
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mahasiswa memiliki peran yang besar dalam membentuk perubahan besar 

dalam kehidupan bermasyarakat (Fathona dalam Lewaru, 2020). Peran tersebut 

merupakan perpaduan antara pemikiran kritis yang ditanam dalam lingkungan 

akademis serta ilmu sosial yang didapatkan dengan berinteraksi dengan masyarakat 

dalam kehidupan sehari harinya. Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan 

Pendidikan  No.55 Tahun 2018, tertera fungsi dari perguruan tinggi untuk 

melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik secara kegiatan kurikuler maupun 

kegiatan ekstrakurikuler (Al-Ayyubi, Nugroho,  & Privita, 2018). Kegiatan 

kurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang berdasarkan dari kurikulum yang 

berada dalam perancangan pembelajaran yang diatur oleh kampus dan pemerintah 

seperti pembelajaran dalam kelas atau ujian sementara kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan kegiatan pembelajaran yang terjadi diluar dari kurikulum yang telah 

ditetapkan. Salah satu bentuk dari kegiatan ekstrakurikuler yang berada dalam 

lingkungan perguruan tinggi adalah organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa.  

Mengikuti organisasi seperti UKM telah ditemukan untuk memiliki dampak 

positif bagi anggotanya. Mulyanafi (2014) menemukan mahasiswa yang mengikuti 

UKM memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang lebih baik 

dibandingkan mahasiswa yang tidak mengikuti UKM. Kondisi dimana anggota  

dari UKM di paparkan dengan kepribadian dan konteks sosial yang bervariasi dapat 



memberikan tempat yang baik untuk mengembangkan kemampuan sosial pribadi 

dalam lingkungan yang mendukung. Umumnya UKM mengabungkan berbagai 

individu yang memiliki kesenangan yang mirip seperti musik atau olahraga. 

Adanya kesamaan antara anggota dapat memberikan lahan untuk diuji kemampuan 

interpersonal yang dimiliki mahasiswa.  

Pendapat oleh Veronesi dan Gunderman (2012) mengatakan bahwa 

mahasiswa yang ikut dalam organisasi mahasiswa memiliki keterampilan 

leadership yang lebih tinggi dari mahasiswa yang tidak ikut dalam organisasi. Hal 

tersebut karena bentuk dari UKM yang menjalankan program program tertentu 

untuk mengembangkan vokasi dari anggotanya, dimana kegiatan tersebut 

membutuhkan kerja sama dari anggota UKM-nya. Kegiatan ini mejadi tempat yang 

optimal untuk mahasiswa yang ingin mengasah kemampuan kepemimpinannya 

(Rosch & Collins, 2017).  

Dampak positif lain dari mengikuti UKM dapat membuat mahasiswa menjadi 

lebih produktif (Nadler,1977), Belajar keterampilan dalam manajemen waktu (Barr 

& Harta, 2016), Mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan diri 

(Baxter Magolda, 1992),  Kemampuan pembelajaran yang lebih tinggi 

(Abrahamowicz,1988), serta kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan yang 

lebih tinggi (Moore, Lovell, McGann, & Wyrick, 1998; Pascarella & Terezini, 

2005) 

 Unit kegiatan mahasiswa merupakan contoh yang baik dari apa yang disebut 

sebagai organisasi, Menurut Scehin (dalam As’ad, 2008) organisasi adalah 



sekumpulan berbagai individu bekerja sama dalam kelompok yang termotivasi 

akan sebuah nilai atau tujuan tertentu.  UKM memiliki struktur organisasi dimana 

terdapat mahasiswa yang terpilih, baik melalui hasil kinerja ataupun dipilih oleh 

sesama mahasiswanya untuk menjadi pengurus yang akan mengatur kegiatan sehari 

hari dari UKM serta menjalankan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi 

pembelajaran ekstrakurikuler anggota lain (Kirkness & Barnhardt, 1991). 

Struktur organisasi antara UKM dari tiap universitas memiliki perbedaan. 

