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ABSTRAK

PENGARUH MODAL PSIKOLOGI TERHADAP ORGANIZATIONAL
CITIZENSHIP BEHAVIOUR

(STUDI PADA PEGAWAI PUSKESMAS RAWAT INAP SUKABUMI
BANDAR LAMPUNG)

Oleh
HENDRY YOSUA ROLOS

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi dalam modal
psikologi yaitu efikasi diri, optimisme, harapan dan resiliensi terhadap
organizational citizenship behaviour pada pegawai Puskesmas Rawat Inap
Sukabumi. Jenis penelitian ini adalah penelitian explanation research, populasi
penelitian ini adalah seluruh pegawai Puskesmas Rawat Inap Sukabumi dengan
jumlah sampel sebanyak 54 responden.. Metode analisis yang digunakan adalah
regresi linier sederhana yang digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial
dan regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji pengaruh secara
simultan. Hasil analisis data menunjukan bahwa secara parsial keempat dimensi
dalam modal psikologi yaitu efikasi diri, optimisme, harapan dan resiliensi
masing-masing mempengaruhi organizational citizenship behaviour. Secara
simultan, empat dimensi modal psikologi tersebut secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap organizational citizenship behaviour. Dalam
pengaruhnya secara simultan, dimensi efikasi diri paling mempengaruhi secara
signifikan terhadap organizational citizenship behaviour  . Kesimpulan: efikasi
diri, optimisme, harapan dan resiliensi mempengaruhi munculnya perilaku
organizational citizenship behaviour pegawai Puskesmas Rawat Inap Sukabumi.

Kata Kunci: Efikasi Diri, Harapan, Optimisme, Organizational Citizenship
Behaviour, Resiliensi.



ABSTRACT

THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL TOWARD
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR

(A STUDY OF INPATIENT HEALTH CENTER SUKABUMI BANDAR
LAMPUNG EMPLOYEES)

By
HENDRY YOSUA ROLOS

This study aims to determine the effect of four dimensions in psychological capital
that are self-efficacy, optimism, hope and resilience toward an employee
organizational citizenship behaviour on Inpatient Health Center of Sukabumi.
This research type is explanation research. this study population was all
employees of Sukabumi Inpatient Health Center with a total sample of 54
respondents. The analytical method used is simple linear regression which used to
examine the effect partially and multiple linear regression which used to test the
effect simultaneously. The results of data analysis showed that all four dimension
of the psychological capital which are self-efficacy, optimism, hope and resilience
affect the organizational citizenship behaviour. Simultaneously, the four
dimensions of psychological capital are jointly significant effect toward
organizational citizenship behaviour. In the result of simultan test, the dimensions
of self-efficacy significantly affect organizational citizenship behaviour more than
other dimension. Conclusion: self-efficacy, optimism, hope and resilience affect
the emergence  of the organizational citizenship behaviour of employees on
Inpatient Health Center of  Sukabumi.

Keywords: Hope, Optimism, Organizational Citizenship Behaviour, Resilience,
Self-Efficacy.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap organisasi pemerintah dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber  daya

manusia dan bagaimana sumber daya manusia dikelola. Pengelolaan sumber  daya

manusia tidak lepas dari faktor karyawan yang diharapkan dapat berprestasi

sebaik mungkin demi mencapai tujuan organisasi pemerintah. Karyawan

merupakan aset utama organisasi dan mempunyai peran yang strategis di dalam

organisasi yaitu sebagai pemikir, perencana, dan pengendali aktivitas organisasi.

Sumber daya manusia sebagai salah satu elemen utama dari organisasi merupakan

hal yang tidak dapat diabaikan. Hal ini dikarenakan faktor manusia sangat

berperan dalam mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia tidak saja

membantu organisasi dalam mencapai tujuannya tetapi juga membantu

menentukan apa yang benar-benar dapat dicapai dengan sumber daya yang

tersedia. Organisasi yang memiliki sumber daya manusia yang baik akan

mempunyai kekuatan untuk menghadapi persaingan.

Organisasi sukses membutuhkan karakteristik karyawan yang bersedia

memberikan kinerja optimal. Kinerja optimal tidak saja sesuai dengan apa yang

diinginkan organisasi, tetapi diharapkan mampu melebihi harapan yang ada.
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Efektifitas suatu organisasi dapat dilihat dari interaksi kerja pada tingkat

individual, kelompok, dan sistem-sistem organisasi yang menghasilkan output

manusia yang memiliki tingkat absensi yang rendah, perputaran karyawan yang

rendah, minimnya perilaku menyimpang dalam organisasi, tercapainya kepuasan

kerja dan juga karyawan harus memiliki Organizational Citizenship Behavior

(OCB) (Robbins dan Judge 2008: 40). Dalam dunia kerja yang dinamis seperti

saat ini, tugas semakin sering dikerjakan dalam tim dan sangatlah penting bagi

organisasi memiliki karyawan yang menunjukan perilaku keanggotaan yang baik.

Keanggotaan organisasi yang baik ditunjukan ketika karyawan mau melakukan

kinerja extra-role selain kinerja intra-role. OCB sebagai perilaku di luar

persyaratan formal pekerjaan yang memberikan keuntungan bagi organisasi.

Karyawan yang menunjukkan perilaku tersebut memberi kontribusi positif

terhadap organisasi melalui perilaku di luar uraian tugas, di samping karyawan

tetap melaksanakan tanggung jawab sesuai pekerjaannya. Sejalan dengan definisi

yang diungkap Robbins dan Judge, Menurut Organ, OCB adalah perilaku individu

yang bebas, tidak secara langsung atau eksplisit diakui dalam sistem pemberian

penghargaan dan dalam mempromosikan fungsi efektif organisasi. Atau dengan

kata lain, OCB adalah perilaku karyawan 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). Organ dan

Bateman serta Smith dkk menamakan kinerja extra-role dengan istilah

Organizational Citizenship Behaviors (OCB).
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Menurut Organ et al. (1998) dimensi OCB terdiri dari lima dimensi: (1) altruism,

yaitu perilaku membantu meringankan pekerjaan yang ditujukan kepada individu

dalam suatu organisasi, (2) courtesy, yaitu membantu teman kerja mencegah

timbulnya masalah sehubungan dengan pekerjannya dengan cara memberi

konsultasi dan informasi serta menghargai kebutuhan mereka, (3) sportsmanship,

yaitu toleransi pada situasi yang kurang ideal di tempat kerja tanpa mengeluh, (4)

civic virtue, yaitu terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi dan peduli pada

kelangsungan hidup organisasi, (5) conscientiousness, yaitu melakukan hal-hal

yang menguntungkan organisasi seperti mematuhi peraturan-peraturan di

organisasi.

