PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

HUBUNGAN ANTARA CHANGE SELF-EFFICACY DAN
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR PADA ANGGOTA
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi
Program Studi Psikologi

Disusun Oleh:
Jessica Christianingtyas Sihwinanti
139114067

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
2020

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

v

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

HALAMAN MOTTO

“Time will heal what cannot be fixed!”

vi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ilmiah ini kepada:
Tuhan Yesus.
Terima kasih untuk petualangan yang tidak selalu indah namun selalu berhasil
memberiku banyak pembelajaran hidup. KasihMu memulihkanku.

v

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

vi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

HUBUNGAN ANTARA CHANGE SELF-EFFICACY DAN
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ORGANISASI KEMAHASISWAAN
Studi Pada Anggota Organisasi Kemahasiswaan
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Jessica Christianingtyas Sihwinanti
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara change self-efficacy dan
organizational citizenship behavior pada anggota organisasi kemahasiswaan. Hipotesis yang
diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan positif yang signifikan antara change selfefficacy dan organizational citizenship behavior pada anggota organisasi. Subjek dalam penelitian
ini berjumlah 65 mahasiswa yang menjadi anggota organisasi kemahasiswaan. Skala yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan skala change self-efficacy dan skala organizational
citizenship behavior. Reliabilitas skala dalam penelitian ini adalah skala organizational citizenship
behavior dengan koefisien reliabilitas alpha stratified sebesar α = 0,694. Organizational
citizenship behavior memiliki lima dimensi dengan masing-masing nilai koefisien reliabilitas.
Dimensi conscientiousness dengan koefisien reliabilitas Alpha Cronbach sebesar α = 0.755;
Courtesy sebesar α = 0,746; Altruism sebesar α = 0,710; Sportmanship sebesar α = 0,615; dan
dimensi Civic Virtue dengan koefisien reliabilitas Alpha Cronbach sebesar α = 0,665. Selanjutnya
skala change self-efficacy dengan koefisien reliabilitas Alpha Cronbach sebesar α = 0,755. Hasil
analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara organizational
citizenship behavior dan change self-efficacy (r: 0,290 ; sig: 0,019) walaupun kekuatannya
terbilang lemah. Hal ini berarti semakin tinggi change self-efficacy anggota organisasi
kemahasiswaan tersebut, maka semakin tinggi pula organizational citizenship behavior dalam
organisasi tersebut.
Kata kunci : Change self-efficacy, organizational citizenship behavior
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RELATIONSHIP BETWEEN CHANGE SELF-EFFICACY AND
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR IN MEMBERS OF
STUDENT ORGANIZATIONS
Study in student organization in Sanata Dharma University
Jessica Christianingtyas Sihwinanti
ABSTRACT
This study aimed to find the relationship between change self-efficacy and organizational
citizenship behavior in student organization. The hypothesis in this research there was a positive
significant correlation between change self-efficacy and organizational citizenship behavior on
members of the organization. The amount of subjects for this research is 65 students who were
members of student organizations. The scale used in this research is the organizational citizenship
behavior scale and the change self-efficacy scale. Reliability scale in this research is
organizational citizenship behavior scale with alpha stratified reliability coefficient of α = 0.694.
Next, organizational citizenship behavior has several dimensions with a coefficient reliability
Alpha Cronbach, conscientiousnee α = 0,755; courtesy α = 0,746; altruism α = 0,710;
sportsmanship α = 0,615; civic cirtue α = 0,655. Furthermore, the o scale with alpha cronbach
reliability coefficient of α = 0.432. The results showed that there is a positive and significant
correlation between organizational citizenship behavior and change self-efficacy (r: 0.290 ; sig:
0.019) even though the strength is relatively weak. It means the higher change self-efficacy on
members of the student organization, then the higher organizational citizenship behavior in the
organization.

Keywords: Change self-efficacy, organizational citizenship behavior
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sumber daya manusia merupakan hal terpenting dalam usaha untuk
mewujudkan keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya manusia sangat
berpengaruh dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Menurut Newland
(2012) kesuksesan dalam organisasi tidak lepas dari atribut peran daripada
anggota pengurusnya, tanpa anggota pengurus sebuah organisasi tidak akan
berdiri. Dalam pencapaian tujuan organisasi, sumber daya manusia memiliki
peran yang sangat penting di samping sumber daya lainnya yang dimiliki
suatu organisasi.
Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa organisasi merupakan sebuah
wadah untuk pengembangan diri individu. Mahasiswa sebagai salah satu
anggota dari civitas akademika memiliki potensi yang besar untuk
mengembangkan potensi dirinya di perguruan tinggi, tidak hanya di kegiatan
kuliah formal tetapi juga melalui wadah organisasi (Kosasih, 2016). Undangundang Nomor 12 tahun 2012 yang mengatur mengenai pendidikan tinggi, di
dalamnya juga diatur mengenai kegiatan organisasi kemahasiswaan yang
bermanfaat untuk pengembangan diri mahasiswa. Oleh karena itu, perguruan
tinggi bekerja sama dengan mahasiswa membentuk wadah berupa organisasiorganisasi mahasiswa, mulai dari tingkat program studi hingga tingkat
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universitas untuk mendukung pengembangan karakter mahasiswa (Kosasih,
2016).
Namun, pengembangan karakter mahasiswa melalui organisasi
kemahasiswaan ini memiliki tantangan yang cukup sulit. Mahasiswa yang
dituntut harus aktif dalam perkuliahan menjadi sebuah tantangan bagi
keberhasilan sebuah organisasi (Alfiana, 2013). Selain itu, situasi pandemic
Covid-19 seperti saat ini yang berdampak pada peralihan kegiatan secara
daring juga menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa yang sekaligus
sebagai anggota organisasi kemahasiswaan. Tuntutan untuk aktif di kegiatan
perkuliahan ini berpengaruh pada keaktifan mahasiswa dalam kegiatan
organisasi kemahasiswaan. Mereka cenderung menjadi anggota organisasi
yang sekedar menjalankan tugas sesuai job description dan menunjukkan
minimnya kerjasama antar anggota (Kosasih, 2016).
Peneliti melakukan wawancara pada bulan Juni 2020 terhadap enam
mahasiswa yang terjun dalam organisasi fakultas dan organisasi mahasiswa
universitas untuk mengetahui perilaku mereka dalam berorganisasi. Hasil
wawancara menunjukkan bahwa sesungguhnya ada tuntutan dalam organisasi
untuk menjalankan aktivitas di luar tugas pokok (job desc), seperti
memberikan dukungan bagi anggota atau divisi yang sedang mendapatkan
tugas ekstra, baik dalam bentuk tenaga maupun pikiran, dan membantu
sosialisasi program kerja divisi lain melalui akun sosial media pribadi.
Perilaku menolong dengan memberikan dukungan kepada anggota
atau divisi lain baik berupa tenaga maupun pikiran melalui gagasan atau ide
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merupakan bentuk dari Organizational Citizenship Behavior (OCB).
Bateman dan Organ (1983) menjelasakan bahwa Organizational Citizenship
Behavior (OCB) adalah perilaku individu di luar tugas pokoknya dalam
organisasi

yang

mampu

melancarkan

kinerja

organisasi

tersebut.

Organizational citizenship behavior (OCB) merupakan komponen extra-role
yang mampu meningkatkan produktivitas organisasi, sehingga memampukan
mereka untuk bertahan dan beradaptasi dengan segala perubahan (Organ,
Podsakoff, dan Mackenzie, 2006).
Keberhasilan suatu organisasi jelas ditentukan oleh kinerja para
anggota. Perilaku saling membantu dan kooperatif bahkan kesediaan
melakukan tugas di luar tanggung jawab atau tugas yang berada di luar
persyaratan formal akan sangat berdampak bagi suatu organisasi (Kartz,
dalam Robert & Hogan, 2002). Organ, Podsakoff, dan Mackenzie (2006)
menyatakan bahwa Organizational Citizenship Behavior merupakan suatu
bentuk perilaku inisiatif dan merupakan sebuah pilihan individu yang tidak
secara langsung diakui dalam pemberian reward formal. Perilaku sukarela ini
dapat meningkatkan efektvitas fungsi sebuah organisasi.
Organizational Citizenship Behavior memiliki lima dimensi, yaitu
altruism, conscientiousness, sportmanship, courtessy, dan civic virtue.
Altruism merupakan perilaku anggota organisasi untuk menolong rekan kerja
yang mengalami kesulitan terkait tugas

dalam organisasi ataupun

permasalahan pribadi di luar organisasi. Conscientiousness adalah perilaku
yang menunjukkan usaha anggota untuk melakukan tugas melebihi apa yang
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diharapkan organisasi. Sportmanship adalah sikap toleransi yang ditunjukkan
anggota terhadap situasi atau keadaan yang kurang ideal dalam suatu
organisasi tanpa mengajukan atau menunjukkan keberatan dan keluhan secara
berlebihan. Courtessy merupakan kecenderungan untuk menjaga hubungan
baik dengan rekan kerja agar terhindar dari masalah-masalah terkait
pekerjaan maupun masalah interpersonal. Dimensi terakhir, civic virtue
adalah perilaku yang mengindikasikan tanggung jawab pada kelangsungan
hidup suatu organisasi (Organ, Podsakoff, dan Mackenzie, 2006).
Organizational Citizenship Behavior (OCB) juga memiliki beberapa
faktor yang menentukan munculnya perilaku tersebut (Organ, Podsakoff, dan
Mackenzie, 2006). Faktor-faktor tersebut adalah sikap kerja, kepribadian,
pemimpin,