Struktur tersebut tergantung dari kebutuhan dari organisasi tersebut. Beberapa 

UKM dapat mensegmentasikan strukturnya berdasarkan kegiatan tertentu, Seperti 

contoh bagian audio visual dalam UKM agama, atau berdasarkan kecakapan 

tertentu, seperti bagian perkusi dalam UKM musik. Namun satu komponen struktur 

yang konsisten dalam semua UKM adalah adanya ketua yang bertanggung jawab 

atas kelangsungan operasional dari UKM dimana ketua dibantu oleh beberapa 

anggota lain yang secara umum di sebut sebagai pengurus UKM.  

Selain dari pengurus, terdapat anggota yang ikut aktif dalam kegiatan rutin 

UKM yang biasa dikenal dengan istilah aktivis (Mansyur, 1978). Aktivis sendiri 

merupakan istilah payung yang melingkupi tidak hanya anggota yang berpartisipasi 

aktif namun juga pengurus aktif dalam UKM (Parera, 2000). Sebuah stigma sosial 

yang beredar mengenai mahasiswa aktivis adalah pergeseran prioritas dari 

pembelajaran akademisnya menuju mementingkan perubahan serta aktivitas non-

akademis yang umumnya dianggap lebih menyenangkan daripada pembelajaran 

dalam kelas (Anwar, 2012).  



Stereotip ini mengasosiasikan mahasiswa aktivis dengan prestasi akademik 

yang rendah, kelulusan yang telat waktu hingga drop out dari civitas perguruan 

tinggi. Namun menurut Barr dan Harta (2016) stereotip tersebut terbentuk 

berdasarkan asumsi yang didapatkan dari beberapa individu dalam golongan 

mahasiswa yang memiliki prioritas, kepribadian dan kecakapan manajemen yang 

bervariasi.  

Dalam universitas X Surabaya, terdapat pola dalam golongan mahasiswa 

aktivis dimana terdapat penurunan dari jumlah aktivis yang terdaftar dalam UKM 

dari semester ke semester. wawancara dengan pengurus UKM  yang menjabat dari 

periode 2017 hingga 2019 menunjukkan bahwa motivasi mahasiswa untuk ikut 

aktif dalam organisasi tergolong rendah. Berikut kutipan dari wawancara dengan 

salah satu mahasiswa aktivis di Universitas X Surabaya 

 

“Susah untuk dapetin anggota yang baru ke UKM, tapi itu tidak sesusah 

mastiin anggota yang aktif tetep dalem organisasi “(Mahasiswa aktivis, 

komunikasi pribadi, 2019, Februari 19) 

 

 Hal ini ditandai dengan frekuensi dari kehadiran anggota UKM yang 

menurun setiap pertemuan. Beberapa UKM pada akhir semester hanya memiliki 

20% dari anggota yang mengikuti kegiatan UKM pada minggu pertama.  

Wawancara lebih lanjut menunjukan bahwa anggota yang tersisa memiliki 

kesulitan untuk tetap bertahan dalam organisasi mereka masing masing. Anggota 



yang tersisa ini seringkali merupakan bagian dari badan pengurus harian organisasi 

atau berhubungan dekat dengan badan pengurus harian. Berdasarkan dari 

wawancara informal yang dilakukan, mempertahankan anggota menjadi masalah 

besar bagi pengurus organisasi dalam kampus X Surabaya. Memahami sumber dari 

permasalahan ini membutuhkan pengertian mengenai kondisi mahasiswa sebagai 

anggota organisasi.  

Dalam Anwar (2012) dikatakan bahwa mahasiswa dan organisasi tidak dapat 

dijauhkan karena bentuk dari organisasi tersebut yang sering kali mendorong 

anggotanya untuk menekuni bakat dan hobinya. Namun hal ini menjadi sumber dari 

beberapa masalah dengan prestasi akademis beberapa dari anggotanya (Jannah, 

2014). Individu yang memilih untuk menekuni kegiatan organisasinya 

dibandingkan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar merupakan peristiwa 

yang sering terjadi dalam lingkaran perkuliahan. Namun, hal sebaliknya pun juga 

tidak menjadi hal yang asing. Tidak sedikit juga mahasiswa yang memilih untuk 

fokus dalam studinya dibandingkan dengan organisasinya (Barr & Harta, 2016).  

