
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional 

dalam penelitian ini. Desain korelasional merupakan rancangan dari penelitian 

untuk identifikasi, mengukur serta menilai hubungan antara dua variable (Osborne, 

2008). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari academic stress 

terhadap organizational behavior pada mahasiswa aktivis dalam Universitas X 

Surabaya. 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel bebas merupakan variabel yang peneliti menduga untuk memiliki 

pengaruh terhadap variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang 

hasilnya dipengaruhi oleh variabel bebas (Creswell & Creswell, 2017). Peneliti 

menggunakan satu variabel bebas, academic stress, dan satu variabel terikat, 

occupational citizenship behavior. 

3.2.1 Variabel Bebas : Academic Stress 

Dalam penelitian ini, academic stress adalah tingkat kecemasan yang 

muncul dari seorang pelajar dalam upaya untuk menyeimbangkan tututan yang 

berasal dari lingkungan perkuliahan. Didalam academic stress, terdapat 3 aspek 

sebagai berikut:  Pressure to Perform, Perception of workload and examinations, 

dan Self-perception. 



 

1. Pressure to Perform  

Pressure to Perform merupakan gabungan dari beberapa ekspektasi yang 

berasal dari lingkungan seorang pelajar yang menciptakan tekanan bagi pelajar 

tersebut. Semakin tinggi skor yang di peroleh seorang pelajar dalam pressure to 

perform maka semakin tinggi pelajar tersebut merasa tertekan oleh ekspektasi dari 

lingkungan sekitarnya. Hal ini akan menyebabkan pelajar untuk mengalami stres 

yang tinggi. Sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh seorang pelajar 

dalam aspek pressure to perform semakin rendah tekanan yang dirasakan dari 

ekspektasi lingkungannya. Hal ini menyebabkan pelajar untuk mengalami tingkat 

stress yang rendah. 

 

2. Perception of workload and examinations  

Perception of workload and examinations membicarakan mengenai 

bagaimana persepsi dari seorang pelajar terhadap beban tugas pembelajarannya. 

Semakin tinggi skor yang di peroleh seorang pelajar dalam perception of workload 

and examinations semakin tinggi persepsi pelajar akan kesulitan dari tugas yang 

dihadapinya. Hal ini akan menyebabkan pelajar untuk mengalami stres yang tinggi 

karena merasa bahwa tugas yang dihadapinya merupakan sesuatu yang berat untuk 

dilakukan. Sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh seorang pelajar dalam 

aspek perception of workload and examinations semakin rendah persepsi pelajar 

akan kesulitan dari tugas yang dihadapinya.. Hal ini menyebabkan pelajar untuk 



mengalami tingkat stress yang rendah karena merasa bahwa tugas yang 

dihadapinya dapat di tangani. 

3. Self-Perception  

Self-Perception merupakan persepsi akan kemampuan diri untuk 

menghadapi permasalahanya yang berasal dari kepribadian seorang pelajar. 

Semakin tinggi skor yang di peroleh seorang pelajar dalam self-perception maka 

pelajar akan merasa semakin yakin dalam mengadapi permasalahannya. Hal ini 

akan menyebabkan pelajar untuk mengalami stres yang rendah karena merasa 

mampu untuk menhadapi dan menyelesaikan permasalan dihadapnya. Sebaliknya, 

semakin rendah skor yang diperoleh seorang pelajar dalam aspek self-perception 

maka pelajar akan merasa semakin tidak yakin dalam mengadapi 

permasalahannya. Hal ini menyebabkan pelajar untuk mengalami tingkat stress 

yang tinggi karena merasa bahwa tugas yang dihadapinya melebihi dari 

kemampuan yang dimiliki pelajar. 