Salah satu faktor yang umumnya mempengaruhi timbulnya perilaku kinerja extra-

role atau disebut Organizational Citizenship Behaviour yaitu faktor kepuasan

kerja dan motivasi kerja. Dikatakan bahwa kepuasan kerja mempunyai pengaruh

positif moderat pada kinerja. Orang yang mempunyai motivasi, tingkat kepuasan

kerja lebih tinggi cenderung mempunyai tingkat kinerja tugas lebih tinggi, tingkat

citizenship behaviour lebih tinggi dan tingkat perilaku kontra produktif lebih

rendah. (Colquit et.al. dalam Wibowo 2013:141) Namun ternyata ada faktor lain

yang diindikasi dapat mempengaruhi seorang pegawai memberikan kinerja yang

optimal yang cenderung merujuk ke suatu perilaku mau untuk melakukan

pekerjaan di luar peran mereka. Faktor tersebut dikatakn dlam penelitian terdahulu

yang dilakukan oleh Seyed Mousa Golestaneh dalam penelitiannya yang berjudul

“The Relationship between Psychological Capital and Organizational Citizenship

Behavior”, merupakan faktor modal psikologi.
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Modal psikologi merupakan perkembangan dari perilaku organisasional  positif

yang menekankan pada pengaplikasian kekuatan atau kelebihan (hal-hal positif)

dalam sumber daya manusia. Modal psikologi yang kuat membuat para karyawan

berkomitmen kuat pada pekerjaannya. Komitmen ini dicirikan antara lain

kemauan bekerja keras dan  tidak menyerah pada kesulitan-kesulitan, keterlibatan,

antusiasme dan berkonsentrasi penuh dalam bekerja. Karyawan yang

berkomitmen dengan pekerjaannya akan sangat asyik dan bersemangat dalam

bekerja, bahkan seolah-olah tidak memikirkan waktu kerja dan reward yang

diterimanya. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, tekun, persisten  dengan

serius namun ceria. Modal Psikologi atau Psychological Capital ini didefinisikan

sebagai:

"pengembangan karakter atau watak psikologis positif seorang individu
dan ditandai oleh: memiliki kepercayaan diri (self-efficacy) untuk
mengambil dan dimasukkan ke dalam upaya yang diperlukan untuk
berhasil pada tugas-tugas yang menantang; membuat atribusi yang positif
(optimisme) terhadap keberhasilan saat ini dan di masa depan; tekun
mencapai tujuan dan, bila perlu, mengarahkan jalan ke tujuan (harapan)
agar mencapai  keberhasilan; dan ketika dilanda masalah dan kesulitan,
mempertahankan dan bangkit kembali dan bahkan melampaui
(resilience/ketahanan) untuk mencapai sukses." (Luthans et al., 2015:2).

Salah satu lembaga/instansi pemerintah yang membawa misi sosial,

mengutamakan pelayanan medis terhadap masyarakat yaitu Puskesmas. Demikian

juga dengan Puskesmas Rawat Inap Sukabumi Kota Bandar Lampung adalah unit

pelaksana teknis dinas kesehatan kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan

pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja Kecamatan Sukabumi. Puskesmas

Rawat Inap Sukabumi merupakan suatu organisasi yang bergerak di bidang

pelayanan masyarakat. Pegawai Puskesmas Rawat Inap Sukabumi dituntut untuk

melakukan suatu pekerjaan dengan kinerja yang baik untuk dapat memberikan
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pelayanan yang maksimal dan baik. Untuk memberikan pelayanan yang baik

maka para pegawai yang bekerja di Puskesmas Rawat Inap Sukabumi direkrut

berdasarkan bidang-bidang yang dibutuhkan untuk melengkapi bagian divisi

pekerjaan yang dibutuhkan oleh sebuah puskesmas.

Tabel 1.1 Daftar Tenaga kerja Puskesmas Rawat Inap Sukabumi

Tenaga PNS Jumlah Tenaga Kontrak/TKS Jumlah

Kepala Puskemas 1 Dokter 1

Bidan 7 Bidan 7

Perawat 11 Perawat 4

Dokter 5 Staff Administrasi 2

Apoteker 1 Asisten Gigi 1

Staff Administrasi 1 Cleaning Service 1

Gizi 1 Cleaning Service + Laundry 1

Analis 3 OB Puskesmas 1

Kasubag Tata Usaha 1 Supir Puskesmas 1

Farmasi 1

Kesehatan Keliling 2

Total Tenaga PNS 34 Total Tenaga Kontrak/TKS 20

Sumber: Data Kasubag TU Puskesmas Rawat Inap Sukabumi, 2016

Pembagian pekerjaan sesuai bidang dan keahlian mereka bertujuan mendukung

berjalanya proses pelayanan kesehatan sesuai dengan tujuan dari Puskesmas

Rawat Inap Sukabumi yaitu memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat

secara maksimal. Puskesmas Rawat Inap Sukabumi dipimpin oleh seorang Kepala

Puskesmas dan beberapa pegawai di bidangnya. Bidang dan unit kerja di

Puskesmas Rawat Inap Sukabumi meliputi Administrasi, Tata Usaha, Analis,

Farmasi, Dokter, Bidan, Perawat, Gizi dan Farmasi serta Kesehatan keliling.
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Pegawai Puskesmas Rawat Inap Sukabumi berjumlah 54 orang termasuk Kepala

Puskesmas. Jumlah tersebut merupakan jumlah keseluruhan dari total tenaga kerja

PNS dan kontrak/tenaga kerja sukarela. Berdasarkan tabel 1.1 diatas tiap pegawai

yang bekerja di unit pelayanan kesehatan Puskemas Rawat Inap Sukabumi

melakukan pekerjaan mereka masing-masing sesuai jabatan dan posisinya

masing-masing. Namun dalam melaksanakan peran mereka masing-masing,

berdasarkan informasi dari Kepala Puskesmas Rawat Inap Sukabumi, beliau

menyadari bahwa para pegawai dalam melakukan tugas dan perannya terkadang

mereka mampu untuk mengerjakan pekerjaan lebih dari peran masing-masing.

Perilaku extra-role yang terjadi pada kinerja para pegawai Puskesmas Rawat Inap

Sukabumi ditandai dengan beberapa hal. Seorang pegawai cenderung mampu

menggantikan pegawai lain ketika pegawai tersebut tidak masuk, membantu

bidang lain ketika dibutuhkan dan saling memberi kritik dan saran dalam bekerja.