Permasalahan tersebut merupakan alasan mengapa penelitian ini diajukan 

sebagai cara untuk memahami fenomena ini secara empiris. Apabila dilihat 

berdasarkan dari wawancara serta data dari jumlah anggota UKM, terdapat 

penurunan jumlah anggota yang terjadi secara konsisten seiring berjalannya 

kalender pendidikan. 

 



“Waktu ngobrol sama pengurus dari UKM lain juga ngomong hal yang 

sama. Susah untuk bikin temen temen mau aktif dalem acara acara” (Mahasiswa 

aktivis, komunikasi pribadi, 2019, Februari 20) 

 

“Rasanya kayak kita (pengurus harian) aja yang peduli ama UKM, yang 

lain kayak pasif gitu. Cuman dateng terus main HP sendiri” (Mahasiswa aktivis, 

komunikasi pribadi, 2019, Februari 19) 

 

 Berdasarkan dari wawancara informal yang dilakukan, terjadinya penurunan 

dari tingkat interaksi dari anggota anggota yang berada dalam organisasi UKM 

mengindikasikan terdapat sebuah permasalahan yang terjadi secara umum di dalam 

Universitas X. Dalam wawancara informal yang sama mengindikasikan bahwa hal 

tersebut tidak eksklusif terjadi kepada satu organisasi.  

Mahasiswa yang memfokuskan diri kepada organisasi umumnya memiliki 

sikap yang berbeda dengan mahasiswa yang fokus kepada prestasi akademiknya 

(Barr & Harta, 2016).  Bagi aktivis organisasi, memajukan organisasinya menjadi 

kehidupannya sehari harinya. Bahkan sebagian besar dari golongan aktivis 

mengatribusikan jati dirinya dengan organisasinya dan mencoba untuk membantu 

anggota lain dalam memajukan organisasinya (Handycandra, 2003). Perilaku ini 

yang dilakukan secara sukarela ini didefinisikan sebagai Organizational 

Citizenship Behavior dimana hal tersebut penting dalam berjalannya sebuah 

organisasi (Smith, Organ, & Near, 1983). 



Organ (1988) memberikan perumpamaan Organizational Citizenship 

Behavior layaknya seorang serdadu yang baik. Seseorang yang akan 

memperjuangkan tujuan dari kelompoknya berdasarkan dari keinginan dalam 

dirinya.  Perilaku ini bersifat secara sukarela tanpa mengharapkan keuntungan dan 

merupakan keputusan dari individu tersebut.  Jex dalam Zayas-Ortis et al (2015)  

mendefinisikan Organizational Citizenship Behavior sebagai perilaku seorang 

anggota yang bekerja lebih dari deskripsi pekerjaannya. Dalam lingkungan UKM, 

hal ini dapat berbentuk sebagai seorang aktivis membantu anggota lain dalam 

menyelesaikan tugasnya tanpa adanya arahan dari pengurus UKM. Kata-kata 

solidaritas dan kebersamaan seringkali digunakan untuk mendeskripsikan perilaku 

perilaku tersebut dalam pembahasan sehari hari aktivis UKM. (Setyono, 2013 ; 

Djojodibroto, 2004) 

Terdapat beberapa interpretasi mengenai  komponen dari organizational 

citizenship behavior. Menurut Smith, Organ, & Near (1983) terdapat 2 komponen 

dalam terjadinya organizational citizenship behavior yaitu altruism dan 

generalized compliance.  