 Total skor dari seluruh aspek akan menunjukan tingkat academic stress yang 

dialami seorang pelajar. Semakin tinggi skor yang di peroleh pada academic 

stress scale maka semakin tinggi rasa cemas yang dialami sehingga pelajar merasa 

tertekan dalam kegiatan perkuliahannya. Hal ini menunjukan bahwa semakin 

tinggi skor academic stress maka semakin tinggi rasa kecemasan yang dialami 

pelajar. Sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh pelajar pada academic 

stress scale maka semakin rendah rasa cemas yang di alami sehingga pelajar 

merasa tidak tertekan dalam kegiatan perkuliahannya. Hal ini menunjukan bahwa 



semakin rendah skor academic stress maka semakin rendah rasa kecemasan yang 

dialami pelajar.  

 

3.2.2 Variabel Terikat : Occupational Citizenship Behavior 

Dalam penelitian ini, occupational citizenship behavior adalah seberapa 

besar kecenderungan anggota organisasi untuk melakukan tindakan pro-sosial 

yang dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara 

keharmonisan dan efektifitas dalam lingkungan internal organisasi.   

Organizational citizenship behavior memiliki 2 aspek dalam penelitian ini yang 

meliputi altruisme dan generalized compliance. 

1. Altruism  

Altruism merupakan perilaku dari seorang anggota organisasi yang  

memberikan bantuan kepada anggota lain secara sukarela dan tanpa mengharapkan 

adanya imbalan jangka panjang. Semakin tinggi skor yang di peroleh seorang 

individu dalam altruism semakin besar kecenderungan individu tersebut untuk 

memberikan bantuan kepada rekan rekan dalam organisasinya. Sebaliknya, 

semakin rendah skor yang diperoleh seorang pelajar dalam aspek altruism maka 

semakin kecil kecenderungan individu tersebut untuk memberikan bantuan kepada 

rekan rekan dalam organisasinya. 

 

2. Generalized Compliance  



Generalized Compliance merupakan perilaku seorang anggota organisasi 

untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dengan cara 

memberikan bantuan kepada anggota lain secara sukarela dan mempertahankan 

norma norma yang berlaku dalam organisasinya untuk memajukan tujuan besar 

dari organisasinya. Semakin tinggi skor yang diperoleh seorang individu dalam 

generalized compliance semakin besar kecenderungan individu tersebut untuk 

menjadi anggota yang baik menurut organisasinya. Sebaliknya, semakin rendah 

skor yang diperoleh seorang individu dalam aspek generalized compliance maka 

semakin kecil kecenderungan individu tersebut untuk menjadi anggota yang baik 

menurut standar organisasinya 

 

3.3 Instrumen Penelitian  

3.3.1. Metode dan Alat Pengumpul Data 

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dalam bentuk survey. 

Survey adalah cara untuk mendeskripsikan sebuah aspek dalam sebuah populasi 

dengan menggunakan alat ukur dalam bentuk aitem pertanyaan. Dalam penelitian 

ini, alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa skala. Terdapat 

dua skala yang digunakan, yakni : Organizational Citizenship Behavior Scale 

(OCB-S) dan Perception of Academic Stress Scale (PAS) 

a. Organizational Citizenship Behavior Scale (OCB-S)  

Organizational Citizenship Behavior Scale (OCB-S) merupakan sebuah 

skala yang mengukur tingkat perilaku pro-sosial pada seorang individu yang 



menjadi anggota dalam sebuah organisasi (Smith, Organ, & Near, 1983). Skala ini 

memiliki 2 komponen dan 16 aitem pernyataan yang menggunakan model skala 

likert dengan lima angka jawaban, yakni: 1 (Sangat tidak setuju), 2 (Tidak setuju), 

3 (netral), 4 (Setuju), 5 (Sangat setuju) 

Skala ini memiliki memiliki dua belas aitem favorable dan Sembilan aitem 

unfavorable. Variasi total skor jawaban dari pengisi adalah 16 – 80, dimana 

semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi tingkat organizational 

citizenship behavior yang dilakukan. Sebaliknya, semakin rendah skor yang 

diperoleh maka semakin rendah tingkat organizational citizenship behavior yang 

dilakukan. 