Para pegawai senior selalu membimbing pegawai-pegawai baru dalam

menjalankan pekerjaan sesuai tugas mereka masing-masing. Para pegawai selalu

dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Rawat

Inap Sukabumi guna mempererat hubungan individu satu sama lain melalui

kegiatan tersebut. Selalu mentaati peraturan yang telah dibuat dan diberikan

Kepala Dinas atau Kepala Puskesmas. Selain itu beberapa pegawai di Puskesmas

Rawat Inap Sukabumi dapat melakukan pekerjaan ganda yang dapat

menguntungkan dan membantu kelangsungan siklus kerja. Beberapa pegawai

seperti bidan atau perawat mampu merangkap sebagai bendahara, staff pengadaan

barang juga mampu membantu bidang-bidang lain yang memang membutuhkan
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bantuan. Perilaku ini tidak hanya semata-mata didasari karena adanya sistem

reward formal namun merupakan pilihan dan inisiatif individual.

Kepala Puskesmas Rawat Inap Sukabumi juga menambahkan bahwa dalam

menjalankan tugas dan pekerjaan, para pegawai cenderung memiliki kepribadian

yang baik. Para pegawai mampu bekerja dengan percaya diri dan optimis ketika

menghadapi tantangan ketika adanya perubahan jam kerja maupun tugas-tugas

tambahan. Selain itu, para pegawai juga cenderung mampu bertahan dalam

keadaan banyaknya tugas dan bersifat profesional dalam bekerja walaupun ada

permasalahan pribadi yang mempengaruhi pikiran pegawai. Para pegawai di

Puskesmas Rawat Inap Sukabumi melakukan pekerjaan dengan kerja keras,

antusias dan selalu berkonsentrasi penuh dalam bekerja. Psikologis para pegawai

yang baik membantu Puskesmas Rawat Inap Sukabumi melayani masyarakat

dengan baik dan maksimal. Dengan adanya kecenderungan perilaku seperti ini

maka perlu diketahui apakah benar perilaku modal psikologi mempengaruhi

perilaku keanggotaan yang baik atau yang disebut Organizational Citizenship

Behaviour.

Dari penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk mangadakan penelitian yang

berhubungan dengan Modal Psikologi dan Organizational Citizenship Behaviour

yang selanjutnya menjadi judul skripsi yaitu “Pengaruh Modal Psikologi

Terhadap Organizational Citizenship Behaviour (Studi Pada Pegawai

Puskesmas Rawat Inap Sukabumi Bandar Lampung)”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dirumuskan yaitu:

1. Bagaimanakah pengaruh efikasi diri terhadap Organizational Citizenship

Behaviour pada pegawai Puskesmas Rawat Inap Sukabumi?

2. Bagaimanakah pengaruh resiliensi terhadap Organizational Citizenship

Behaviour pada pegawai Puskesmas Rawat Inap Sukabumi?

3. Bagaimanakah pengaruh harapan terhadap Organizational Citizenship

Behaviour pada pegawai Puskesmas Rawat Inap Sukabumi?

4. Bagaimanakah pengaruh optimisme terhadap Organizational Citizenship

Behaviour pada pegawai Puskesmas Rawat Inap Sukabumi?

5. Bagaimanakah pengaruh efikasi diri, resiliensi, harapan dan optimisme

terhadap Organizational Citizenship Behaviour pada pegawai Puskesmas

Rawat Inap Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan untuk memecahkan suatu masalah. Sesuai perumusan

masalah yang disebutkan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian

ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh efikasi diri terhadap Organizational Citizenship

Behaviour pada pegawai Puskesmas Rawat Inap Sukabumi.

2. Mengetahui pengaruh Resiliensi terhadap Organizational Citizenship

Behaviour pada pegawai Puskesmas Rawat Inap Sukabumi.

3. Mengetahui pengaruh Harapan terhadap Organizational Citizenship

Behaviour pada pegawai Puskesmas Rawat Inap Sukabumi.
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4. Mengetahui pengaruh Optimisme terhadap Organizational Citizenship

Behaviour pada pegawai Puskesmas Rawat Inap Sukabumi.

5. Mengetahui pengaruh efikasi diri, resiliensi, harapan dan optimisme

terhadap Organizational Citizenship Behaviour pada pegawai Puskesmas

Rawat Inap Sukabumi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada

instansi dan para pegawainya untuk menambah wawasan di bidang ilmu

manajemen SDM dan pengetahuan mengenai kinerja pegawai, khususnya

wawasan mengenai Modal Psikologi dan Organizational Citizenship

Behaviour. Diharapkan wawasan ini mampu meningkatkan tingkat

produktifitas dari para pegawai pada Puskesmas Rawat Inap Sukabumi.

2. Manfaat bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi teman-teman

mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau akan

melakukan penelitian mengenai pengaruh Modal Psikologi terhadap

Organizational Citizenship Behaviour.

3. Manfaat bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa

tambahan pengetahuan kepada penulis mengenai pengaruh Modal
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Psikologi terhadap Organizational Citizenship Behaviour di Indonesia

khususnya terhadap perusahaan, organisasi, maupun instansi pemerintah.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Modal Psikologi

Modal Psikologi atau yang disebut Psychological Capital (PsyCap) merupakan

hasil dari pandangan yang muncul karena adanya kebutuhan perusahaan akan

pekerja yang berkualitas. Perusahaan memiliki beragam persyaratan dan

kebutuhan akan pekerja sehingga membuat perusahaan berlomba-lomba untuk

mencari pekerja yang memiliki kualitas individu yang baik Luthans, et al. (dalam

Mikko, 2012:9) Hal ini diperkuat dengan adanya anggapan bahwa perusahaan

yang ada tidak melihat potensi dari sumber daya manusia yang dimiliki secara

keseluruhan melainkan hanya melihat individu yang berkualitas Avolio (dalam

Mikko, 2012:9). Pandangan perusahaan ini menunjukkan bahwa mereka tidak

percaya akan nilai-nilai sumber daya manusia sehingga mereka tidak mau

berinvestasi dan melakukan pengembangan lebih jauh pada sumber daya manusia

yang dimiliki.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada saat itu, pendekatan yang muncul dan

berkembang lebih mengarah kepada bagaimana menemukan pekerja yang

memiliki bakat dan performa yang baik Goodwin & Olson (dalam Mikko,

2012:9). Pada saat itu, terdapat dua pendekatan yang muncul. Pendekatan tersebut
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adalah pendekatan yang bersifat negatif dan positif. Pendekatan negatif yang

dimaksud menjelaskan beberapa konstruk yaitu keadaan emosional tenaga kerja,

stres, burnout, konflik, dan disengagement. Hal yang diperhatikan adalah

bagaimana memperbaiki hal yang sifatnya negatif sehingga individu bisa

memiliki performa yang lebih baik. Sedangkan, pendekatan positif yang dimaksud

bertujuan untuk meningkatkan konstruk organizational behavior positive seperti

kepercayaan diri, reinforcement, goal-setting, positive affectivity citizenship

behavior, empowerment, engagement, dan partisipasi. Locke (dalam Mikko,

2012:9) Masa di mana perusahaan berlomba memiliki pekerja dengan kualitas

yang baik, banyak penelitian berfokus pada tiga hal, yaitu menyembuhkan mental

illness, membantu seseorang menjadi lebih bahagia dan lebih produktif, serta

mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya.