Altruism didefinisikan sebagai perilaku yang membantu orang lain dalam 

organisasi secara langsung. Perilaku ini berasal dari keinginan ingin membantu dari 

individu dan tidak termotivasi oleh keuntungan jangka pendek. Memberikan 

bantuan kepada sesama anggota ketika melakukan aktivitas merupakan salah satu 

contoh konkret yang dapat dilihat ketika membicarakan altruism. Perilaku altruism 

juga di kenal sebagai perilaku yang pro-social dimana pro-sosial didefinisikan 



sebagai perilaku yang bersifatnya sosial. Mayfield & Taber (2010) menemukan 

pengaruh yang positif dari altruism terhadap rasa kebersamaan dalam sebuah 

kelompok (Mayfield & Taber, 2010). Hal tersebut berhubungan langsung dengan 

tingkat produktivitas dan kepuasan anggota dalam organisasi tersebut.  

Generalized compliance merupakan bentuk kesadaran diri dari anggota untuk 

mengikuti peraturan dan norma yang berlaku dalam organisasi (Wayne & Corderio, 

2003). Salah satu contoh perilaku untuk mengikuti norma yang berlaku adalah 

dengan memberikan bantuan kepada anggota lain dalam organisasi. Walaupun 

terdapat kemiripan antara konsep generalized compliance dengan altrusim, 

terdapat perbedaan yang definitif menurut Smith, Near, dan Organ (1983). Perilaku 

yang termasuk dalam Altruism merupakan aksi yang membantu orang lain 

berdasarkan dari kebutuhan individu tersebut sedangkan Generalized Compliance 

merupakan bantuan yang diberikan sebagai bentuk dari kesadaran diri untuk 

mendekatkan diri dengan konsep menjadi anggota yang baik. Perumpaan ‘A Good 

Soldier’ oleh Organ (1994) merupakan representasi yang baik akan perilaku ini. 

Kemiripan antara kedua peran ini ada pada bagaimana seorang serdadu 

melaksanakan tugasnya berdasarkan dari perintah yang ada serta ikut dalam 

mempertahankan keanggotaan dirinya menurut norma sosial dalam organisasi 

tersebut 

Perilaku ini ditemukan oleh Grag dan Rastogi (2016) untuk berdampak pada 

kemungkinan anggota untuk melekatkan diri kepada organisasi tersebut. Individu 

yang berada dalam kelompok yang memiliki nilai nilai serupa seperti yang 



diobservasikan dalam unit kegiatan mahasiswa ditemukan untuk memiliki tingkat 

perilaku saling membantu yang tinggi  (Mowday et al, 1979).  Lingkungan dimana 

anggota memberikan bantuan kepada satu sama lain yang secara tidak langsung 

akan menciptakan lingkungan kerja dimana anggotanya merasa bahagia. Hal ini 

dapat dikorelasikan dengan produktivitas yang tinggi, kepuasan kerja yang tinggi, 

komitmen yang tinggi terhadap organisasi, serta tingkat turnover yang rendah 

(Allen & Meyer, 1990 ; Graham,1991; Meyer et al, 2002)   

Sebagian besar dari penelitian tersebut melihat perilaku anggota organisasi 

dalam ruang lingkup perusahaan sebagai upaya untuk memahami lebih lanjut 

bagaimana seorang pekerja dapat berkontribusi secara tidak langsung kepada 

tujuan utama perusahaan (Hasani et al 2013; Graham, 1991; Meyer, Allen, & 

Smith, 1993; Smith, Organ, & Near, 1983; Zayas-Ortis et al, 2015). Podsakoff et al 

(2009) melakukan analisa pada lebih dari 200 artikel mengenai organizational 

citizenship behavior dan menemukan bahwa dinamika organizational citizenship 

behavior dalam lingkungan organisasi perusahaan tidak dapat di paralelkan 

langsung dengan lingkungan organisasi pendidikan. Hal tersebut diperkuat lagi 

oleh Allison, Voss, dan Dryer (2010) yang menegaskan bahwa konsep dari 

organizational citizenship behavior kurang diteliti dalam sektor pendidikan. 