 

Tabel 3.1 Blueprint Organizational Citizenship Behavior Scale  

Komponen Favorable Unfavorable Jumlah Aitem 

Altruism 1,2,3,4,5,6 7 7 

Generalized 

Compliance 
8,10,12,14,15 9,11,13,16 9 

 

Total 
12 4 16 

 

b. Perception of Academic Stress Scale (PAS) 

Perception of Academic Stress Scale (PAS) adalah skala yang mengukur 

tingkat kecemasan pada seorang individu yang berhubungan dengan kegiatan 

akademiknya (Bedewy & Gabriel, 2015). Skala ini memiliki tiga komponen dan 

delapan belas pernyataan yang menggunakan model skala likert dengan lima 



jawaban, yakni: 1 (Sangat tidak setuju), 2 (Tidak setuju), 3 (netral), 4 (Setuju), 5 

(Sangat setuju) 

Skala ini memiliki lima belas aitem favourable dan sembilan aitem 

unfavorable. Variasi total skor jawaban dari pengisi adalah 18 - 90, dimana 

semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi tingkat academic stress 

yang dialami seorang individu. Sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh 

maka semakin rendah tingkat academic stress yang dialami seorang individu. 

Tabel 3.2 Blueprint Perceived Academic Stress Scale (PAS) 

Komponen Favorable Unfavorable Jumlah Aitem 

Pressures to 

Perform 
1,2,3,4 - 4 

Perception of 

workload and 

examinations  

6,7,8,10,11,12 5,9 8 

Self-perception 16,17,18 13,14,15 6 

 

Total 
13 5 18 

 

3.3.2. Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data 

Validitas merupakan hal yang menunjukan seberapa besar tingkat 

representasi sebuah variabel berdasarkan data yang diperoleh dalam suatu 

penilaian (Bryant, 2000). Alat ukur yang sedang digunakan dikatakan valid 

apabila nilai validitas tersebut berada di atas bernilai tertentu. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan validitas corrected item total correlation 



dimana CITC yang berada sama dengan atau lebih tinggi dari 0.3 

(Matondang, 2009) 

Reliabilitas merupakan hal yang melihat tingkat konsistensi data yang 

berasal dari sebuah alat ukur ketika digunakan kembali pada subjek dan  

kondisi yang sama (Heale & Twycross, 2015). Semakin tinggi angka 

reliabilitas alat ukur, semakin terpercaya alat ukur tersebut untuk di gunakan 

kembali pada lain hari. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

reliabilitas alpha Cronbach. Nilai alpha Cronbach dikatakan rendah apabila 

bernilai < 0.5, Cukup apabila bernilai 0.5 – 0.7, tinggi apabila 0.7- 0.9, dan 

sempurna apabila bernilai >0.9 (Taherdoost, 2016) 

c. Organizational Citizenship Behavior Scale (OCB-S)  

Rioux & Penner (2001) memperoleh nilai reliabilitas alpha 

Cronbach sebesar 0.71 dan validitas aitem CITC 0.740 – 0.860.  

Skala OCB-S diterjemahkan oleh peneliti sendiri pada tanggal 

12 Februari 2020. Hasil terjemahan lalu melalui uji ahli menggunakan 

metode content validity ratio dengan bantuan dari 2 dosen jurusan 

psikologi Universitas X dan kepala dari biro kemahasiswaan 

Universitas X. Setelah uji ahli, dilakukan uji Bahasa dengan 10 orang 

yang memenuhi kriteria subjek penelitian. Total revisi yang dilakukan 

pada skala OCB-S berjumlah 1 kali setelah melakukan uji Bahasa.  