Melihat hal itu, peneliti terdorong untuk menemukan suatu pendekatan yang lebih

positif karena berbagai pendekatan negatif hanya berfokus pada keadaan negatif

dari psikologis seseorang Avolio (dalam Mikko, 2012:10) Sebagai peneliti,

Seligman (dalam Mikko, 2012:10) juga mencoba untuk mengembangkan suatu

pendekatan psikologis positif baru yang lebih berfokus untuk membantu orang

yang sehat menjadi lebih bahagia, produktif, dan dapat mengaktualisasikan

potensi yang dimilikinya. Kemudian, hasil penelitian Seligman dilanjutkan oleh

Cameron, Dutton, & Quinn (2003, Mikko, 2012:10) memunculkan Positive

Organizational Scholarship, yaitu positive psychology di tingkat organisasi dan

POB, yaitu Positive Organizational Behavior, yang menjelaskan mengenai

positive psychology di tingkat individu. POB bisa didefinisikan sebagai suatu

studi dan aplikasi yang memiliki orientasi positif dari kekuatan sumber daya
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manusia dan kemampuan psikologis yang bisa diukur, dikembangkan, dan diatur

secara efektif untuk meningkatkan performa pada lingkungan pekerjaan (Luthans,

2002b, p. 59 dalam Luthans, et al., 2007:542). Secara tidak langsung, definisi

tesebut menjelaskan manfaat POB dalam membuat seseorang untuk semakin

produktif sesuai dengan potensi yang ia miliki.

POB juga memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: (1) suatu

konstruk yang positif dan unik, (2) harus berdasarkan teori dan penelitian, (3) bisa

diukur secara valid, (4) suatu kriteria yang state-like atau dapat dikembangkan,

dan (5) memiliki pengaruh yang positif pada kinerja individu (Luthans, et al.,

2007:544).

Salah satu syarat agar suatu konstruk bisa digolongkan menjadi POB adalah

konstruk tersebut harus berupa state-like. State-like itu sendiri memiliki

karakteristik seperti terbuka, dapat berubah, dan dapat dikembangkan.

Psychological capital termasuk kedalam POB karena memiliki karakteristik state-

like seperti yang terdapat pada POB. Salah satu buktinya adalah psychological

capital dapat menggambarkan secara lebih baik dalam memahami dan

mengembangkan sumber daya manusia sebagai aset dari perusahaan (Luthans, et

al., 2007:544). Psychological capital juga lebih fokus untuk mengembangkan

sumber daya manusia sehingga dapat membuat performa meningkat daripada

mengembangkan organisasi tempat seseorang bekerja.

1. Definisi Modal Psikologi

Modal psikologi atau psyhological capital itu memiliki banyak definisi, salah satu

definisi modal psikologi menurut Luthans, et, al., (2015:2)
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“is an individual’s positive psychological state of development and is
characterized by: (1) having confidence (self-efficacy) to take on and put
in the necessary effort to succeed at challenging tasks; (2) making a
positive attribution (optimism) about succeeding now and in the future; (3)
persevering toward goals and, when necessary, redirecting paths to goals
(hope) in order to succeed; and (4) when beset by problems and adversity,
sustaining and bouncing back and even beyond (resiliency) to attain
success.” (Luthans, Youssef, & Avolio, 2015: 2)

Pada penelitian ini, definisi dari modal psikologi yang digunakan peneliti

merupakan definisi dari Luthans, et al. (2007:2). Modal psikologi bisa

didefinisikan sebagai suatu perkembangan keadaan psikologis yang positif pada

individu dengan karakteristik: (1) memiliki kepercayaan diri untuk memilih dan

menyerahkan upaya yang diperlukan agar berhasil pada tugas-tugas yang

menantang (efikasi diri); (2) membuat atribusi positif tentang keberhasilan di

masa kini dan mendatang (optimisme); (3) tekun dalam mencapai tujuan dan, bila

diperlukan mengalihkan cara untuk mencapai tujuan dalam rangka meraih

keberhasilan (harapan), dan; (4) Ketika dilanda masalah dan kesulitan, individu

dapat bertahan dan bangkit kembali bahkan melampaui keadaan semula untuk

mencapai keberhasilan (resiliensi). Karakteristik yang membangun modal

psikologi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga konstruk ini lebih baik

diukur sebagai satu kesatuan. Apabila modal psikologi hanya dianalisis satu atau

beberapa karakteristik saja, penelitian tersebut menjadi tidak memadai karena

modal psikologi tidak akan menjadi “modal psikologi” apabila salah satu dari

karakteristiknya tidak ada (Luthans, et al., 2007:549). Pada bagian selanjutnya,

peneliti akan membahas mengenai komponen-komponen yang membentuk

konstruk modal psikologi tersebut.
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2. Komponen Modal Psikologi

Sesuai dengan definisi yang telah dipaparkan di atas, terdapat 4 komponen dalam

modal psikologi yaitu efikasi diri (self-efficacy), optimisme (optimism), harapan

(hope), dan resiliensi (resiliency).

2.1. Efikasi Diri

Luthans, et al.., (2015:50) mendefinisikan efikasi diri sebagai suatu keyakinan

atau kepercayaan diri seseorang mengenai kemampuannya dalam mengarahkan

motivasi, sumber-sumber kognisi, dan melakukan sejumlah tindakan yang

dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas dalam

konteks tertentu. Luthans, et al. (2015:51) mengemukakan bahwa orang yang

memiliki efikasi diri memiliki karakteristik :

1. Individu menentukan target yang tinggi bagi dirinya dan mengerjakan

tugas-tugas yang sulit

2. Menerima tantangan secara senang dan terbuka

3. Memilik motivasi diri yang tinggi

4. Melakukan berbagai usaha untuk mencapai target yang telah dibuat

5. Gigih saat menghadapi hambatan

Kelima karakteristik tersebut, orang-orang dengan efikasi diri yang tinggi akan

dapat mengembangkan dirinya secara mandiri dan mampu untuk menjalankan

tugas secara efektif (Luthans, et al., 2015:50). Orang yang memiliki efikasi diri

tinggi akan mampu untuk menetapkan tujuan dan memilih tugas yang sulit untuk

dirinya. Sedangkan, pada orang yang memiliki efikasi diri rendah, individu akan
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memiliki keragu-raguan, umpan balik yang negatif, kritik sosial halangan,

kegagalan yang berulang (Luthans, et al., 2015:51). Selanjutnya Luthans, et al.