Penelitian terdahulu dalam sektor pendidikan membahas organizational 

citizenship behavior dari sudut pandang pengajar yang memiliki dinamika yang 

berbeda dari organisasi mahasiswa seperti UKM ( Farooqui, 2002 ; Shaheen et al, 

2016 ; Chahal & Mahajan, 2014 ; Djati, 2009). Penelitian yang menggunakan 



mahasiswa sebagai subjek utamanya umumnya melihat hubungan antara 

organizational citizenship behavior dari sisi kinerja akademis (Simanullang, 2010), 

pencapaian akademis (Burns & Carpenter, 2008), atau hanya berupa deskripsi dari 

organizational citizenship behavior pada mahasiswa (Silfera, 2019) 

LeBlanc (2014) menitik beratkan konteks kehidupan seorang mahasiswa 

dalam memahami bagaimana organizational citizenship behavior bekerja dalam 

ruang lingkup mahasiswa. Bagi seorang mahasiswa, perannya untuk mengikuti 

kelas, mengerjakan tugas, dan melalui ujian merupakan perilaku yang menjadi 

kewajiban atau dikatakan sebagai perilaku in-role. Diluar dari membayar biaya 

pembelajaran, tidak dapat aktivitas tambahan yang dibutuhkan untuk lulus. Namun, 

menurut Astin (1977), kualitas dari pengalaman perkuliahan seorang mahasiswa 

dapat diukur dari keterlibatan mahasiswa tersebut dalam lingkungan kampusnya. 

Keterlibatan ini dapat berbentuk sebagai mendaftar dalam kursus pembelajaran, 

mengikuti klub atau persatuan mahasiswa, mencoba untuk mengikuti senat atau 

badan eksekutif mahasiswa, kerja paruh waktu serta mengikuti kegiatan olahraga 

dalam lingkungan kampus. Aktivitas ini bersifat opsional dan tidak menjadi 

kewajiban bagi seorang mahasiswa. Pandangan dari Astin (1977) mengenai tujuan 

umum dari perkuliahan sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi dunia kerja, 

menunjukkan kebutuhan untuk memahami bagaimana organizational citizenship 

behavior bekerja dalam mahasiswa.  

Riker & Decoster (2008) memberikan argumentasi bahwa memisahkan 

kepribadian dan perkembangan intelektualitas seorang mahasiswa dengan 



perkembangan kultural, spiritual dan psikologisnya merupakan sebuah 

ketidakmungkinan. Bagi mahasiswa, adaptasi dari lingkungan SMA dengan 

lingkungan perkuliahan merupakan hal yang membutuhkan waktu agar dapat 

menemukan strategi yang tepat untuk lingkungannya. Apabila melihat bagaimana 

perkembangan psikologis mahasiswa, perubahan lingkungan ini memiliki efek 

samping untuk menciptakan tekanan atau stres tersendiri selama mencoba 

menemukan perilaku yang tepat (trial and error). Selain dari itu, mahasiswa di 

ekspektasikan untuk sukses dalam tidak hanya bidang studinya namun juga dalam 

menghadapi tekanan psikologis seperti kemandirian finansial (Fisher, 1994) dan 

adaptasi terhadap lingkungan baru (Adams & Proctor, 2010). Tekanan tersebut 

digandakan untuk mahasiswa yang mengikuti organisasi kemahasiswaan seperti 

unit kegiatan mahasiswa. Bagi mahasiswa aktivis, menyelesaikan kewajiban 

akademis dan partisipasi dalam kegiatan organisasi membutuhkan kecakapan 

dalam manajemen waktu yang tidak semua mahasiswa memiliki ketika masuk ke 

dalam dunia perkuliahan. Hal ini menciptakan kondisi stres unik bagi mahasiswa 

aktivis yang terpisah dan berbeda dari stres yang dialami oleh mahasiswa yang 

tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.  

Penelitian dari Soo & Ali (2017) menemukan bahwa anggota organisasi yang 

mendapatkan stres dari lingkungannya berhubungan negatif terhadap tingkat 

organizational citizenship behaviornya. Penemuan ini di replikasi dengan 

pengaturan populasi yang berbeda di berbagai negara oleh peneliti lainnya dan 

menemukan hasil yang sama dimana terdapat hubungan negatif antara tingkat stres 



dengan tingkat organizational citizenship behavior (Tsang et al, 2012; Oladipupo, 

2016; Tziner & Shhabibiaroni, 2014). Hal ini, peneliti menduga, mengindikasikan 

bahwa terdapat pengaruh dari stres yang dialami mahasiswa secara khusus terhadap 

tingkat organizational citizenship behavior. 