Revisi dilakukan pada aitem nomor 4 dimana kata “ketua” 

disubstitusi dengan kata “ketua UKM”, pada nomor 7 perubahan 



kalimat dari “Saya tidak meluangkan waktu dalam perbincangan yang 

menganggurkan pekerjaan saya” menjadi “Saya tidak suka mengobrol 

yang hanya membuang buang waktu kerja saya”, pada nomor 10 

perubahan kalimat dari “Saya jarang tidak hadir / absen dalam aktivitas 

organisasi” menjadi “Saya lebih rajin menghadiri pertemuan 

organisasi dibandingkan anggota anggota lain“, pada nomor 11 

perubahan kalimat “Saya menantikan akhir dari tugas saya” menjadi 

“Saya tidak sabar untuk mengakhiri tugas saya di organisasi ini”, pada 

nomor 13 perubahan dari “Saya meluangkan waktu yang banyak 

memainkan handphone saya saat bekerja” menjadi “saya sering 

bermain handphone disaat rapat organisasi”, pada nomor 14 perubahan 

dari “saya jarang mengambil waktu istirahat dari kegiatan organisasi 

yang tidak diperlukan” menjadi “Saya jarang absen dari kegiatan 

organisasi kecuali terpaksa”. 

Skala OCB-S dilanjutkan untuk pengambilan data secara 

langsung dan tidak melewati tahap uji coba setelah melakukan revisi. 

Kedua dimensi skala OCB-S dilakukan analisis reliabilitas dan 

validitasnya dimana terdapat aitem yang 2 aitem yang gugur, yakni 

aitem 7 dan 16. Aitem tersebut digugurkan karena tidak memenuhi 

syarat CITC > 0,3. Aitem No 7 dari dimensi altruisme mengalami 

keguguran, sementara dimensi generalized compliance mengalami 

keguguran aitem pada nomor 16. Hasil dari uji reliabilitas dari dimensi 



altruism menunjukan nilai alpha cronbach 0.777  dan rentang nilai 

CITC 0.397-0.674. Sementara hasil analisa dari dimensi generalized 

compliance menunjukan nilai alpha Cronbach 0.761 dan rentang nilai 

CITC 0.316-0.634. 

 

 

 

 

Tabel 3.3 Blueprint OCB-S Setelah Pengambilan Data 

Komponen Favorable Unfavorable Jumlah Aitem 

Altruism 1,2,3,4,5,6 - 6 

Generalized 

Compliance 
8,10,12,14,15 9,11,13 8 

 

Total 
11 3 14 

 

Tabel 3.4 Reliabilitas dan Validitas OCB-S Setelah Pengambilan Data 

Komponen Alpha Cronbach CITC Keterangan 

Altruism 0.777 0.397 - 0.674 
Dimensi reliabel 

dan aitem valid 

Generalized 

Compliance 
0.761 0.316 - 0.634 

Dimensi reliabel 

dan aitem valid 

 

d. Perceived Academic Stress Scale (PAS) 



Rustam &  Tentama (2020) memperoleh nilai reliabilitas alpha 

Cronbach sebesar 0.766 dan validitas aitem CITC 0.644 – 0.877  

Skala PAS diterjemahkan oleh peneliti sendiri pada tanggal 12 

Februari 2020. Hasil terjemahan lalu melalui uji ahli menggunakan 

metode content validity ratio dengan bantuan dari 2 dosen jurusan 

psikologi Universitas X dan kepala dari biro kemahasiswaan 

Universitas X. Setelah uji ahli, dilakukan uji Bahasa dengan 10 orang 

yang memenuhi kriteria subjek penelitian. Dalam uji Bahasa, tidak 

terdapat perubahan atau perbaikan dalam penulisan aitem atau error 

terjemahan aitem 

Skala PAS dilanjutkan untuk pengambilan data secara langsung 

dan tidak melewati tahap uji coba setelah melakukan revisi. Kedua 

dimensi skala PAS dilakukan analisis reliabilitas dan validitasnya 

dimana terdapat 1 aitem yang gugur, yakni aitem 2., Aitem tersebut 

digugurkan karena tidak memenuhi syarat CITC > 0,3.  