(2015:48-50) juga menyebutkan lima penemuan penting terkait dengan efikasi

diri, yaitu:

a. efikasi diri merupakan suatu bidang yang spesifik. Seorang individu bisa saja

merasa percaya diri dalam hal tertentu namun tidak percaya diri pada hal lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa efikasi diri itu spesifik pada bidang yang ingin

dilihat.

b. Hasil dari efikasi diri tergantung pada latihan dan tingkat penguasaan tugas.

Individu memiliki efikasi diri tinggi dalam suatu hal tertentu karena ia sudah

pernah berlatih dan telah menguasai hal tersebut sebelumnya.

c. efikasi diri dapat terus berkembang. Sesorang mungkin saja memiliki

kepercayaan diri yang tinggi dalam suatu hal tetapi ia merasa tidak nyaman ketika

diminta melakukan tugas lainnya. Contoh: seseorang yang biasa dan memiliki

kemampuan menulis diminta untuk berbicara di depan umum.

d. efikasi diri dipengaruhi oleh orang lain. Pandangan orang lain terhadap diri

seseorang memiliki pengaruh terhadap evaluasi diri yang muncul.

e. efikasi diri merupakan variabel yang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor.

Tingkat kepercayaan diri seseorang tergantung dari banyak faktor. Faktor tersebut

dapat berupa hal yang bisa diraih masing-masing orang seperti pengetahuan dan

keterampilan.
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2.2. Optimisme

Terdapat banyak definisi optimisme dalam modal psikologi, salah satunya

adalah menurut Seligman (1998 dalam Luthans, Youssef, & Avolio, 2015:118)

yang mendefinisikan optimisme sebagai suatu cara menginterpretasi kejadian-

kejadian positif sebagai suatu hal yang terjadi akibat diri sendiri, bersifat menetap,

dan dapat terjadi dalam berbagai situasi; serta menginterpretasikan kejadian-

kejadian negatif sebagai suatu hal yang terjadi akibat hal-hal di luar diri, bersifat

sementara, dan hanya terjadi pada situasi tertentu saja. Definisi lain mengenai

optimisme adalah sebuah gambaran dalam psikologi positif sebagai harapan masa

depan yang positif dan terbuka pada perkembangan diri yang menetap Carver dan

Scheier (dalam Luthans, et al., 2015:114).

Penjelasan lebih lanjut dari Luthans, et al. (2015:118) mengenai orang optimis

adalah orang yang akan beranggapan segala sesuatu yang terjadi pada dirinya

merupakan hal yang memang sengaja ia lakukan dan berada dalam kontrol

dirinya. Orang tersebut secara tidak langsung akan melihat segala suatu hal yang

terjadi dalam hidupnya secara positif dan apabila terjadi suatu hal yang negatif

dalam hidupnya, ia akan terus bersikap positif dan percaya akan masa depannya.

Pada orang yang pesimistis, ia tidak akan perhatian pada hal yang positif dalam

hidupnya bahkan ia hanya akan fokus pada beranggapan hal yang terjadi tersebut

dikarenakan kesalahannya semata. Seseorang yang optimis menjadi lebih realistik

dan fleksibel. Hal tersebut dikarenakan optimisme dalam modal psikologi tidak

hanya digambarkan sebagai perasaan positif dan egois tetapi menjadi suatu

pembelajaran yang kuat dalam hal disiplin diri, analisa kesalahan masa lalu, dan
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perencanaan pencegahan terjadinya hal buruk Luthans, et al. (dalam Mikko

2012:14).

Individu dengan optimisme yang tinggi akan mampu merasakan implikasi secara

kognitif dan emosional ketika mendapatkan kesuksesan. Individu tersebut juga

mampu menentukan nasibnya sendiri meskipun mendapatkan tekanan dari orang

lain mampu memberikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terkait

ketika dirinya mencapai kesuksesan Luthans, et al. (dalam Mikko 2012:14 ).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki optimisme akan

mampu memandang permasalahan yang terjadi dalam hidupnya secara positif dan

menganggap hal negatif bukanlah hambatan untuk dirinya sehingga ia mampu

untuk menghadapi masa depan.

2.3. Harapan

Menurut Snyder (dalam Luthans, et al., 2015:83), harapan adalah suatu keadaan

motivasi positif yang didasari oleh proses interaksi antara (1) agency/willpower

(kekuatan keinginan)–komponen ini adalah energi untuk mencapai tujuan dan (2)

pathways/waypower (perencanaan untuk mencapai tujuan) untuk mencapai

kesuksesan. Hal yang membuat Hope berbeda dengan komponen lainnya adalah

komponen harapan memiliki pathway yang merupakan suatu perencanaan untuk

mencapai tujuan, dan agency yang menjelaskan bahwa harapan bisa diterapkan

pada kehidupan sehari-hari. Individu yang memiliki harapan, orang tersebut akan

memiliki kemampuan untuk mencari jalan alternatif dalam menyelesaikan

permasalahan hidupnya sehari hari meskipun ia mengalami berbagai hambatan.
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Luthans, et al. (2015:83) menyatakan bahwa ada beberapa cara yang bisa

dilakukan untuk meningkatkan hope pada diri seseorang. Hal yang perlu

diperhatikan adalah goal-setting. Seseorang perlu mengetahui apa yang menjadi

tujuannya sehingga ia tahu apa yang dituju dan cara yang perlu dilakukan untuk

mencapainya. Selain itu, orang tersebut perlu melakukan stepping untuk

meningkatkan harapan dalam dirinya. Stepping itu sendiri merupakan suatu cara

untuk menjabarkan setiap langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.

Hal terakhir yang dapat meningkatkan harapan adalah reward. Reward mampu

mendorong seseorang untuk mencapai harapannya sehingga ia akan termotivasi

untuk bekerja.

2.4. Resiliensi

Resiliensi bisa didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk memantul atau

bangkit kembali dari kesulitan, konflik, kegagalan, bahkan pada persitiwa positif,

kemajuan, dan peningkatan tanggung jawab Luthans (dalam Mikko 2012:15).

Seseorang yang memiliki kemampuan resiliensi yang tinggi mampu untuk belajar

dan berkembang dari tantangan yang dihadapi. Masten dan Reed (dalam Mikko

2012:5) mendefinisikan resiliensi sebagai suatu fenomena dengan pola adaptasi

positif dalam konteks situasi yang menyulitkan dan beresiko.

