran saya di pekerjaan di atas norma pada umumnya
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
5. Saya mematuhi aturan dan regulasi organisasi meskipun saat tidak ada
seorang pun yang mengamati
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
6. Saya mengambil langkah untuk mencegah masalah dengan pekerja lain
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
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o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
7. Saya berusaha untuk menghindari menciptakan masalah bagi rekan kerja
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
8. Saya tidak melanggar hak- hak orang lain
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
Bagian 2.
9. Saya memeriksa berbagai hal yang mendasar dengan orang lain sebelum
memulai Tindakan
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
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o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
10. Saya sadar secara penuh tentang bagaimana perilaku saya memengaruhi
pekerjaan orang lain
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
11. Saya menolong orang lain yang memiliki beban kerja yang berat
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
12. Saya membantu orang lain yang pernah absen atau tidak masuk kerja
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
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o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
13. Saya secara sukarela memberikan waktu untuk menolong orang lain dengan
masalah pekerjaan
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
14. Saya selalu fokus pada apa yang salah dengan situasi saya
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
15. Saya menggunakan banyak waktu untuk mengeluhkan masalah - masalah
sepele
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
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o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
16. Saya seperti suara klasik roda berdecit yang selalu membutuhkan pelumas
(membutuhkan dukungan / bantuan)
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
Bagian 3.
17. Saya selalu menemukan kesalahan dengan apa yang dilakukan oleh
organisasi
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
18. Saya cenderung mengerjakan hal - hal yang sia - sia / percuma
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
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o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
19. Saya mengekspresikan kejengkelan saya dengan perubahan baru apapun
dalam departemen atau bagian saya
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
20. Saya menghadiri dan berpartisipasi dalam rapat mengenai organisasi
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
21. Saya menghadiri kegiatan yang tidak diwajibkan, tapi membantu citra
organisasi
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
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o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
22. Saya berusaha sejajar atau menyesuaikan diri dengan perubahan dalam
organisasi
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
23. Saya membaca dan selalu update dengan info atau pengumuman berkaitan
dengan organisasi
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
24. Saya selalu mengikuti perkembangan dalam organisasi
o STS (Sangat Tidak Sesuai)
o TS (Tidak Sesuai)
o ATS (Agak Tidak Sesuai)
o N (Antara Sesuai dan Tidak)
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o AS (Agak Sesuai)
o S (Sesuai)
o SS (Sangat Sesuai)
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Lampiran 2
Reliabilitas Skala
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Reliabilitas Skala
A. Keadilan Prosedural Sebelum Eliminasi Aitem
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.786

7
Item-Total Statistics
Corrected

Cronbach's

Scale Mean if

Scale Variance

Item-Total

Alpha if Item

Item Deleted

if Item Deleted

Correlation

Deleted

Keadilan_Prosedural_1

32.06

17.693

.455

.773

Keadilan_Prosedural_2

31.57

18.671

.501

.762

Keadilan_Prosedural_3

31.88

17.638

.587

.745

Keadilan_Prosedural_4

32.62

19.125

.284

.810

Keadilan_Prosedural_5

31.64

17.766

.686

.732

Keadilan_Prosedural_6

32.15

16.953

.590

.743

Keadilan_Prosedural_7

31.43

18.115

.596

.746

B. Keadilan Prosedural Setelah Eliminasi Aitem
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.666

6

C. Conscientiousness
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.753

5
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Item-Total Statistics
Scale

Corrected

Scale Mean if

Variance if

Item-Total

Cronbach's Alpha

Item Deleted

Item Deleted

Correlation

if Item Deleted

Conscientiousness_1

18.51

14.554

.511

.715

Conscientiousness_2

18.61

14.027

.627

.668

Conscientiousness_3

18.46

13.512

.612

.673

Conscientiousness_4

17.94

16.804

.409

.746

Conscientiousness_5

17.20

17.444

.458

.733

D. Courtesy
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.837

5

Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Alpha if Item

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Deleted

Courtesy_6

22.91

11.012

.675

.794

Courtesy_7

22.47

10.998

.706

.784

Courtesy_8

22.38

13.600

.478

.843

Courtesy_9

22.92

11.418

.697

.787

Courtesy_10

22.65

12.319

.647

.803

E. Altruism
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.788

3
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Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Alpha if Item

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Deleted

Altruism_11

10.13

3.942

.639

.707

Altruism_12

10.56

3.369

.599

.754

Altruism_13

10.19

3.556

.659

.678

F. Sportmanship Sebelum Eliminasi Aitem
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.451

6

Item-Total Statistics
Scale

Corrected

Cronbach's

Scale Mean if

Variance if

Item-Total

Alpha if Item

Item Deleted

Item Deleted

Correlation

Deleted

Sportmanship_14

20.49

19.928

-.128

.553

Sportmanship_15

21.16

12.304

.562

.190

Sportmanship_16

21.61

17.299

.004

.537

Sportmanship_17

21.57

16.579

.201

.418

Sportmanship_18

20.95

13.462

.309

.347

Sportmanship_19

21.40

12.706

.454

.252
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G. Spormanship Setelah Eliminasi Aitem
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.651