karakteristik

tugas,

karakteristik

kelompok,

karakteristik

organisasional, dan konteks kultural. Organizational Citizenship Behavior
(OCB) merupakan sebuah bentuk perilaku inisiatif dari individu yang tentu
saja berkaitan dengan kepribadian individu itu sendiri.
Berdasarkan hasil wawancara pada bulan Juni 2020, anggota
organisasi dituntut untuk memiliki komunikasi yang baik sehingga dapat
saling membantu dalam melaksanakan tugas sekalipun berbeda divisi. Di sisi
lain situasi pandemic Covid-19 seperti saat ini menuntut perubahan dimana
pertemuan tatap muka sangat diminimalisir dan hampir semua aktivitas
beralih menjadi daring. Selain kepribadian sebagai faktor yang memberikan
pengaruh cukup besar yang menentukan munculnya perilaku Organizational
Citizenship Behavior, diperlukan kesiapan untuk berubah dari setiap anggota
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dalam menghadapi situasi perubahan dalam organisasi. Teori kepribadian
modern mengembangkan pendekatan pembelajaran sosial kognitif terhadap
kepribadian. Pendekatan ini menekankan proses kognitif dan sosial dimana
seseorang atau individu belajar menghargai serta berjuang untuk sebuah
tujuan. Dalam hal ini, individu tersebut memiliki keyakinan personal serta
kepercayaan pada dirinya bahwa perubahan akan memberikan manfaat bagi
dirinya, dukungan dari atasan, dan keyakinan bahwa perubahan akan
memberikan manfaat jangka panjang (Holt, dkk., 2007). Keyakinan atau
kepercayaan individu bahwa perubahan akan memberikan manfaat bagi
dirinya mengacu pada istilah change self-efficacy.
Perubahan dalam suatu organisasi tidak selalu mudah untuk
diimplementasikan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh McKinsey &
amp;Company menemukan bahwa dua dari tiga perubahan organisasi
akhirnya menyebabkan kegagalan (Aiken dan Keller, 2009). Faktor yang
paling sering dijumpai dalam literatur yang ada sebagai sumber kegagalan
untuk beradaptasi dengan perubahan terkait dengan tanggapan atau respon
yang ditunjukkan anggota organisasi. Respon yang ditunjukkan seperti
kurangnya kerja sama antar anggota (Ho et al., 1999); kurangnya perhatian
terhadap isu-isu tentang anggota (Kotter, 1996); anggota yang kurang terlibat
(Meaney &amp; Pung, 2008); apatis anggota (Mosadeghrad &amp; Ansarian,
2014); dan kurang responsif terhadap kebutuhan orang lain (Shaheen, 2016).
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti
Organizational Citizenship Behavior pada anggota organisasi kemahasiswaan
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dalam

konteks

perubahan

di

situasi

pandemic

Covid-19

yang

mengindikasikan perlunya kesiapan untuk berubah (Change Self-efficacy).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan
dibahas dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat hubungan antara change
self-efficacy dan organizational citizenship behavior pada anggota organisasi
kemahasiswaan?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara
change self-efficacy dan organizational citizenship behavior.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat
teoritis maupun manfaat praktis.
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pengetahuan
di bidang Psikologi Industri dan Organisasi mengenai change self-efficacy
dan organizational citizenship behavior.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Organisasi
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan
menambah bahan referensi bagi organisasi dalam melakukan evaluasi
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terhadap organizational citizenship behavior pada anggota organisasi
yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi.
b. Bagi Anggota Organisasi
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi
anggota organisasi mengenai change self-efficacy dan organizational
citizenship behavior dalam lingkungan organisasi.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Organizational Citizenship Behavior (OCB)
1. Definisi Organizational Citizenship Behavior (OCB)
Perilaku anggota organisasi kemahasiswaan yang bekerja melebihi
apa yang seharusnya dilakukan, digolongkan dalam perilaku extra-role
yang saat ini lebih dikenal dengan organizational citizenship behavior
atau OCB. Istilah dari perilaku extra –role ini pertama kali diusulkan oleh
Katz (1964) yang didefinisikan sebagai perilaku anggota organisasi untuk
berkontribusi secara sukarela pada kemajuan organisasi. Dalam diskusi
literatur penelitian organisasional oleh Bateman & Organ (1983), mereka
kemudian

untuk

pertama

kalinya

mencetuskan

konsep

tentang

organizational citizenship behavior (OCB) yang dikenal sampai saat ini.
Organ (1988) mendefinisikan organizational citizenship behavior
(OCB) sebagai perilaku individu yang tidak secara eksplisit atau secara
tidak langsung diakui oleh sistem penghargaan secara formal. Perilaku
organizational citizenship behavior memainkan peran penting dalam
fungsi dan efektivitas organisasi. Robbins (2006), mengungkapkan bahwa
organizational citizenship behavior merupakan perilaku pilihan yang
tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja formal seseorang, namun
sangat mendukung berfungsinya suatu organisasi secara efektif. Secara
lebih sederhana, organizational citizenship behavior dapat diartikan
sebagai

peri
8
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-laku anggota organisasi yang melebihi peran yang diwajibkan, yang
tidak secara langsung atau eksplisit diakui oleh sistem reward formal
(Organ, 1988; dalam Bolino, Turnley dan Bloodgood 2002: 505). Jadi,
individu menunjukkan keunggulan kerjanya sebagai seorang pekerja
tanpa adanya penghargaan secara eksplisit atau kompensasi langsung.
Perilaku yang termasuk dalam organizational citizenship behavior
seperti

perilaku

individu

yang

secara

sukarela

menolong

dan

mengarahkan rekan kerja yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan
tugasnya di tempat kerja dan bahkan seorang karyawan akan dengan
sukarela membantu rekan kerja di saat jam istirahat. Organisasi akan
berhasil apabila anggota tidak hanya mengerjakan tugas pokoknya saja,
namun juga bersedia melakukan tugas ekstra seperti bersedia bekerja
sama, tolong-menolong, memberikan saran, berpartisipasi secara aktif,
memberikan penjelasan ekstra kepada pengguna layanan, serta bersedia
menggunakan waktu kerja secara efektif.
Berdasarkan definisi yang diajukan oleh beberapa tokoh, dapat
disimpulkan bahwa organizational citizenship behavior (OCB) adalah
perilaku inisiatif, bebas, dan spontan yang ditunjukkan anggota organisasi
di luar kewajiban kerja atau di luar tugas pokok yang harus dilakukan dan
tidak berhubungan dengan kompensasi langsung atau bonus tertentu.
Perilaku tersebut berdampak terhadap meningkatnya fungsi organisasi
secara

efektif.
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2. Dimensionalitas Organizational Citizenship Behavior
Organizational citizenship behavior terdiri dari lima dimensi utama
(Organ et al. 2006 ; Greenberg & Baron, 2003), yaitu :
a. Altruism
Menurut Organ, dimensi ini mengarah pada perilaku individu
untuk memberikan pertolongan yang bukan merupakan kewajibannya,
baik dalam organisasi maupun permasalahan pribadi di luar
organisasi. Altruism merupakan perilaku menolong rekan kerja secara
sukarela, khususnya yang berhubungan dengan tugas di luar tanggung
jawabnya dalam suatu organisasi (Greenberg & Baron, 2003).
b. Conscientiousness
Conscientiousness merupakan perilaku yang dilakukan secara
sukarela yang melebihi persyaratan dasar pekerjaan dalam aturan kerja
maupun di dalam organisasi (Greenberg & Baron, 2003). Organ juga
mengartikan dimensi ini sebagai kesadaran individu untuk terikat pada
komitmen ekstra dan berantusias melakukan kinerja melebihi yang
diharapkan. Perilaku mematuhi kehadiran seperti tidak absen di hari
kerja termasuk salah satu contoh dari dimensi conscientiousness.
Adanya perilaku tersebut dapat mengindikasikan bahwa karyawan
telah menerima dan mematuhi aturan serta prosedur yang ada di dalam
perusahaan (Organ et al, 2006).
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c. Sportmanship
Sportmanship

merupakan

perilaku

yang

menunjukkan

toleransi tinggi terhadap organisasi sehingga seseorang akan
berperilaku positif serta menghindari keluhan (Greenberg & Baron,
2003). Kusumajati (2014) juga mengartikan sportsmanship sebagai
perilaku karyawan yang memberikan toleransi terhadap keadaan yang
kurang ideal dalam organisasi tanpa mengajukan keberatan-keberatan.
Dimensi ini mengarah pada kesediaan karyawan untuk menerima
apapun yang ditetapkan oleh organisasi meskipun dalam keadaan yang
tidak sewajarnya (Kusumajati, 2014). Podsakoff et al. (1997)
memberikan contoh perilaku dari dimensi ini seperti karyawan yang
tidak melakukan keluhan mengenai ketidaknyamanan bekerja,
mempertahankan sikap positif ketika tidak dapat memenuhi keinginan
pribadi, dan mengizinkan seseorang mengambil tindakan demi
kebaikan kelompok. Sportsmanship merupakan bentuk ekspresi
karyawan bahwa mereka menikmati kegiatan dan keadaan di dalam
organisasi. Seseorang dengan tingkat sportsmanship yang tinggi akan
mampu meningkatkan iklim yang positif di antara karyawan, lebih
sopan dan bersedia menjalin kerja sama sehingga menciptakan
lingkungan kerja yang lebih menyenangkan (Organ et al. 2006).
d. Courtessy
Courtessy merupakan perilaku karyawan untuk bersikap sopan
sesuai aturan yang berlaku, sehingga mencegah timbulnya konflik
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interpersonal dalam suatu organisasi (Greenberg & Baron, 2003).
Perilaku tersebut merujuk pada usaha untuk mencegah timbulnya
masalah yang melibatkan rekan sekerja maupun pihak lain di luar
organisasi. Dimensi ini mengarah pada perilaku karyawan yang
menghargai dan memperhatikan hak orang lain (Kusumajati, 2014).
e. Civic Virtue
Civic virtue merupakan perilaku yang menunjukkan rasa
kepedulian serta partisipasi terhadap keberlangsungan kehidupan
organisasi (Greenberg & Baron, 2003). Podsakoff et al, (2000)
menyatakan bahwa civic virtue merupakan bentuk komitmen kepada
organisasi secara makro atau keseluruhan seperti menghadiri
pertemuan, menyampaikan pendapat atau berpartisipasi aktif dalam
kegiatan organisasi. Perilaku yang ditunjukkan karyawan berupa
tanggung jawab terhadap kehidupan organisasi seperti mengikuti
perubahan