Masten dan Reed dalam Mikko (2012:16) menjelaskan bahwa perkembangan dari

resiliensi itu sendiri bergantung pada dua faktor yaitu resiliency assets dan

resilience risk (Luthans, et al dalam Mikko 2012:16)). Resiliency assets adalah

karateristik yang dapat diukur pada suatu kelompok atau individu yang dapat

memprediksi keluaran positif di masa yang akan datang dengan kriteria yang
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spesifik. Resilience risk adalah sesuatu yang dapat meningkatkan keluaran yang

tidak diinginkan, seperti pengalaman yang tidak mendukung perkembangan diri,

contohnya seperti kecanduan alkohol, obat–obatan terlarang, dan terpapar trauma

kekerasan. Hasil temuan Youssef & Luthans (2005, dalam Mikko, 2012:16)

menunjukkan bahwa resiliency memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

pekerja dalam hal kepuasan, kebahagiaan, dan komitmen pada pekerja. Hal

tersebut menunjukkan bahwa resiliency memiliki pengaruh yang positif terhadap

perkembangan individu.

3. Pengukuran Modal Psikologi

Pengukuran modal psikologi atau psychological capital diukur menggunakan

kuesioner Psychological Capital Questionare (PCQ) yang dibuat oleh Luthans, et

al. (2015:242). Psychological Capital Questionare ini memiliki 24 item yang

terdiri dari empat komponen yaitu self efficacy, optimism, hope, dan resiliency.

Setiap komponen, yang diwakili oleh 6 item ini, berasal dari alat ukur berbeda

yang kemudian diadaptasi menjadi PCQ. Pada PCQ, komponen efikasi diri

mengacu pada alat ukur self efficacy milik Parker, komponen harapan berasal dari

alat ukur Snyder, kompone optimisme pada PCQ dikembangkan dari alat ukur

Scheier dan Carver, dan komponen resiliensi dikembangkan dari alat ukur

Wagnild dan Young seperti yang dijelaskan dalam Luthans, et al. (2015:246)
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B. Organizational Citizenship Behaviour (OCB)

1. Pengertian Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Pada era globalisasi saat ini perusahaan dituntut untuk dapat melakukan

perubahan dari segi eksternal maupun internalnya agar dapat menyesuaikan diri

dengan para pesaingnya. Perilaku-perilaku yang senantiasa ditonjolkan di dalam

perusahaan saat ini tidak hanya perilaku yang sesuai peranannya saja (in-role)

akan tetapi diharapkan dapat lebih memunculkan perilaku extra-role, sehingga

kerjasama tim sebagai nilai penting di dalam sebuah organisasi dapat

dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Disamping itu, dengan adanya perilaku

extra-role di antara karyawan efektivitas perusahaan akan meningkat. Perusahaan

ataupun manajer dapat menghemat beberapa sumber daya yang telah dialokasikan

sebelumnya apabila perilaku extra-role di antara karyawan berjalan dengan baik.

Konsep mengenai organizational citizenship behavior pertama kali diperkenalkan

kurang lebih semenjak tiga dekade yang lalu oleh Dennis Organ pada tahun 1983.

Menurut Organ dalam Titisari (2014:4), OCB merupakan bentuk perilaku yang

merupakan pilihan dan inisiatif individual, tidak berkaitan dengan sistem reward

formal organisasi tetapi secara agregat meningkatkan efektivitas organisasi. Dapat

diartikan bahwa karyawan yang memiliki OCB lebih kepada kesadaran ataupun

kerelaan pribadi untuk berperilaku sosial dan bekerja melebihi apa yang

diharapkan terhadap sesama karyawan maupun terhadap perusahaan. Smith et all

(1983) dalam Pratiwi (2013:24) mengatakan bahwa kebanyakan dari perilaku

yang mencerminkan organizational citizenship behavior tidak mudah diatur

dengan skema insentif individu, karena perilaku seperti itu sering kabur dan sulit
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untuk mengukurnya. Perbedaan yang mendasar antara perilaku in-role dan extra-

role terletak pada hasil yang diperoleh atau penghargaan. Perilaku in-role

biasanya dihubungkan dengan penghargaan dan hukuman (sanksi), sedangkan

perilaku extra-role tidak dihubungkan dengan penghargaan yang akan diterima.

Oleh karena itu ,OCB merupakan perilaku yang berkaitan dengan pilihan pribadi

apabila seorang karyawan menunjukkan perilaku tersebut, maka ia akan

merasakan kepuasan di dalam dirinya sendiri dan apabila tidak menunjukkan

perilaku tersebut tidak akan menyebabkan hukuman dalam organisasi.

Perilaku OCB merupakan salah satu bentuk dari adanya teori pertukaran soial

dimana terdapat rasa saling percaya dan imbal balik di antara kedua belah pihak,

yaitu karyawan dan perusahaan (Widyaningrum dalam Pratiwi 2013:25). Apabila

individu merasa perlakuan organisasi baik maka mereka akan membalas dan

meningkatkan kinerja melebihi permintaan minimum pekerjaannnya dengan

membantu yang lain dan organisasi, sebaliknya jika organisasi memandang tenaga

kerja dalam jangka pendek maka mereka akan membalas dengan hanya

melakukan tugasnya saja dan meminimalisasi perilaku OCB. OCB meliputi dua

aspek (McNeely and Meglino dalam Pratiwi 2013:25) :

1. The individual focus

Adalah perilaku seseorang yang membantu individu yang lain seperti membantu

rekan kerja mengurangi resiko, menyelesaikan tugas yang berat dan menunjukkan

kepada karyawan baru cara melaksanakan tugas.
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2. The group focus

Adalah perilaku memberikan kontribusi untuk organisasi seperti menyelesaikan

tujuan yang penuh arti, mengidentifikasi cara memperbaiki kinerja sebagai

anggota tim pemecah masalah.

Berdasarkan pengertian yang telah dideskripsikan oleh beberapa peneliti

terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. OCB merupakan perilaku extra-role atau perilaku di luar peranan (job

description) yang telah ditentukan oleh perusahaan, timbul karena adanya sikap

prososial dan atas dasar kerelaan pribadi dari karyawan.

2. Perusahaan tidak mengatur penghargaan (reward) atau sanksi (punishment)

yang akan diberikan kepada karyawan berkaitan dengan OCB, karena pada

dasarnya perilaku ini kabur dan sulit diukur. Oleh karena itu, karyawan yang

menunjukkan perilaku OCB tidak akan mendapat suatu penghargaan dari

perusahaan, begitu pula sebaliknya karyawan yang tidak menunjukkan perilaku

OCB tidak akan mendapatkan hukuman dari perusahaan.

3. Perilaku yang menunjukkan OCB merupakan umpan balik yang diberikan

karyawan atas perlakuan baik yang diterimanya dari perusahaan. Perilaku OCB

muncul di antara karyawan dikarenakan adanya perasaan sebagai bagian dari

organisasi dan merasa puas apabila dapat membantu orang lain atau rekan kerja.