Situasi yang dihadapi oleh mahasiswa secara spesifik telah diteliti oleh 

berbagai peneliti yang memberikan konteks terhadap tekanan apa saja yang 

dihadapi mahasiswa pada umumnya. (Barr & Harta, 2016; Jesica & Tience,2015; 

Setyono, 2013). Tekanan dapat berasal dari faktor external (seperti ekspektasi dari 

orang tua, dosen pengajar atau mahasiswa lainnya) atau dari faktor internal (seperti 

persepsi akan kemampuan, kepribadian dan tingkat kompetensi dari mahasiswa). 

Bagi mahasiswa aktivis, kegiatan dari organisasinya memberikan tantangan yang 

lebih tinggi untuk menyeimbangkan antara kemajuan organisasinya dan performa 

akademisnya. Dalam penelitian oleh Caesari & Listiara (2013), menemukan bahwa 

menciptakan keseimbangan antara tuntutan organisasi dan tuntutan perkuliahan 

merupakan hal yang membutuhkan perencanaan serta kemampuan manajemen 

waktu yang tinggi dari individu. Tantangan untuk mencapai keseimbangan antara 

kedua aspek ini menciptakan tekanan yang unik bagi aktivis organisasi (Brand & 

Schoonheim-Klein, 2009; Baste & Gadkari, 2014). Tekanan yang berasal dari 

tuntutan pendidikan yang lebih dikenal sebagai Academic Stress.  

Seaward (2012) mengartikan stres sebagai berikut “an inability  to cope with 

perceived threat to an individual’s physical, mental, emotional, or spiritual well 

being”. Ancaman dapat berbentuk nyata ataupun terbentuk dalam pikiran seorang 



individu saja. Hal ini akan secara langsung membutuhkan pelajar untuk membentuk 

strategi adaptasi.  

Bagi seorang mahasiswa, kehidupan perkuliahan merupakan masa transisi 

bagi generasi muda yang akan mempersiapkan mereka untuk tantangan dan 

kesempatan yang dapat dihadapi dalam kehidupannya nanti. Pembelajaran bagi 

seorang mahasiswa dapat berasal dari sumber akademis (seperti pembelajaran 

dalam kelas) atau non-akademis (seperti pengalaman berinteraksi dengan 

masyarakat dalam kehidupan sehari hari).  

Baste dan Gadkari dalam Bedewy & Gabriel (2015) mendefinisikan 

Academic Stress sebagai kecemasan yang muncul dari menemukan keseimbangan 

antara hubungan interpersonal, tuntutan akademis, ekspektasi diri sendiri, ekspetasi 

dari orang tua dan kawan kawan sepantarannya. Menurut Bedewy & Gabriel (2015) 

terdapat 3 aspek utama dalam terjadinya Academic Stress yakni, Pressure to 

perform, Perception of workload and environment, dan Self-perception 

Pressure to perform merupakan peleburan dari berbagai ekspektasi yang 

dirasakan oleh seorang mahasiswa. Ekspektasi di dalam konstruk ini didefinisikan 

sebagai harapan yang miliki akan hasil tertentu dari seorang individu. Harapan 

tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari mahasiswa sendiri maupun 

orang orang sekitarnya. Ekspektasi dari orang tua untuk anaknya dapat 

menyelesaikan program studinya dengan baik merupakan sumber stress yang 

signifikan bagi seorang mahasiswa (Khosroshahi, Kaleybar, & Farid, 2017). 