dalam

organisasi,

mengambil

inisiatif

untuk

merekomendasikan prosedur-prosedur organisasi yang dapat lebih
diperbaiki, dan melindungi sumber daya yang dimiliki organisasi.
Dimensi ini mengarah pada tanggung jawab yang diberikan organisasi
kepada seseorang untuk meningkatkan kualitas di bidang pekerjaan
yang ditekuni (Organ et al, 2006).
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa organizational
citizenship behavior memiliki atau terdiri dari lima dimensi, yaitu
altruism, conscientiousness, sportsmanship, courtessy, dan civic virtue.

3. Pengukuran Organizational Citizenship Behavior (OCB)
Penelitian ini menggunakan alat ukur yang dikembangkan
Podsakoff (1990) dengan merujuk teori dari Organ (1988). Terdapat 24
aitem yang telah dikembangkan pada tahun 1980, dan menghasilkan lima
konstruk besar yang sesuai dengan definisi konseptual dari organizational
citizenship behavior (Podsakoff dkk, 1990). Alat ini telah diujikan kepada
988 orang dan 80 persen diantaranya adalah mahasiswa (Organ, 2006).
Validitas konten alat ukur yang diujikan oleh Podsakoff (1990)
menunjukkan sangat relevan dan merepresentasikan kondisi yang apa
adanya.
Alat ukur dikembangkan 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 dan OCB-I
merupakan perilaku ekstra yang memberikan manfaat kepada individu
namun secara tidak langsung juga memberikan manfaat kepada organisasi.
Organ (1997) memasukkan altruism, peacekeeping, courtesy, dan
cheerleading

ke

dalam

kategori

OCB-I

dan

memasukkan

conscientiousness, sportsmanship, dan civic virtue ke dalam kategori
OCB-O.
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Penelitian ini menggunakan pengukuran OCB dengan aspek seperti
yang dikemukakan oleh Organ dan Podsakoff (1990) yaitu, aspek altruism,
courtesy, sportsmanship, conscientiousness, dan civic virtue.

4. Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

Organizational

Citizenship

Behavior
Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya organizational
citizenship behavior cukup kompleks dan saling terikat satu sama lain.
Organ et al, (2006) mengkategorikan faktor yang mempengaruhi
organizational citizenship behavior sebagai berikut :
a. Sikap Kerja
Sikap kerja merupakan emosi dan kognisi yang didasarkan
pada persepsi individu terhadap lingkungan kerjanya. Hal tersebut
meliputi komitmen organisasi, persepsi kepemimpinan, dukungan
organisasi, person organization fit, kepuasan kerja, psychological
contract, persepsi keadilan dan keadilan organisasi.
b.

Kepribadian
Kepribadian merupakan suatu karakteristik yang dimiliki
individu dan bersifat relatif tetap. Kepribadian merupakan prediktor
yang memainkan peran penting dalam diri individu sehingga individu
tersebut dapat menunjukkan perilaku organizational citizenship
behavior. Kepribadian mempunyai pengaruh terhadap timbulnya
perilaku organizational citizenship behavior secara individual maupun
kelompok.
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c. Pemimpin
Tipe pemimpin bisa menjadi faktor pendorong munculnya
organizational citizenship behavior. Pemimpin tipe supportive dapat
membuat karyawan merasa diperhatikan sehingga mendorong mereka
untuk bersedia melakukan timbal balik kepada pimpinan, seperti
mengerjakan tugas yang melebihi tanggung jawabnya. Ringgo (1990)
menyatakan bahwa pandangan positif atasan terhadap bawahan adalah
bentuk dukungan dan motivasi bagi bawahan. Minner (1988)
mengungkapkan bahwa interaksi antara atasan dan bawahan yang
berkualitas tinggi akan memberikan dampak seperti meningkatnya
kepuasan kerja, produktivitas, dan kinerja karyawan. Pemimpin
dengan

tipe

instrumental

juga

sangat

membantu

karyawan

menghindari ketidakjelasan tugas yang ada dalam pekerjaan. Hal ini
menyebabkan karyawan bisa menyukai pimpinan dan bersedia
membantu pimpinannya. Ada pula pemimpin tipe transformasional
yang meningkatkan performa karyawan dengan menyelaraskan nilai,
visi, dan tujuan perusahaan. Ketiga tipe pemimpin tersebut akan
berdampak pada perilaku karyawan untuk membantu pemimpin
sebagai bentuk timbal balik atas perlakuan baik yang diberikan oleh
pemimpin. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi organizational
citizenship behavior.
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d.

Karakteristik Tugas
Karakteristik tugas adalah sifat dari tugas yang terkandung
dalam suatu pekerjaan, meliputi berbagai dimensi yang dapat
mendorong efektivitas individu dalam bekerja. Karakteristik tugas
yang dapat mempengaruhi munculnya organizational citizenship
behavior antara lain otonomi tugas, identitas tugas, variasi tugas,
signifikansi

tugas

(makna

dan

pentingnya

tugas),

saling

ketergantungan tugas (task interdepence), serta umpan balik tugas.
e.

Karakteristik Kelompok
Karakteristik kelompok yang mempengaruhi organizational
citizenship

behavior

meliputi

kohesivitas

kelompok,

kualitas

hubungan antara anggota pada kelompok kerja, potensi atau
kemampuan kelompok, serta dukungan tim.
f.

Karakteristik Organisasional
Karakteristik organisasional yang mendorong terjadinya
organizational citizenship behavior adalah formalisasi dan kekakuan
organisasi, persepsi dukungan organisasi, jarak antara karyawan dan
supervisor, serta hambatan-hambatan dalam organisasi tersebut.

g. Konteks Kultural
Kebudayaan

bangsa

dapat

mempengaruhi

terciptanya

organizational citizenship behavior. Dimensi kebudayaan yang
mempengaruhi persepsi

dan ekspresi

terhadap

organizational
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citizenship behavior adalah individualisme dan kolektivisme, serta
jarak kekuasaan.

B. Change Self-efficacy
1. Definisi Change Self-efficacy
Change self-efficacy menjelaskan tentang rasa kepercayaan diri
individu

maupun

kelompok,

bahwa

dirinya

akan

mampu

mengimplemntasikan perubahan dengan baik (Holt, dkk., 2007). Holt, dkk
(2007) juga mengemukakan bahwa change self-efficacy merupakan
keyakinan personal bahwa perubahan akan memberikan manfaat bagi
dirinya, dukungan dari atasan, dan keyakinan bahwa perubahan akan
memberikan manfaat jangka panjang.
Change Self-efficcay (CSE) didefinisikan sebagai keyakinan
seseorang pada kemampuan diri sendiri untuk melakukan tindakan tertentu
yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Bandura, dalam
Luszczynska, Scholz, & Schwarzer, 2005). Bandura (dalam Luszczynska,
Scholz, & Schwarzer) menjelaskan bahwa change self-efficacy merupakan
kunci yang terkait dengan keyakinan individu mengenai kemampuannya
untuk menghasilkan suatu performa.
Schunk (2012) mengartikan change self-efficacy sebagai keyakinan
individu akan keterampilan dan kecakapannya dalam melakukan suatu
tindakan. Robbins & Judge (2016) menyatakan bahwa change self-efficacy
merupakan keyakinan yang dimiliki individu bahwa dirinya mampu
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melakukan tugasnya. Corsini (1994) mengungkapkan bahwa change selfefficacy identik dengan keyakinan individu akan kemampuannya dalam
mengontrol perilaku dan tuntutan lingkungan sehingga memperoleh hasil
yang sesuai dengan harapan.
Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa
change self-efficacy merupakan keyakinan individu terhadap kemampuan
dirinya untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sekalipun
dalam situasi perubahan sehingga memampukan organisasi untuk
mencapai hasil seperti yang diharapkan.