Begitu pula apabila perusahaan kurang memberikan perhatian terhadap apa yang

diinginkan karyawan, maka perilaku OCB di antara karyawanpun akan jarang

terlihat.
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4. Adanya OCB di dalam perusahaan dapat meningkatkan efektivitas perusahaan

baik secara kuantitatif maupun kualitatif, karena melalui OCB ini tentunya akan

terbentuk kerjasama tim yang semakin kuat di antara karyawan.

2. Dimensi Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Penelitian mengenai OCB telah banyak dilakukan, beberapa dimensi OCB

dikemukakan secara berbeda-beda di dalam setiap penelitian yang dilakukan.

Melalui dimensi-dimensi yang dikemukakan oleh peneliti terdahulu perilaku OCB

di antara karyawan dapat terdeteksi dengan jelas agar selanjutnya dapat terus

dilakukan upaya-upaya oleh perusahaan untuk menjaga perilaku positif ini.

Terdapat lima dimensi dari OCB dikemukakan oleh Organ dalam Titisari (2014:7)

yaitu:

1. Altruism

Perilaku karyawan dalam menolong rekan kerjanya yang mengalami kesulitan

dalam situasi yang sedang dihadapi baik mengenai tugas dalam organisasi

maupun masalah pribadi orang lain. Dimensi ini mengarah pada memberi

pertolongan yang bukan merupakan kewajiban yang ditanggungnya. Contoh:

bersedia membantu mengerjakan laporan milik rekan kerja yang pada hari ini

tidak dapat masuk kerja karena sakit atau bersedia menggantikan tugas rekan kerja

untuk sementara pada jam istirahat.

2. Conscientiousness

Perilaku yang ditunjukkan dengan berusaha melebihi yang diharapkan

perusahaan. Perilaku sukarela yang bukan merupakan kewajiban atau tugas

karyawan. Dimensi ini menjangkau jauh diatas dan jauh ke depan dari panggilan
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tugas. Contoh: seorang karyawan bagian cleaning service bersedia untuk

membantu karyawan lain yang membutuhkan foto copy dokumen-dokumen yang

dibutuhkannya.

3. Sportmanship

Perilaku yang memberikan toleransi terhadap keadaan yang kurang ideal dalam

organisasi tanpa mengajukan keberatan-keberatan. Seseorang yang mempunyai

tingkatan yang tinggi dalam dimensi ini akan meningkatkan iklim yang positif

diantara karyawan, karyawan akan lebih sopan dan bekerja sama dengan yang lain

sehingga akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih menyenangkan. Contoh:

Apabila terjadi pergantian kepemimpinan perusahaan yang baru dan berdampak

pada diubahnya sebagian dari kebijakan dari kepemimpinan lama yang dirasa

kurang sesuai dengan keinginan karyawan saat ini, karyawan berusaha untuk

beradaptasi dengan cepat dan tetap memberikan kinerja terbaik tanpa

membicarakan sisi negatif pemimpin baru dengan karyawan lainnya yang justru

akan menurunkan kinerja karyawan lain.

4. Courtessy

Menjaga hubungan baik dengan rekan kerjanya agar terhindar dari masalah-

masalah interpersonal. Seseorang yang memiliki dimensi itu adalah orang yang

menghargai dan memperhatikan orang lain. Contoh: selalu menyapa rekan dan

memberikan senyuman kepada rekan kerja merupakan salah satu cara kecil dalam

membina hubungan baik dengan sesama rekan kerja. Selain itu, mengadakan

pertemuan di luar jam kerja dengan rekan-rekan kerja yang lain untuk refreshing

merupakan salah satu perwujudan dimensi ini.
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5. Civic Virtue

Perilaku yang mengindikasikan tanggung jawab pada kehidupan organisasi.

Dimensi ini mengaruh pada tanggung jawab yang diberikan organisasi kepada

seorang untuk meningkatkan kualitas bidang pekerjaan yang ditekuni. Contoh:

mengikuti perubahan dalam organisasi, mengambil inisiatif untuk

merekomendasikan bagaimana operasi atau prosedur-prosedur organisasi dapat

diperbaiki, dan melindungi sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi.

Sementara itu, Podsakoff et al.. dalam Pratiwi (2013:29) memiliki dimensi

tersendiri dalam Organizational Citizenship Behaviour (OCB), yaitu :

1. Helping Behaviour

Merupakan tindakan membantu sesama, atau menghindari peristiwa yang

berhubungan dengan permasalahan pekerjaan.

2. Sportmanship

Merupakan keinginan bertoleransi terhadap kesulitan yang tak terhindarkan serta

gangguan-gangguan dalam pekerjaan tanpa mengeluh.

3. Organizational Loyalty

Melakukan promosi organisasi kepada orang di luar perusahaan, melindungi serta

mempertahankan organisasi dari ancaman eksternal, serta tetap berkomitmen

kepada organisasi meskipun dalam kondisi yang merugikan sekalipun.

4. Organizational Complience

Merupakan internalisasi dan penerimaan aturan-aturan, regulasi serta prosedur,

meskipun tidak ada yang mengawasi.
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5. Individual Initiative

Merupakan perilaku sukarela atas kreativitas dan inovasi untuk meningkatkan

tugas seorang maupun kelangsungan kinerja organisasi dengan ekstra antusiasme

dan usaha untuk menyelesaikan pekerjaan seseorang.

6. Civic Virtue

Merupakan keinginan untuk berpartisipasi secara aktif di dalam organisasi.

7. Self Development

Merupakan perilaku sukarela karyawan untuk meningkatkan pengetahuan,

keahlian, serta kemampuan mereka.

3. Motif yang Mendasari Organizational Citizenship Behavior (OCB)

OCB memiliki kesamaan dengan perilaku-perilaku lain yang akan muncul dalam

kehidupan berorganisasi, yaitu OCB akan muncul dengan dilatarbelakangi oleh

beberapa hal, baik itu berasal dari dalam diri karyawan maupun pengaruh dari

perusahaan. Salah satu pendekatan motif dalam perilaku organisasi disampaikan

oleh David McClelland, bahwa manusia memiliki tiga tingkatan motif, yaitu :

1. Motif berprestasi, keinginan untuk memenuhi sesuatu yang sulit,

mendorong orang untuk menunjukkan suatu standard keistimewaan

(excellence), mencari prestasi dari tugas, kesempatan atu kompetisi.

2. Motif afiliasi, keinginan untuk meluangkan waktu dalam aktivitas dan

hubungan sosial, mendorong orang untuk mewujudkan, memelihara, dan

memperbaiki hubungan dengan orang lain.



28

3. Motif kekuasaan, keinginan seorang individu untuk mempengaruhi,

membimbing, mengajar, atau mendorong orang lain untuk berprestasi.