Dimensi pressures to perform mengalami keguguran pada salah 

satu aitem pada nomor 2. Semua aitem dari dimensi perception of 

workload and examination dan self-perception memiliki nilai CITC > 

0.3. Hasil dari uji reliabilitas dari dimensi pressure to perform 

menunjukan nilai alpha cronbach 0.690 dan rentang nilai CITC 0.461-

0.594. Sementara hasil analisa dari dimensi perception of workload 

and examination menunjukan nilai alpha Cronbach 0.849 dan rentang 



nilai CITC 0.423-0.777. Dimensi self-perception menunjukan nilai 

alpha Cronbach sebesar  0.728  dan rentang nilai CITC 0.309- 0.628. 

  



Tabel 3.5 Blueprint PAS Setelah Pengambilan Data 

Komponen Favorable Unfavorable Jumlah Aitem 

Pressures to 

Perform 
1,3,4 - 4 

Perception of 

workload and 

examination 

6,7,8,10,11,12 5,9 8 

Self-perception 16,17,18 13,14,15 6 

 

Total 
12 5 17 

 

Tabel 3.6 Reliabilitas dan Validitas OBS-S Setelah Pengambilan Data 

Komponen Alpha Cronbach CITC Keterangan 

Pressures to 

Perform 
0.690 0.461 - 0.594 

Dimensi reliabel 

dan aitem valid 

Perception of 

workload and 

examination 

0.849 0.432 - 0.777 
Dimensi reliabel 

dan aitem valid 

Self-perception 0.728 0.309 – 0.628 
Dimensi reliabel 

dan aitem valid 

 

3.4 Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas X yang 

aktif mengikuti unit kegiatan mahasiswa (UKM). Populasi mahasiswa aktivis 

Universitas X diperkirakan sebanyak 1800 orang (Data dari Badan Adminstrasi 

& Akademik Universitas X, 2020) 



 Peneliti menetapkan 3 kriteria dalam pemilihan subjek dalam populasi 

penelitian, yakni : 1) Berstatus sebagai mahasiswa aktif Universitas X, 2) 

Terdaftar dalam satu atau lebih unit kegiatan mahasiswa di Universitas X, 3) 

menjadi anggota aktif atau pengurus dari UKM dalam Universitas X. 

 Peneliti menggunakan formula green dalam sampel regresi linear (N ≥ 

50 + 8p, p = jumlah variabel) untuk menentukan jumlah sampel minimal yang 

dibutuhkan (Green dalam Burmiester & Aitken, 2012). Berdasarkan Formula 

Green, jumlah sampel minimal yang dibutuhkan  sebanyak 58 subjek. Dalam 

penelitian ini, sampel yang digunakan sebanyak 62 orang.  

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah teknik non-

probability sampling dengan metode snowball sampling di mana penyebaran 

alat ukur dibantu oleh subyek (Etikan, Alkassim, & Abubakar, 2016). Hal ini 

dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan subyek yang 

sesuai dengan kriteria penelitian (Cochran, 2007)  

 

3.5 Analisa Data 

3.5.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah data yang 

ditemukan terdistribusi secara normal atau tidak. Dalam penelitian ini, teknik 

statistik yang digunakan adalah teknik Kurtosis & Skewness. Data dikatakan 



normal jika nilai Zkurtosis dan Zskewness memiliki nilai =± 1,96 pada 

signifikansi 0.05 (Hopkins & Weeks, 1990). 

 

 

3.5.2. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk menentukan apakah variabel bebas dan 

variabel terikat memiliki hubungan linear atau tidak. Peneliti menggunakan 

teknik statistik visual Q-Q plot, dimana apabila data yang direpresentasikan 

oleh lingkaran-lingkaran dalam Q-Q Plot semakin dekat dengan garis maka 

dapat dikatakan ada hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat. 

Sebaliknya, apabila lingkaran lingkaran semakin menjauh dari garis, maka 

dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan linear antara variabel bebas dan 

variabel terikat (Yuliawati et al, 2019) 

 

3.5.3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan menggunakan analisa regresi linear sederhana 

untuk menguji pengaruh dari variabel bebas terhadap variable terikat (Zou, 

Tuncali, & Silverman, 2003). Hipotesis dapat diterima apabila Sig (p) ≤ 0.05 

 