2. Dimensionalitas Change Self-efficacy
Change self-efficacy sebagai bagian dari readiness to change
terdiri dari dua faktor (Holt et al., 2010) :
a. Faktor Struktural (Structural Factors) atau Faktor Kognitif
Kondisi dimana anggota organisasi sebagai seorang individu
memulai upaya perubahan. Faktor ini terdiri dari knowledge
(pengetahuan), skills (kompetensi), dan ability aligment (kemampuan
individu yang berkaitan dengan perubahan). Faktor ini secara
keseluruhan menilai sejauh mana pengetahuan, kompetensi, dan
kemampuan individu sesuai dengan pengetahuan, kompetensi, dan
kemampuan yang dibutuhkan dalam situasi perubahan.
b. Faktor Psikologis atau Faktor Afektif
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Faktor ini menjelaskan sikap, keyakinan, dan niat anggota
organisasi sebagai individu dalam menghadapi perubahan. Faktor
afektif kesiapan individu untuk berubah terdiri dari :
1) Appropriateness (kesesuaian perubahan), yaitu keyakinan
individu bahwa perubahan yang akan dilakukan memang sesuai
dengan tuntutan situasi yang akan dihadapi di masa mendatang.
Appropriateness memperlihatkan sejauh mana individu menilai
bahwa perubahan yang ada sesuai untuk diterapkan di dalam
organisasi.
2) Management support (dukungan manajemen), yaitu keyakinan
individu bahwa pemimpin organisasi memiliki komitmen yang
serius untuk membawa organisasi tersebut sukses di masa
perubahan.
3) Change-efficacy (kepercayaan terhadap kemampuan pribadi),
yaitu keyakinan individu bahwa ia mampu beradaptasi untuk
mendukung perubahan dalam organisasi secara keseluruhan.
Dalam

hal

ini,

anggota

organisasi

merasa

memiliki

keterampilan serta sanggup melakukan tugas yang berkaitan
dengan perubahan.
4) Personally valance (manfaat perubahan bagi individu), yaitu
keyakinan individu bahwa perubahan akan memberikan
manfaat secara pribadi kepada individu.
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3. Pengaruh Change self-efficacy
Change self-efficacy yang dimiliki individu akan mempengaruhi
perilakunya dalam hal :
a. Tindakan Individu
Change self-efficacy yang tinggi membantu individu untuk
merencanakan aktivitas atau pekerjaan tanpa ragu dan lebih siap.
b. Usaha Individu
Change self-efficacy yang tinggi mendorong individu untuk
berusaha secara maksimal dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang
sesuai dengan minat dan pekerjaannya. Seseorang dengan change selfefficacy tinggi akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.
c. Daya tahan individu dalam menghadapi hambatan atau rintangan.
Individu dengan change self-efficacy tinggi mempunyai daya
tahan yang lebih kuat dalam menghadapi rintangan atau bahkan
kegagalan, dan dengan mudah membangkitkan kembali rasa percaya
dirinya. Individu dengan change self-efficacy tinggi akan menganggap
kegagalan sebagai bagian dari proses dan tidak akan menghentikan
usahanya.
d. Ketahanan individu terhadap keadaan yang tidak nyaman.
Seseorang dengan change self-efficacy yang tinggi akan
memandang situasi yang tidak nyaman sebagai tantangan yang harus
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dihadapi. Mereka akan berusaha bertahan dan berkonsentrasi penuh
dengan tanggung jawabnya.
e. Pola Pikir
Individu dengan change self-efficacy tinggi akan memiliki
sudut pandang yang luas dan tidak mudah terpengaruh oleh situasi
lingkungan. Individu tersebut akan mampu melihat sebuah situasi dari
berbagai sudut pandang sehingga mampu menciptakan alternatif
pilihan.
f. Stress dan Depresi
Change self-efficacy yang rendah akan membuat seseorang
mudah merasa cemas. Rasa cemas berlebih yang terus berlanjut akan
menyebabkan depresi. Hal ini akan mempengaruhi seseorang dalam
memilih minat atau pekerjaan yang akan dijalani sehingga
memandang realitas dunia kerja sulit dan menjadikannya sumber
kecemasan.
g. Tingkat pencapaian yang akan terealisasikan.
Individu dengan change self-efficacy tinggi akan mampu
memilih bidang sesuai minatnya dan menentukan tujuan dengan pasti
sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

4. Pengukuran Change self-efficacy
Change self-efficacy (CSE) diukur melalui skala perubahan efikasi
diri (change self-efficacy) yang dikembangkan oleh Holt dkk., (2007).
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Skala ini terdiri dari enam aitem, seperti misalnya “Saya memiliki
keterampilan yang diperlukan untuk membuat perubahan berjalan”.

C. Dinamika Hubungan Change Self-efficacy dan Organizational Citizenship
Behavior
Keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya untuk tetap
menjalankan tugas dan tanggung jawab sekalipun dalam situasi perubahan
sehingga memampukan organisasi untuk mencapai hasil seperti yang
diharapkan disebut sebagai change self-efficacy. Change self-efficacy inilah
yang menjadi dasar individu untuk mengatur perilakunya sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki. Beauregard (2012) mengungkapkan, individu
dengan change self-efficacy tinggi cenderung memiliki kepercayaan diri yang
lebih tinggi sehingga bersedia terlibat dalam perilaku extra-role yang tinggi
pula. Sebaliknya, individu dengan change self-efficacy rendah enggan terlibat
dalam tugas yang cenderung sulit dan cenderung tidak siap menghadapi
perubahan. Situasi pandemic Covid-19 yang menuntut organisasi untuk
berubah dan beradaptasi bergantung pada keyakinan anggota dalam
menghadapi tantangan dan kesediaan para anggota untuk melakukan
tanggung jawab lebih di luar tugas yang seharusnya.

D. Skema Penelitian
Change Self-efficacy

Tinggi

Rendah
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Merasa yakin dan mampu
menghadapi perubahan dan terus
melakukan tugas terlepas dari
tuntutan perubahan.

Tidak yakin dengan
kemampuannya dalam
menghadapi perubahan.

 Individu merasa lebih yakin

dalam memilih tingkatan tugas
sesuai kemampuannya (level).
 Individu merasa yakin dengan
kemampuannya dalam menguasai
berbagai macam tugas
(generality).
 Individu tetap bertahan dan
meyakini segala usaha untuk
mencapai tujuan dengan baik
(strength).

 Individu kemungkinan besar
akan gagal dalam tugas
(level)
 Individu hanya mampu
melakukan tugas yang
spesifik (generality)
 Individu akan mudah
menyerah dalam
menyelesaikan tugasnya
terlebih pada tugas yang
semakin sulit (strength)

 Ada keterikatan antar anggota
organisasi untuk saling membantu
(Altruism)
 Anggota organisasi menghindari
perilaku yang menimbulkan
konflik atau permasalahan
(Courtesy)
 Anggota bertoleransi dengan
keadaan yang kurang ideal dalam
organisasi (Sportmanship)
 Anggota organisasi secara sadar
melakukan tugas melebihi standar
minimum (Conscientiousness)
 Anggota menunjukkan perilaku
berupa dukungan terhadap fungsi
administratif organisasi (Civic
virtue)

 Antar anggota organisasi
tidak berkomitmen saling
membantu (Altruism)
 Anggota organisasi
menunjukkan perilaku yang
memicu konflik (Courtesy)
 Anggota organisasi
menunjukkan intoleransi
terhadap keadaan yang
kurang ideal (Sportmanship)
 Anggota organisasi tidak
melaksanakan tugas melebihi
standar minimum
(Conscientiousness)
 Anggota tidak mendukung
fungsi administratif
organisasi (Civic virtue)

Organizational Citizenship
Behavior Tinggi

Organizational Citizenship
Behavior Rendah
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E. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan dinamika dan skema penelitian yang telah dipaparkan,
maka hipotesis penelitian ini adalah terdapat hubungan positif yang signifikan
antara change self-efficacy dengan organizational citizenship behavior pada
mahasiswa anggota organisasi kemahasiswaan di salah satu perguruan tinggi
swasta Yogyakarta. Artinya, semakin tinggi change self-efficacy mahasiswa
anggota organisasi maka semakin tinggi pula organizational citizenship
behavior di dalam organisasi tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin
rendah change self-efficacy mahasiswa anggota organisasi, maka semakin
rendah pula organizational citizenship behavior dalam organisasi tersebut.
.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk
menguji hipotesis penelitian berdasarkan populasi dan sampel yang telah
ditentukan (Supratiknya, 2014). Menurut Creswell (2009, dalam Supratiknya,
2015) secara umum jenis penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji teori
secara objektif dengan memeriksa hubungan antara variabel-variabel yang
akan diteliti. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian korelasional yang
bertujuan untuk menguji keeratan hubungan antar variabel-variabel
penelitian.

B. Variabel Penelitian
Penelitian ini memiliki dua jenis variabel, yaitu variabel independen
atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat. Variabel
independen adalah variabel yang memiliki nilai kemungkinan yang
memengaruhi atau berdampak dan mampu menjelaskan sebagian atau bahkan
keseluruhan dari variabel dependen (Creswell, 2009 dalam Supratiknya,
2015). Variabel dependen adalah variabel yang tergantung pada variabel
independen. Dalam penelitian ini dapat diasumsikan bahwa terdapat
kemungkinan variabel dependen merupakan hasil dari pengaruh variabel
independen.

25
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Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :
1. Variabel Independen : Change Self-efficacy (CSE)
2. Variabel Dependen

:

Organizational

Citizenship

Behavior

(OCB)

C. Definisi Operasional
1. Change Self-efficacy
Change self-efficacy

merupakan

keyakinan

individu

terhadap

kemampuan dirinya untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
sekalipun dalam situasi perubahan sehingga memampukan organisasi untuk
mencapai

hasil

seperti

yang

diharapkan.

Holt,

dkk

(2007)

juga

mengemukakan bahwa change self-efficacy merupakan keyakinan personal
bahwa perubahan akan memberikan manfaat bagi dirinya, dukungan dari
atasan, dan keyakinan bahwa perubahan akan memberikan manfaat jangka
panjang.