4

Item-Total Statistics
Scale Mean

Scale

Corrected

Cronbach's

if Item

Variance if

Item-Total

Alpha if Item

Deleted

Item Deleted

Correlation

Deleted

Sportmanship_15

12.36

9.441

.562

.490

Sportmanship_17

12.85

13.146

.217

.702

Sportmanship_18

12.13

9.049

.474

.554

Sportmanship_19

12.61

9.614

.489

.541

H. Civic Virtue
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items
.754

5

Item-Total Statistics
Cronbach's
Scale Mean if

Scale Variance

Corrected Item-

Alpha if Item

Item Deleted

if Item Deleted

Total Correlation

Deleted

Civic_Virtue_20

20.83

13.149

.431

.740

Civic_Virtue_21

21.82

14.018

.236

.818

Civic_Virtue_22

21.17

11.826

.661

.661

Civic_Virtue_23

21.29

11.226

.668

.653

Civic_Virtue_24

21.13

11.565

.687

.650
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Lampiran 3
Data Mean Empirik
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A. Skala Keadilan Prosedural
One-Sample Statistics
N
Keadilan_Prosedrual

Mean

196

Std. Deviation

32.69

Std. Error Mean

4.359

.311

One-Sample Test
Test Value = 24
95% Confidence
Interval of the

Keadilan_Prosedrual

t

df

27.903

195

Difference

Sig. (2-

Mean

tailed)

Difference

.000

Lower

8.689

Upper

8.07

9.30

B. Skala Conscientiousness
One-Sample Statistics
Std.
N
Conscientiousness

Mean

196

Deviation

22.66

Std. Error Mean

4.749

.339

One-Sample Test
Test Value = 20
95% Confidence Interval

Sig.

t
Conscientiousnes
s

df

7.836

195

of the Difference

(2-

Mean

tailed)

Difference

.000

Lower

2.658

1.99

Upper
3.33

C. Skala Courtesy

One-Sample Statistics
N
Courtesy

Mean
196

28.33

Std. Deviation
4.241

Std. Error Mean
.303
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One-Sample Test
Test Value = 20
95% Confidence Interval
of the Difference

Mean

Courtesy

t

df

Sig. (2-tailed)

27.503

195

Difference

.000

8.332

Lower

Upper

7.73

8.93

D. Skala Altruism
One-Sample Statistics
N
Altruism

Mean
196

Std. Deviation

15.44

Std. Error Mean

2.722

.194

One-Sample Test
Test Value = 12
95% Confidence Interval

t
Altruism

17.715

df
195

Sig. (2-

Mean

tailed)

Difference

.000

3.444

of the Difference
Lower
3.06

Upper
3.83
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E. Skala Sportmanship
One-Sample Statistics
N
Sportmanship

Mean
196

Std. Deviation

16.65

Std. Error Mean

4.053

.289

One-Sample Test
Test Value = 16
95% Confidence Interval of

Sportmanship

t

df

2.238

195

Sig. (2-

Mean

tailed)

Difference

.026

the Difference
Lower

.648

Upper

.08

1.22

F. Skala Civic Virtue

One-Sample Statistics
N
Civic_Virtue

Mean
196

Std. Deviation

26.57

Std. Error Mean

4.262

.304

One-Sample Test
Test Value = 20
95% Confidence Interval of
Mean

Civic_Virtue

t

df

21.569

195

Sig. (2-tailed)
.000

Difference
6.566

the Difference
Lower

Upper
5.97

7.17
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Lampiran 4
Hasil Uji Normalitas
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Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic

df

Shapiro-Wilk

Sig.

Statistic

df

Sig.

Keadilan_Prosedrual

.100

196

.000

.968

196

.000

Conscientiousness

.091

196

.000

.983

196

.020

Courtesy

.154

196

.000

.913

196

.000

Altruism

.117

196

.000

.943

196

.000

Sportmanship

.063

196

.059

.988

196

.082

Civic_Virtue

.116

196

.000

.967

196

.000

a. Lilliefors Significance Correction
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Lampiran 5
Hasil Uji Linearitas
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ANOVA Table
Sum of
Squares

Mean
df

Square

F

Sig.

Conscientious Between

(Combined)

877.158

23

38.137

1.863

.013

ness *

Linearity

595.807

1

595.807

29.106

.000

281.351

22

12.789

.625

.902

Within Groups

3520.939

172

20.471

Total

4398.097

195

(Combined)

560.808

23

24.383

1.423

.105

Keadilan_Pro Groups

Linearity

264.541

1

264.541

15.442

.000

sedrual

Deviation

296.267

22

13.467

.786

.740

Within Groups

2946.635

172

17.132

Total

3507.444

195

(Combined)

266.962

23

11.607

1.696

.031

Keadilan_Pro Groups

Linearity

122.717

1

122.717

17.927

.000

sedrual

Deviation

144.245

22

6.557

.958

.520

Within Groups

1177.421

172

6.845

Total

1444.383

195

Groups

Keadilan_Pro

Deviation

sedrual

from Linearity

Courtesy *

Between

from Linearity

Altruism *

Between

from Linearity

Sportmanship Between

(Combined)

422.061

23

18.350

1.135

.313

*

Linearity

107.889

1

107.889

6.674

.011

314.172

22

14.281

.883

.617

Within Groups

2780.648

172

16.167

Total

3202.709

195

Groups

Keadilan_Pro

Deviation

sedrual

from Linearity

Civic_Virtue * Between

(Combined)

870.373

23

37.842

2.436

.001

Keadilan_Pro Groups

Linearity

545.259

1

545.259

35.102

.000

sedrual

Deviation

325.114

22

14.778

.951

.528

Within Groups

2671.765

172

15.534

Total

3542.138

195

from Linearity