Terlebih lagi, penelitian terdahulu memberikan catatan bahwa terdapat situasi 



dimana seorang mahasiswa masuk kedalam bidang studi yang belum tentu menjadi 

bidang yang ingin di fokuskan untuk masa depannya (Tangade et al, 2011). Kondisi 

dimana seorang mahasiswa harus menjalankan studi sarjananya dalam bidang yang 

belum tentu sesuai dengan minatnya serta tingkat motivasi yang rendah ditemukan 

untuk memiliki hubungan positif terhadap tingkat academic stress. Ekspektasi dari 

mahasiswa sebagai individu juga ditemukan untuk berkontribusi dalam 

meningkatkan Academic Stress. Selain dari itu, kritikan dari pengajar dan sesama 

pelajar juga ditemukan berpengaruh dalam meningkatkan tingkat stres seorang 

mahasiswa (Kumar et al, 2009) 

Perception of workload and environment  merupakan bagaimana seorang 

mahasiswa memandang tugas yang diberikan kepadanya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Kyndt et al (2011) menemukan perbedaan tingkat academic stress 

pada 2 kelompok mahasiswa yang diberikan tugas yang sama namun diberikan 

jadwal pengumpulan yang berbeda. Kelompok mahasiswa yang mengumpulkan 

tugasnya per bagian namun perminggu melaporkan tingkat stres yang lebih tinggi 

daripada kelompok yang mengumpulkan seluruh tugasnya namun pada akhir bulan. 

Aspek ini ikut diperhitungkan ketika melihat besar dari beban tugas yang dihadapi.   

Self-perception merupakan aspek yang melihat persepsi akan kemampuan 

individu tersebut untuk menghadapi sumber permasalahan yang berasal dari 

pembelajarannya. Kepribadian dari seorang mahasiswa ditemukan untuk memiliki 

pengaruh akan reaksinya terhadap suatu tekanan.  Liu et al (2006) menemukan 

bahwa pelajar yang memiliki kepribadian introvert memiliki resiko tingkat stres 



dan kecemasan yang tinggi dalam pengerjaan tugas akhir. Sebaliknya, penelitian 

oleh Habibi et al (2017) dan Kallapiran et al  (2015) menemukan mahasiswa yang 

memiliki tingkat percaya diri yang terlalu tinggi atau meremehkan konsekuensi dari 

kegagalan dalam pengerjaan tugas telah ditemukan untuk memiliki tingkat stres 

tinggi serta performa akademis yang rendah.  

Berdasar dari hasil dari penelusuran penelitian terdahulu mengenai 

organizational citizenship behavior dan academic stress, peneliti tidak menemukan 

penelitian yang melihat pengaruh langsung dari kedua konsep tersebut. Apabila 

melihat fenomena yang terjadi dalam Universitas X Surabaya, Peneliti merasa 

bahwa terdapat sebuah kesempatan untuk tidak hanya memahami hubungan antara 

organizational citizenship behavior dan academic stress namun juga dapat 

menjelaskan secara empiris fenomena tersebut.  

Peneliti menduga bahwa fenomena yang terjadi di Universitas X Surabaya 

merupakan tingkat organizational citizenship behavior yang dipengaruhi secara 

negatif oleh tingkat academic stress yang tinggi. Hal tersebut didukung oleh 

penemuan Soo & Ali, (2017) serta Singh & Singh (2010) yang menemukan bahwa 

tingkat stress ditemukan memiliki hubungan negatif dengan tingkat organizational 

citizenship behavior.  

Dasar dugaan peneliti adalah bahwa fenomena tingkat organizational 

citizenship behavior yang rendah dalam Universitas X Surabaya dipengaruhi oleh 

tingkat stress yang muncul dari menyeimbangkan aktifitas organisasi dengan 

pencapaian akademis. Apapun aktivitas seorang mahasiswa, kewajiban utamanya 



adalah untuk menyelesaikan edukasinya. Aktivitas extrakulikuler seperti UKM 

tidak menjadi kewajiban bagi seorang mahasiswa. Namun bagi para aktivis 

organisasi, pemikiran tersebut tertutupi oleh kegiatan kegiatan serta persaudaraan 

yang dirasakan dengan rekan rekannya seorganisasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

menemukan bukti empiris dibalik dugaan tersebut. 