Skala

perubahan

efikasi

diri

(change

self-efficacy)

yang

dikembangkan oleh Holt dkk., (2007) ini terdiri dari enam aitem. Perhitungan
skor pada skala ini dengan menjumlahkan total aitem yang terdapat pada
skala change self-efficacy. Dari hasil perhitungan dapat dilihat, semakin
tinggi skor total yang diperoleh, maka semakin tinggi change self-efficacy
yang dimiliki oleh responden. Sebaliknya, semakin rendah skor total yang
diperoleh maka semakin rendah change self-efficacy yang dimiliki responden.
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2. Organizational Citizenship Behavior
Organizational Citizenship Behavior (OCB) adalah perilaku inisiatif,
bebas, dan spontan yang ditunjukkan anggota organisasi di luar kewajiban
kerja atau di luar tugas pokok yang harus dilakukan dan tidak berhubungan
dengan kompensasi langsung atau bonus tertentu. Perilaku tersebut
berdampak terhadap meningkatnya fungsi organisasi secara efektif.
Pengukuran Organizational Citizenship Behavir (OCB) menggunakan skala
dimensi Organizational Citizenship Behavior yang diadaptasi dari skala yang
dikembangkan oleh Podsakoff (1990). Organizational Citizenship Behavior
memiliki lima dimensi, berikut definisi operasional dari dimensi-dimensi
Organizational Citizenship Behavior:
a. Altruism adalah perilaku individu dalam organisasi yang bersedia secara
sukarela untuk saling tolong menolong antar anggota organisasi. Semakin
tinggi skor, maka semakin besar rasa tolong-menolong yang dimiliki anggota
organisasi.
b. Conscientiousness adalah kesadaran individu sebagai anggota organisasi
untuk melakukan tugas sesuai kewajiban dan bahkan melebihi standar
minimum organisasi. Semakin tinggi skor, maka semakin besar pula
komitmen yang dimiliki anggota terhadap tanggung jawab pekerjaan yang
dimiliki dalam suatu organisasi.
c. Sportmanship adalah perilaku individu sebagai anggota organisasi untuk
bertoleransi pada keadaan atau kondisi yang kurang ideal dalam organisasi.
Semakin tinggi skor, semakin tinggi tingkat toleransi yang dimiliki sehingga
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semakin rendah tingkat keluhan yang mungkin dilakukan oleh anggota
organisasi.
d. Courtesy adalah perilaku anggota organisasi yang menghindari konflik
sehingga tidak menimbulkan masalah dalam organisasi. Semakin tinggi skor,
menunjukkan kesadaran yang tinggi akan hak orang lain sehingga tercipta
rasa saling menghargai yang tinggi antar anggota. Semakin tinggi skor juga
mengindikasikan kecilnya kemungkinan terjadinya konflik.
e. Civic Virtue adalah perilaku individu sebagai anggota organisasi yang
menggambarkan bentuk dukungan terhadap fungsi administratif organisasi.
Semakin tinggi skor, semakin besar partisipasi dan kepedulian yang
ditunjukkan anggota kepada organisasi.

D. Subjek Penelitian
Subjek

dalam

penelitian

ini

adalah

pengurus

organisasi

kemahasiswaan pada sebuah perguruan tinggi. Teknik pengambilan data
dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling yang berarti
tidak semua populasi mahasiswa memiliki kesempatan yang sama (Azwar,
2017). Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik convenience sampling
dimana pengambilan sampel didasarkan pada subjek yang sesuai dengan
kebutuhan penelitian (Supratiknya, 2014).
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E. Metode dan Alat Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran skala
pada pengurus organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi. Penyebaran
kuesioner bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual, informasi
perilaku, serta atribut kepribadian yang bersangkutan dengan sifat sosial
(Supratiknya, 2015).
Penelitian ini menggunakan dua buah skala yaitu skala Change Selfefficacy dan skala Organizational Citizenship Behavior (OCB). Jenis skala
yang digunakan adalah skala Likert yang dimodifikasi menjadi tujuh buah
respon, yaitu “Sangat Tidak Sesuai” (STS), “Tidak Sesuai” (TS), “Agak
Tidak Sesuai” (ATS), “Antara Sesuai dan Tidak” (N), “Agak Sesuai” (AS),
“Sesuai” (S), dan “Sangat Sesuai” (SS) (Azwar, 2017).
Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
skala yang merupakan bentuk instrument pengumpul data yang paling
fleksibel dan relatif mudah digunakan. Menurut Azwar (2017), data yang
dikumpulkan dengan skala cukup faktual dan sesuai dengan kondisi yang
dialami responden. Hal ini juga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan
data, terlebih di masa pandemic Covid-19 ini. Dalam mencari data, peneliti
menggunakan google form sebagai media penyebaran skala pengukuran.
Peneliti melakukan penyebaran skala secara bertahap diwaktu yang
berbeda untuk mengurangi common method bias. Menurut Podsakoff dkk.,
(2003), Common method bias merupakan variance yang dihasilkan dari
pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang sama bentuk atau jenisnya.
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Hal ini dapat membuat data menjadi eror sehingga bisa menjadi masalah bagi
penelitian psikologis. Maka, common method bias harus dihindari dan
menjadi hal penting yang harus diperhatikan peneliti.
Adaptasi skala dilakukan oleh satu orang ahli bahasa untuk
menerjemahkan

skala

asli

ke

dalam

Bahasa

Indonesia

kemudian

diterjemahkan ulang ke dalam Bahasa Inggris untuk memeriksa relevansi
skala.
1. Skala Change Self-efficacy (CSE)
Efikasi diri (self-efficacy) diukur melalui skala perubahan efikasi diri
(change self-efficacy) yang dikembangkan oleh Holt dkk., (2007). Skala ini
terdiri dari enam aitem yang sudah diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia.
2. Skala Organizational Citizenship Behavior (OCB)
Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada penelitian ini diukur
dengan skala yang diadaptasi dari penelitian Podsakoff (1990). Skala ini
terdiri dari 24 aitem yang sudah diadaptasi dalam Bahasa Indonesia.

F.

Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur
1. Validitas
Validitas dalam penelitian mampu menunjukkan sejauh mana alat
ukur psikologis tersebut mampu mengukur atribut yang akan diukur
(Supratiknya, 2014). Data dikatakan valid apabila hasil ukur konsisten dan
data kuantitatif yang dihasilkan merupakan deskripsi yang benar dari variabel
yang diukur (Azwar, 2017).
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Menurut Bailey (dalam Siregar, 2014) ada tiga jenis validitas utama,
yaitu face validity, criterion validity, dan content validity. Pada penelitian ini,
peneliti menggunakan content validity atau validitas isi dalam melakukan
proses validasi. Validasi isi melibatkan proses analisis logis yang sistematis.
Haynes, Richard, dan Kubany (dalam Azwar, 2012) mendefinisikan validitas
isi sebagai sejauh mana dimensi-dimensi dalam suatu instrument alat ukur
benar-benar relevan dan mempresentasikan konstruk yang sesuai dengan
tujuan pengukuran. Pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan dengan
bantuan dosen pembimbing skripsi sebagai ahli.

2. Kualitas Item
Pengecekan kualitas item dilakukan untuk melihat seberapa kuat beda
aitem alat ukur (Supratiknya, 2014). Korelasi aitem total menjamin
homogenitas alat ukur sebagai sebuah kesatuan dengan memperlihatkan aitem
yang paling relevan untuk mengukur sebuah konstruk (Supratiknya, 2014).
Sebuah alat ukur dianggap sahih apabila 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). Hal ini sangat membantu
peneliti untuk menghimpun data mahasiswa dalam waktu yang cukup
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terbatas. Penghimpunan data uji coba terpakai dilakukan dengan subjek
sebanyak 65 mahasiswa. Hasil uji coba terpakai diolah menggunakan korelasi
item total dengan perangkat lunak IBM SPSS Statistic 25.
Tabel 1.
Distribusi Item Skala Organizational Citizenship Behavior

Dimensi

Favorable

Unfavorable Jumlah
Awal

1, 2,

5

5

6, 7,

5

5

3

3

6

4

Conscientiousness

Total
Item
Akhir

3, 4, 5
Courtesy
8, 9, 10
Altruism

11,
12, 13

Sportmanship

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

Civic Virtue

20,
5
21, 22, 23,
24
TOTAL
18
6
24
Distribusi Item Skala Organizational Citizenship Behavior

5

20

Tanda * = Nomor Item yang gugur

3. Reliabilitas
Reliabilitas adalah konsistensi hasil pengukuran apabila pengetesan
dilakukan secara berulang terhadap suatu populasi ataupun kelompok
(Supratiknya, 2014). Penelitian ini menggunakan koefisien reliabilitas Alpha
Cronbach untuk mendeteksi indikator-indikator yang mungkin tidak
konsisten. Koefisien reliabilitas berada pada rentang 0 sampai dengan 1.
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Semakin tinggi koefisien reliabilitas, yaitu mendekati 1,00 maka pengukuran
tersebut

semakin

reliabel

(Supratiknya,

2014).

Siregar

(2013)

mengungkapkan bahwa instrument penelitian dengan koefisien α > 0,6 adalah
instrument penelitian yang reliable. Sedangkan instrument penelitian yang
memiliki koefisien reliabilitas kurang dari 0,6 merupakan instrument yang
kurang memadai untuk digunakan.
Berikut

hasil

reliabilitas

skala

Change

Self-Efficacy

dan

Organizational Citizenship Behavior yang diperoleh setelah dilakukan seleksi
item:
a. Change Self-efficacy = 0,621
b. Organizational Citizenship Behavior
1) Conscientiousness = 0,755
2) Courtesy = 0,746
3) Altruism = 0,710
4) Sportmanship = 0,615
5) Civic Virtue = 0,665

G.

Metode Analisis Data
1.

Uji Asumsi
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data
penelitian berasal dari populasi yang sebarannya normal atau justru
sebaliknya (Santoso, 2010). Penelitian ini menggunakan uji
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normalitas dengan metode statistic kolmogorosmirnov karena data
yang akan diuji memiliki skala kuantitatif (Santoso, 2010). Uji
normalitas dilakukan dengan SPSS versi 25. Suatu data digolongkan
sebagai data yang normal apabila menghasilkan p yang lebih besar
atau sama dengan 0,05.

b. Uji Linearitas
Uji linearitas dilakukan untuk melihat pola hubungan antar
variabel yang hendak diuji, apakah terdapat garis lurus atau tidak
(Santoso, 2010). Suatu data dikatakan memiliki pola hubungan yang
linear apabila nilai signifikansinya < 0,05.

2. Uji Hipotesis
Uji hipotesis dilakukan untuk memeriksa hubungan antara
change self-efficacy dengan organizational citizenship behavior.
Proses uji hipotesis diawali dengan melakukan uji asumsi terlebih
dahulu. Jika pada uji linearitas dan uji normalitas ditemukan adanya
data yang normal serta linear, maka uji hipotesis dilakukan dengan
Pearson’s Product Moment. Namun jika tidak terpenuhi maka uji
hipotesis dilakukan dengan uji korelasi Spearman’s Rho. Apabila 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 Penelitian
Penelitian dilakukan pada tanggal 10 September 2020 sampai dengan
19 September 2020. Penyebaran skala dilakukan kepada beberapa mahasiswa
pengurus organisasi kemahasiswaan di suatu perguruan tinggi swasta di kota
Yogyakarta. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan memberikan skala
dalam bentuk google form yang disebarkan melalui media sosial WhatsApp
secara individual. Peneliti memperoleh 65 responden mahasiswa untuk
mengisi skala penelitian change self-efficacy dan organizational citizenship
behavior.

B. Deskripsi Subjek Penelitian
Subjek

penelitian

ini

adalah

mahasiswa

pengurus

organisasi

kemahasiswaan. Berdasarkan data yang terkumpul dari 65 responden, berikut
deskripsi subjek penelitian:
Tabel 2.
Data Deskriptif Subjek berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin

Laki-laki
Perempuan

Frequency
21

Percent Valid Percent
32.3
32.3

44

67.7

35

67.7

Cumulative
Percent
32.3
100.0
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Total

65

100.0

100.0

Tabel 3.
Data Deskriptif Subjek berdasarkan Usia
Usia
Frequency Percent Valid Percent
1
46
70.8
70.8

Cumulative
Percent
70.8

8-20
2

19

29.2

29.2

T

65

100.0

100.0

100.0

1-23
Total

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa persebaran jenis kelamin
responden didominasi oleh perempuan sebanyak 44 responden atau 67,7%.
Sedangkan responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 21 responden
atau 32,3%. Berdasarkan persebaran usia, paling banyak diisi oleh responden
yang berusia 19-20 tahun dengan jumlah sebanyak 46 responden atau
sebanyak 70,8%. Sedangkan untuk responden yang berusia 21-23 tahun
sebanyak 19 orang atau 29,2%.

C. Deskripsi Data Penelitian
Analisis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan data dari variabel yang
diperoleh dari subjek penelitian. Analisis deskriptif secara sederhana dapat
dialkuakn dengan uji signifikansi mean teoretik dengan mean empiric (Azwar,
1993). Mean teoretik adalah hasil perhitungan berdasarkan skor terendah dan
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tertinggi yang kemungkinan bisa dicapai pada sebuah skala. Mean
teoretik kemudian dibandingkan dengan mean empirik. Mean empirik
diperoleh dari skor rata-rata yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan data
dengan subjek yang menjadi tujuan penelitian (Azwar, 1993).
Tabel 4.
Data Mean Empirik Change Self-efficacy dan Organizational Citizenship
Behavior
Statistics

Valid

OCB
65

CSE
65

Missing

0

0

Mean

118.54

30.49

Median

118.00

30.00

125

29

9.569

3.641

91.565

13.254

Range

48

19

Minimum

93

19

Maximum

141

38

N

Mode
Std. Deviation
Variance

Berdasarkan tabel deskripsi statistik menunjukkan bahwa variabel
change self-efficacy memiliki mean sebesar 118,54. Sedangkan variabel
organizational Behavior memiliki mean sebesar 30,49.
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1. Change Self-efficacy
Mean Teoretik
) (

(

=

Mean Teoretik =

(

) (

)

=

)

=

=32

Tabel 5.
Hasil Uji One Sample t-test Change Self-efficacy

One-Sample Statistics
Std.
Mean
Deviation
30.49
3.641

N
65

CSE

Std.
Error Mean
.452

One-Sample Test
Test Value = 32
95%
Confidence Interval of
the Difference
d Sig. (2Mean
tailed) Difference
Lower
Upper
6
.001
-1.508
-2.41
-.61

tf
CSE

-3.339
4

Berdasarkan tabel, mean teoretik yang diperoleh sebesar 32, sedangkan
mean empirik yang diperoleh sebesar 30,49 dengan standar deviasi 3,641.
Berdasarkan uji mean One Sample test, nilai signifikansi yang diperoleh
sebesar 0,001. Skor tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara
mean empiric dengan mean teoretik pada skala change self-efficacy. Data ini
menunjukkan bahwa mean empiric secara signifikan lebih rendah jika
dibandingkan mean teoretik, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa change
self-efficacy responden yang cenderung rendah.
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2. Organizational Citizenship Behavior (OCB)
Mean Teoretik
) (

(

=

Mean Teoretik =

(

) (

)

)

=

=

= 96

Tabel 6.
Hasil Uji One Sample t-test Organizational Citizenship Behavior

OCB

One-Sample Statistics
Std.
N
Mean
Deviation
65
118.54
9.569

Std. Error
Mean
1.187

One-Sample Test
Test Value = 96

t
OCB 18.990

95%
Confidence Interval of
Sig. (2Mean
the Difference
df
tailed)
Difference
Lower
Upper
64
.000
22.538
20.17
24.91

Berdasarkan tabel, mean teoretik yang diperoleh sebesar 96, sedangkan
mean empirik yang diperoleh sebesar 118,54 dengan standar deviasi 9,569.
Berdasarkan uji mean One Sample test, nilai signifikansi yang diperoleh
sebesar 0,000. Skor tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara
mean empirik dengan mean teoretik pada skala organizational citizenship
behavior. Data ini menunjukkan bahwa mean empirik secara signifikan lebih
tinggi jika dibandingkan mean teoretik, sehingga dapat diinterpretasikan
bahwa organizational citizenship behavior responden yang cenderung tinggi.
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D. HASIL PENELITIAN
1. Uji Asumsi
Uji asumsi dilakukan sebelum melakukan uji korelasi untuk
melihat persebaran data memenuhi prasyarat atau tidak. Penelitian ini
menggunakan teknik uji normalitas KolmogrovSmirnov dan test for
linearity untuk uji linearitas.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk melihat persebaran populasi
normal atau tidak (Santoso, 2010). Peneliti menggunakan KolmogoroSmirnov untuk melihat normalitas data. Jumlah sampel dalam
penelitian ini tergolong cukup besar karena jumlahnya di atas 50. Hasil
uji normalitas sebagai berikut :
Tabel 7.
Uji Normalitas dengan Kolmogoro-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
65
a,b
Normal Parameters
Mean
.0000000
Std. Deviation
9.088254
16
Most Extreme
Absolute
.078
Differences
Positive
.043
Negative
-.078
Test Statistic
.078
Asymp. Sig. (2-tailed)
.200c,d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
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Berdasarkan tabel uji normalitas Kolmogoro-Smirnov, dapat
diamati bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel > 0,05 yang artinya
nilai residual berdistribusi normal.

b. Uji Linearitas
Uji linearitas dilakukan untuk melihat pola hubungan antar
variabel yang sedang diteliti, apakah mengikuti garis lurus atau tidak.
Jika mengikuti garis lurus maka penurunan dan kenaikan pada satu
variabel akan memengaruhi variabel lainnya (Santoso, 2010). Nilai
signifikansi yang digunakan untuk melihat linearitas antar variabel
adalah p < 0,05. Pengujian linearitas menggunakan perangkat lunak
IBM SPSS Statistic versi 25. Berikut hasil pengujian linearitas :
Tabel 8.
Hasil Uji Linearitas

O
Between
B
OCB Groups
e * CSE
r
d

ANOVA Table
Sum of
Squares
f
(Combined) 1516.647
Linearity

573.987

Deviation
from
Linearity
Within Groups

942.660

Total

5860.15

S

rig.
F
1
.
5
.141 348
573.987
1
6
.
.475 014
167.333
.
.
4
760 705

4343.50

488.643
9

a
s

Mean
d
Square
101.110
1

6
4
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Berdasarkan hasil dari uji linearitas dapat diketahui bahwa nilai
probabilitas linear pada hubungan Organizational Citizenship Behavior
(OCB) dengan Change Self-efficacy (CSE) sebesar 0,014. Hasil nilai
probabilitas hubungan pada kedua variabel tersebut (p) < 0,05 dapat
dikatakan bahwa terdapat hubungan yang linear antara Organizational
Citizenship behavior dan Change Self-efficacy.