Penelitian ini meneliti pengaruh dari Organizational Citizenship Behavior 

dengan Academic Stress sebagai variabel independen, dimana peneliti menduga 

Academic Stress memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior. Peneliti menggunakan mahasiswa aktivis UKM dalam 

Universitas X Surabaya sebagai responden dalam penelitian ini karena fenomena 

penurunan jumlah anggota UKM yang terjadi dalam Universitas X Surabaya. 

Tujuan akhir dari peneliti adalah agar penelitian ini dapat menjadi titik 

permulaan dari sebuah implementasi kebijakan yang dapat membuat lingkungan 

Universitas X Surabaya sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan 

bermasyarakat mahasiswanya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Mayor : 

Apakah ada pengaruh dari academic stress terhadap organizational 

citizenship behavior pada mahasiswa aktivis Universitas X Surabaya? 

Minor : 



1 Apakah ada pengaruh dari komponen pressure to perform dalam Academic 

Stress terhadap komponen altruism dalam Organizational Citizenship 

Behavior ? 

2 Apakah ada pengaruh dari komponen perception of workload and 

examination dalam Academic Stress terhadap komponen altruism dalam 

Organizational Citizenship Behavior ? 

3 Apakah ada pengaruh dari komponen self-perception dalam Academic Stress 

terhadap komponen altruism dalam Organizational Citizenship Behavior ? 

4 Apakah ada pengaruh dari komponen pressure to perform dalam Academic 

Stress terhadap komponen generalized compliance dalam Organizational 

Citizenship Behavior? 

5 Apakah ada pengaruh dari komponen perception of workload and 

examination terhadap Academic Stress terhadap komponen generalized 

compliance dalam Organizational Citizenship Behavior? 

6 Apakah ada pengaruh dari komponen self-perception dalam Academic Stress 

terhadap komponen generalized compliance dalam Organizational 

Citizenship Behavior? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mayor : 

 Untuk mengetahui pengaruh dari academic stress terhadap organizational 

citizenship behavior pada mahasiswa Universitas X Surabaya. 



Minor :  

1 Untuk mengetahui pengaruh dari komponen pressure to perform terhadap 

komponen altruism dalam Organizational Citizenship Behavior  

2 Untuk mengetahui pengaruh dari komponen perception of workload terhadap 

komponen altruism dalam Organizational Citizenship Behavior . 

3 Untuk mengetahui pengaruh dari komponen self-perception terhadap 

komponen altruism dalam Organizational Citizenship Behavior. 

4 Untuk mengetahui pengaruh dari komponen pressure to perform dalam 

Academic Stress terhadap komponen generalized compliance dalam 

Organizational Citizenship Behavior. 

5 Untuk mengetahui pengaruh dari komponen perception of workload dalam 

Academic Stress terhadap komponen generalized compliance dalam 

Organizational Citizenship Behavior. 

6 Untuk mengetahui pengaruh dari komponen self-perception terhadap 

komponen generalized compliance dalam Organizational Citizenship 

Behavior. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan 

mengenai dinamika organisasi, khususnya dinamika keanggotaan terhadap 

organisasi dalam lingkungan perguruan tinggi.  



1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Pihak kemahasiswaan Universitas X Surabaya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak 

kemahasiswaan Universitas X Surabaya untuk memahami lebih dalam dinamika 

perkembangan rasa memiliki atau komitmen dalam mahasiswa. Serta untuk 

mengembangkan kebijakan yang dapat meningkatkan efektifitas serta 

produktifitas dalam mahasiswa di Universitas X Surabaya. 

 

2. Pihak mahasiswa aktivis Universitas X Surabaya 

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi yang penting dalam bagaimana 

perilaku dalam organisasi serta kondisi dari masing masing individu 

mempengaruhi bagaimana kehidupan dari seorang mahasiswa aktivis . Peneliti 

berharap informasi ini dapat di gunakan sebagai pertimbangan mahasiswa selama 

pembelajaran di Universitas X Surabaya. 

 