2.Uji Hipotesis
Uji hipotesis menggunakan analisis korelasi Person Product’s
Moment untuk mengetahui hubungan antara change self-efficacy dan
organizational citizenship behavior. Perangkat lunak IBM SPSS Statistic
versi 25 digunakan untuk melakukan uji hipotesis dan berikut hasilnya :
Tabel 9.
Hasil Uji Hipotesis

Correlations
OCB
OCB

Pearson Correlation 1

.290

Sig. (2-tailed)

.019

N
CSE

CSE

65

Pearson Correlation .290
Sig. (2-tailed)

.019

N

65

65
1

65

Hasil uji korelasi menunjukkan nilai r sebesar 0,290 dengan nilai
signifikansi (sig.) sebesar 0,019 (p < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa ada
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hubungan yang positif dan signifikan antara Change Self-efficacy dan
Organizational Citizenship Behavior, namun hubungan antar kedua variabel
tersebut tergolong lemah.

E. Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara change
self-efficacy dan organizational citizenship behavior pada mahasiswa anggota
organisasi kemahasiswaan. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan,
diketahui bahwa koefisien korelasi antara kedua variabel tersebut sebesar (r)
0,290 dengan nilai signifikansi (sig.) 0,019 (p < 0,05). Hasil perhitungan
tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara
change self-efficacy dan organizational citizenship behavior pada mahasiswa
anggota organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi tersebut meskipun
tergolong lemah. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
semakin tinggi change self-efficacy pada mahasiswa anggota organisasi
kemahasiswaan, maka semakin tinggi pula organizational citizenship behavior
yang dimiliki mahasiswa anggota organisasi kemahasiswaan tersebut.
Situasi pandemic Covid-19 dan tuntutan mahasiswa yang berperan
aktif dalam kegiatan organisasi hendaknya menjadi tantangan yang
memotivasi mereka untuk tetap memiliki keyakinan yang besar akan
kemampuannya dalam menjalankan tugas. Kepercayaan atau keyakinan akan
kemampuan diri dalam melakukan tugas ini mengacu pada istilah self-efficacy.
Sedangkan persepsi tentang kemampuan diri dalam menjalankan tugas di
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tengah situasi perubahan dan bahkan tetap menjalankan tugas dengan baik
terlepas dari adanya perubahan, inilah yang disebut dengan change selfefficacy. Anggota organisasi dengan change self-efficcay yang tinggi akan
memiliki motivasi yang besar dan optimis dalam berkarir serta menunjukkan
kinerja yang maksimal (Valentino & Himan, 2014).
Individu yang memiliki keyakinan atas kemampuannya mendorong
mereka untuk melakukan perilaku proaktif (Parker, Bindl, & Strauss, 2010).
Individu yang merasa berkompeten atas kemampuan mereka untuk sukses di
tempat kerja cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi
dan tingkat keterlibatan terhadap perilaku extra-role yang lebih tinggi pula
(Beauregard, 2012).
Pada penelitian ini diketahui bahwa mayoritas subjek penelitian
memiliki organizational citizenship behavior yang tinggi. Hasil mean empiris
(ME: 118,54) yang lebih tinggi dibanding mean teoritis (MT: 96 ; p: 0,000).
Namun change self-efficacy yang cenderung rendah dengan hasil mean
empiris (ME: 30,49) yang lebih rendah dibanding mean teoritis (MT: 32 ; p:
0,001).
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan teknik korelasi
Spearman Rho’s, diperoleh hasil sebesar (r) 0,290 dengan nilai signifikansi
(sig.) 0,019 (p < 0,05) antara variabel change self-efficacy dan variabel
organizational citizenship behavior. Penelitian dilakukan pada 65 mahasiswa
anggota organisasi kemahasiswaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya
hubungan yang positif dan signifikan antara change self-efficacy dan
organizational citizenship behavior pada mahasiswa anggota organisasi
kemahasiswaan tersebut meskipun tergolong rendah. Semakin tinggi change
self-efficcay anggota organisasi maka semakin tinggi pula organizational
citizenship behavior dalam organisasi kemahasiswaan tersebut.

B. Saran
1. Bagi Organisasi dan Anggota
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif dan
signifikan antara change self-efficacy dengan organizational citizenship
behavior pada mahasiswa anggota organisasi kemahasiswaan meskipun
tergolong

rendah.

Peneliti

berharap

setiap

anggota

organisasi

kemahasiswaan tersebut mampu menyadari, mempertahankan, dan
meningkatkan keyakinan akan kemampuan dan perilaku ekstra yang telah
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dimiliki terlebih di masa pandemic Covid-19 seperti saat ini yang memang
menuntut banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan tak terkecuali
organisasi kemahasiswaan.

2. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah terkait ketidaksesuaian
alat dengan konteks mahasiswa. Ketidaksesuaian alat tersebut berkaitan
dengan item pada skala penelitian yang perlu dimodifikasi terlebih dahulu
dan disesuaikan dengan situasi subjek.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk penelitian selanjutnya
yaitu:
1. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa memperbanyak sampel sehingga
data yang diperoleh dapat menggambarkan populasi penelitian.
2. Peneliti

selanjutnya

sebisa

mungkin

mengadministrasikan

dan

memantau secara langsung pengisian skala kuesioner oleh responden
untuk menghindari kemungkinan adanya bias.
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KUESIONER KEGIATAN ORGANISASI DI MASA PANDEMI COVID-19
Salam Sejahtera 
Perkenalkan saya Jessica Christianingtyas Sihwinanti mahasiswa Fakultas
Psikologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang sedang melakukan
penelitian untuk tugas akhir dengan topik kegiatan organisasi di masa pandemi
Covid-19. Berkenaan dengan hal tersebut, saya meminta bantuan Anda untuk
berpartisipasi mengisi beberapa pernyataan di bawah ini.

Adapun kriteria yang diperlukan yakni:
1.

Laki-laki atau perempuan usia 18-24 tahun

2.

Anggota organisasi kemahasiswaan

Mohon kesediaan dan bantuan Anda untuk berpartisipasi dalam pengisian
skala di bawah ini dengan jujur dan terbuka. Jawaban dan seluruh data Anda
bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk keperluan pembelajaran.
Atas kesediaannya saya ucapkan terima kasih, have a nice day! 

NAMA

:

JENIS KELAMIN

:

USIA

:
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PETUNJUK PENGERJAAN

Berikut ini terdapat pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan kegiatan
organisasi selama masa pandemi Covid-19. Mohon dibaca dengan teliti dan
cermat. Anda diminta untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan yang sudah
tersedia secara jujur. Nyatakanlah sikap atau tanggapan Anda dengan memberikan
tanda checklist (√) pada kolom yang sesuai. Pilihan jawaban yang tersedia adalah:
STS

: Sangat Tidak Sesuai

TS

: Tidak Sesuai

ATS

: Agak Tidak Sesuai

N

: Antara Sesuai dan Tidak

AS

: Agak Sesuai

S

: Sesuai

SS

: Sangat Sesuai
Dalam skala ini, tidak ada jawaban yang benar maupun salah. Semua jawaban

yang Anda isikan adalah jawaban yang paling menggambarkan perasaan Anda
selama berorganisasi terutama di masa pandemi Covid-19. Setelah selesai
melakukan pengerjaan, silakan memeriksa kembali jawaban dan memastikan tidak
ada pernyataan yang terlewatkan untuk dijawab.
Contoh cara pengisian:
Pernyataan
Saya tidak melanggar hak – hak
orang lain

STS

TS

ATS

N

AS

S

SS
√

Jika Anda ingin mengganti jawaban, silahkan memberikan dua garis
horizontal pada jawaban sebelumnya, lalu memberikan tanda checklist (√) pada
jawaban yang Anda rasa paling menggambarkan perasaan Anda.
Contoh penggantian jawaban:
Pernyataan
STS
Saya tidak melanggar hak – hak
orang lain

TS

ATS

N
≠

AS

S

SS
√
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Selamat Mengerjakan
Bagian 1
No.
1

2

3
4
5

6

7

8
9

11
12

13

14
15

Pernyataan
STS
Saya tidak pernah mengambil
waktu lama untuk makan siang atau
beristirahat di saat bekerja
Saya tidak mengambil waktu yang
tidak diperlukan untuk berhenti
bekerja
Saya tidak mengambil waktu
istirahat ekstra selama bekerja
Kehadiran saya di pekerjaan di atas
norma pada umumnya
Saya mematuhi aturan dan regulasi
organisasi meskipun saat tidak ada
seorangpun yang mengamati
Saya mengambil langkah untuk
mencegah masalah dengan pekerja
lain
Saya berusaha untuk menghindari
menciptakan masalah bagi rekan
kerja
Saya tidak melanggar hak – hak
orang lain
Saya memeriksa berbagai hal yang
mendasar dengan orang lain
sebelum memulai tindakan
Saya sadar secara penuh tentang
bagaimana
perilaku
saya
memengaruhi pekerjaan orang lain
Saya menolong orang lain yang
memiliki beban kerja yang berat
Saya membantu orang lain yang
pernah absen atau tidak masuk
kerja
Saya secara sukarela memberikan
waktu untuk menolong orang lain
berkaitan
dengan
masalah
pekerjaan
Saya selalu fokus pada apa yang
salah dengan situasi saya
Saya menggunakan banyak waktu
untuk mengeluhkan masalah –
masalah sepele

TS

ATS

N

AS

S

SS
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16

17

18
19

20
21

22

23

24

Saya seperti suara klasik roda
berdecit yang selalu membutuhkan
pelumas (membutuhkan dukungan /
bantuan)
Saya selalu menemukan kesalahan
dengan apa yang dilakukan oleh
organisasi
Saya cenderung mengerjakan hal –
hal yang sia – sia / percuma
Saya mengekspresikan kejengkelan
saya dengan perubahan baru
apapun dalam departemen atau
bagian saya
Saya menghadiri dan berpartisipasi
dalam rapat mengenai organisasi
Saya menghadiri kegiatan yang
tidak diwajibkan, tapi membantu
citra organisasi
Saya
berusaha
sejajar
atau
menyesuaikan
diri
dengan
perubahan dalam organisasi
Saya membaca dan selalu update
dengan info atau pengumuman
berkaitan dengan organisasi
Saya
selalu
mengikuti
perkembangan dalam organisasi

Bagian 2
No.
1

2

3

4

5

Pernyataan
STS
Saya tidak mengantisipasi masalah
apapun berkaitan dengan pekerjaan
yang akan saya dapatkan ketika
terjadi perubahan dalam organisasi.
Ada beberapa tugas yang perlu
dilakukan ketika terjadi perubahan
dalam organisasi yang tidak saya
pikir saya dapat melakukan dengan
baik
Ketika perubahan diterapkan dalam
organisasi, saya rasa saya dapat
menanganinya dengan mudah.
Saya memiliki kemampuan yang
dibutuhkan
untuk
membuat
perubahan ini berjalan.
Ketika saya mengarahkan pikiran,

TS

ATS

N AS S

SS
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6

saya dapat mempelajari apapun
yang dibutuhkan ketika terjadi
perubahan.
Pengalaman saya membuat saya
percaya diri bahwa saya dapat
mengerjakan dengan sukses setelah
perubahan terjadi

Bagian 3
Berikut ini terdapat pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan kegiatan
organisasi selama masa pandemic Covid-19. Mohon dibaca dengan teliti dan
cermat. Anda diminta untuk memilih satu dari dua alternatif jawaban yang sudah
tersedia secara jujur kemudian berikan penjelasan atas jawaban Anda secara rinci.
1. Apakah anda mengalami perubahan dalam organisasi anda saat ini? (Ya/Tidak)
Jelaskan!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Apa yang anda pikirkan dan rasakan tentang suatu perubahan?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Lampiran 2
Reliabilitas Skala
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1. Reliabilitas Skala Change Self Efficacy
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.621
7

VAR 2
VAR 3
VAR 4
VAR 5
VAR 6
VAR 7
VAR 8

Item-Total Statistics
Scale
Corrected
Cronbach's
Scale Mean if Variance if
Item-Total Alpha if Item
Item Deleted Item Deleted Correlation
Deleted
23.71
12.210
-.033
.748
23.25
8.751
.497
.517
22.83
8.393
.679
.444
22.20
9.694
.607
.498
22.31
9.904
.499
.528
25.92
12.947
.232
.618
26.31
13.123
.095
.636

2. Reliabilitas Skala Change Self-efficacy setelah seleksi item
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.755
5

VAR 1
VAR 2
VAR 3
VAR 4
VAR 5

Item-Total Statistics
Scale
Corrected
Cronbach's
Scale Mean if Variance if
Item-Total Alpha if Item
Item Deleted Item Deleted Correlation
Deleted
19.12
14.141
.554
.700
18.92
13.353
.672
.653
18.88
13.110
.638
.665
18.37
16.612
.317
.782
17.51
16.879
.459
.735
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3. Reliabilitas Skala Organizational Citizenship behavior
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.694
24

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13
x14
x15
x16
x17
x18
x19
x20
x21
x22
x23
x24

Scale Mean if
Item Deleted
114.46
114.26
114.22
113.71
112.85
112.95
112.42
112.55
112.92
112.72
113.15
113.52
112.97
113.63
115.26
114.28
114.54
115.97
115.02
112.63
113.85
112.74
112.98
112.78

Item-Total Statistics
Scale
Corrected
Cronbach's
Variance if
Item-Total Alpha if Item
Item Deleted Correlation
Deleted
81.502
.326
.677
79.946
.405
.668
81.797
.296
.680
83.429
.262
.683
80.257
.555
.660
83.451
.383
.674
86.309
.301
.682
83.938
.338
.677
82.322
.476
.668
84.110
.423
.673
83.601
.399
.673
83.660
.353
.676
85.218
.325
.679
86.080
.228
.686
93.040
-.126
.719
88.922
.010
.712
89.284
.047
.701
102.749
-.499
.750
89.047
.017
.710
83.424
.345
.676
82.632
.350
.675
84.477
.503
.672
82.828
.461
.669
83.078
.502
.669
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4. Reliabilitas Skala Organizational Citizenship Behavior setelah seleksi item

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.843
18

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13
x20
x21
x22
x23
x24

Scale Mean if
Item Deleted
91.92
91.72
91.68
91.17
90.31
90.42
89.88
90.02
90.38
90.18
90.62
90.98
90.43
90.09
91.31
90.20
90.45
90.25

Item-Total Statistics
Scale
Corrected
Cronbach's
Variance if
Item-Total Alpha if Item
Item Deleted Correlation
Deleted
87.947
.458
.835
86.797
.521
.831
89.253
.384
.840
92.705
.284
.845
86.873
.720
.822
91.528
.474
.834
94.016
.444
.836
93.547
.348
.840
90.834
.544
.831
94.528
.385
.838
92.115
.471
.834
91.672
.445
.835
92.874
.454
.835
91.773
.416
.837
94.529
.252
.845
93.787
.541
.834
92.095
.489
.834
91.845
.565
.831
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5. Organizational Citizenship Behavior
a.

Conscientiousness

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.755
5
Item-Total Statistics
Scale
Cronbach's
Scale Mean Variance if Corrected
Alpha if
if Item
Item
Item-Total
Item
Deleted
Deleted
Correlation
Deleted
conscientiousne
19.12
14.141
.554
.700
ss
conscientiousne
18.92
13.353
.672
.653
ss
conscientiousne
18.88
13.110
.638
.665
ss
conscientiousne
18.37
16.612
.317
.782
ss
conscientiousne
17.51
16.879
.459
.735
ss
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b.

Courtesy

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.746
5

Courtesy
Courtesy
Courtesy
Courtesy
Courtesy

Item-Total Statistics
Scale
Corrected
Cronbach's
Scale Mean if Variance if
Item-Total Alpha if Item
Item Deleted Item Deleted Correlation
Deleted
23.54
6.909
.595
.666
23.00
8.313
.450
.722
23.14
7.402
.453
.726
23.51
7.441
.521
.696
23.31
7.748
.544
.690

c.

Altruism

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.710
3
Item-Total Statistics
Scale
Corrected
Cronbach's
Scale Mean if Variance if
Item-Total Alpha if Item
Item Deleted Item Deleted Correlation
Deleted
altruism
10.58
2.747
.562
.579
altruism
10.95
2.638
.503
.658
altruism
10.40
2.962
.526
.625
d.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of Items
.615
6

Sportmanship
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Item-Total Statistics
Scale
Corrected
Cronbach's
Scale Mean if Variance if
Item-Total Alpha if Item
Item Deleted Item Deleted Correlation
Deleted
Sportsmanshi
17.63
18.518
.090
.651
p
Sportsmanshi
19.26
14.384
.467
.522
p
Sportsmanshi
18.28
12.516
.511
.491
p
Sportsmanshi
18.54
15.565
.399
.553
p
Sportsmanshi
19.97
16.655
.210
.622
p
Sportsmanshi
19.02
13.953
.409
.543
p

e.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
.665

N of Items
5

Civic Virtue
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civicvirtue
civicvirtue
civicvirtue
civicvirtue
civicvirtue

Item-Total Statistics
Scale
Corrected
Cronbach's
Scale Mean if Variance if
Item-Total Alpha if Item
Item Deleted Item Deleted Correlation
Deleted
21.80
7.006
.321
.666
23.02

7.547

.174

.748

21.91

7.616

.500

.596

22.15

6.507

.566

.547

21.95

6.295

.721

.487

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66

Lampiran 3
Deskripsi Subjek
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Statistics
Jenis Kelamin
N
Valid
Missing

65
0

Jenis Kelamin
Frequency Percent
Valid Laki-laki
21
32.3
Perempuan
44
67.7
Total
65
100.0

Valid
Cumulative
Percent
Percent
32.3
32.3
67.7
100.0
100.0

Usia
Frequency Percent
Valid 18-20
46
70.8
21-23
19
29.2
Total
65
100.0

Valid
Cumulative
Percent
Percent
70.8
70.8
29.2
100.0
100.0
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Lampiran 4
Deskripsi Data Penelitian
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1. Mean Empirik
Statistics
OCB
N
Valid
65
Missing
0
Mean
118.54
Median
118.00
Mode
125
Std. Deviation
9.569
Variance
91.565
Range
48
Minimum
93
Maximum
141

CSE
65
0
30.49
30.00
29
3.641
13.254
19
19
38

2. One Sample T-Test

OCB
CSE

One-Sample Statistics
Std.
N
Mean
Deviation
65
118.54
9.569
65
30.49
3.641

Std. Error
Mean
1.187
.452

One-Sample Test
Test Value = 0

OCB
CSE

T
99.874
67.527

df
64
64

Sig. (2tailed)
.000
.000

95% Confidence Interval of
the Difference
Mean
Difference
Lower
Upper
118.538
116.17
120.91
30.492
29.59
31.39
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Lampiran 5 : Uji Hipotesis
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Correlations
Spearman's rho OCB

OCB
1.000

Correlation
Coefficient
Sig. (2-tailed)
.
N
65
CSE Correlation
.290*
Coefficient
Sig. (2-tailed)
.019
N
65
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

CSE
.290*
.019
65
1.000
.
65