4. Kontribusi Organizational Citizenship Behavior (OCB) dalam Perusahaan

dan Organisasi

OCB merupakan perilaku positif karyawan yang bersedia dengan keinginan

sendiri untuk melakukan kegiatan prososial, sekalipun itu di luar deskripsi

pekerjaannya dan di luar sistem penghargaan yang diatur oleh perusahaan.

Berdasarkan definisi tersebut, tentu OCB memiliki banyak kontribusi baik bagi

huungan antar karyawan dan bagi efektivitas perusahaan. Secara lebih rinci

Podsakoff, et al.. dalam Titisari (2014:10) meguraikan beberapa kontribusi OCB

bagi perusahaan, yaitu berupa peningkatan produktivitas rekan kerja, peningkatan

produktivitas manajer, menghemat sumber daya yang dimiliki manajemen dan

organisasi secara keseluruhan, membantu memelihara fungsi kelompok, menjadi

sangat efektif untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kelompok kerja,

meningkatkan kemampuan organisasi untuk menarik dan mempertahankan

karyawan terbaik, meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan

perubahan lingkungan. Podsakoff, et al.. dalam Titisari (2014:10) menguraikan

kontribusi OCB, sebagai berikut :

1. OCB meningkatkan produktivitas rekan kerja

a. Karyawan yang menolong rekan kerja lain akan mempercepat

penyelesaian tugas rekan kerjanya, dan pada gilirannya meningkatkan

produktivitas rekan tersebut.
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b. Seiring berjalannya waktu, perilaku membantu yang ditunjukkan

karyawan akan membantu menyebarkan best practice ke seluruh unit kerja

atau kelompok.

2. OCB meningkatkan produktivitas manajer

a. Karyawan yang menampilkan perilaku civic virtue akan membantu

manajer mendapatkan saran dan atau umpan balik yang berharga dari

karyawan tersebut untuk meningkatkan efektivitas unit kerja.

b. Karyawan yang sopan dan menghindari konflik dengan rekan kerja akan

menolong manajer terhindar dari krisis manajemen.

3. OCB menghemat sumber daya yang dimiliki manajemen dan organisasi secara

keseluruhan

a. Jika karyawan saling tolong-menolong dalam menyelesaikan masalah

dalam suatu pekerjaan sehingga tidak perlu melibatkan manajer,

konsekuensinya manajer dapat memakai waktunya untuk melakukan tugas

lain, seperti membuat perencanaan bagi organisasi.

b. Karyawan lama yang membantu karyawan baru dalam pelatihan dan

melakukan orientasi kerja akan membantu organisasi mengurangi biaya

untuk keperluan tersebut.

4. OCB membantu menghemat energi sunber daya yang langka untuk memelihara

fungsi kelompok

a. Keuntungan dari perilaku menolong adalah meningkatkan semangat,

moral, dan kerekatan kelompok, sehingga anggota kelompok atau manajer



30

tidak perlu menghabiskan energi dan waktu untuk pemeliharaan fungsi

kelompok.

b. Karyawan yang menampilkan perilaku courtesy terhadap rekan kerja

akan mengurangi konflik dalam kelompok, sehingga waktu yang

dihabiskan untuk menyelesaikan konflik manajemen berkurang.

5. OCB dapat menjadi sarana efektif untuk menkoordinasi kegiatan-kegiatan

kelompok kerja

a. Karyawan yang menampilakan perilaku civic virtue, seperti

menghindari dan berpartisipasi aktif dalam pertemuan unit kerjanya, akan

membantu koordinasi di antara anggota kelompok, yang akhirnya secara

potensial meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kelompok.

b. Karyawan yang menampilakan perilaku courtesy, seperti saling

memberi informasi tentang pekerjaan dengan anggota dari tim lain akan

menghindari munculnya masalah yang membutuhkan waktu dan tenaga

untuk diselesaikan.

6. OCB meningkatkan kemampuan organisasi untuk menarik dan

mempertahankan karyawan terbaik

a. Perilaku menolong dapat meningkatkan moral dan kerekatan serta

perasaan saling memiliki di antara anggota kelompok, sehingga akan

meningkatkan kinerja organisasi dan membantu organisasi menarik dan

mempertahankan karyawan yang baik.

b. Memberi contoh pada karyawan lain dengan menampilkan perilaku

sportmanship, misalnya tidak mengeluh karena permasalahan-
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permasalahan kecil, akan menumbuhka loyalitas dan komitmen pada

organisasi.

7. OCB meningkatkan stabilitas kinerja organisasi

a. Membantu tugas karyawan yang tidak hadir di tempat kerja atau yang

mempunyai beban kerja berat akan meningkatkan stabilitas, denga cara

mengurangi variabilitas dari kinerja unit kerja.

b. Karyawan yang conscientious cenderung mempertahankan tingkat

kinerja yang tinggi secara konsisten, sehingga mengurangi variabilitas

pada kinerja unit kerja.

8. OCB meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan

perubahan lingkungan

a. Karyawan yang aktif hadir dan berpartisipasi pada pertemuan-

pertemuan di organisasi akan membantu menyebarkan informasi yang

penting dan harus diketahui oleh organisasi.

b. Karyawan yang menampilkan perilaku concientiousness, misalnya

kesediaan memikul tanggung jawab baru dan mempelajari keahlian baru,

akan meningkatkan kemampuan organisasi beradaptasi dengan perubahan

yang terjadi di lingkungannya.

D. Hubungan Modal Psikologi dengan Organizational Citizenship Behavior

Organizational Citizenship Behavior (OCB) merupakan perilaku atau sikap

individu yang bersifat bebas (discretionary) yang tidak mengharapkan imbalan.

Bersifat bebas dan sukarela, karena perilaku tersebut tidak diharuskan dalam

persyaratan peran kerjaformal atau deskripsi jabatan berdasarkan kontrak kerja
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dengan perusahaan, melainkan sebagai pilihan personal yang secara

keseluruhandapat mendorong keefektifan fungsi-fungsi organisasi (Organ dalam

Siahaan, 2015:24). Para pakar organisasi telah menyatakan bahwa perilaku OCB

sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan keberhasilan

organisasi. Pada dasarnya perusahaan tidak akan dapat mengantisipasi seluruh

perilaku karyawan dalam organisasi jika hanya mengandalkan deskripsi kerja

yang dinyatakan secara formal oleh perusahaan. Perusahaan akan mengharapkan

para karyawan mampu bekerja secara extra-role pada pekerjaannya agar

perusahaan semakin berkembang. Perilaku extra-roleini disebut juga sebagai

organizational citizenship behavior.

Menurut Organ (dalam Titisari, 2014:7) terdapat dimensi-dimensi dalam

organizational citizenship behavior,yaitu:conscientiousness (perilaku yang sering

mendengarkan kata hatisendiri dan melakukan usaha melebihi harapan

perusahaan), altruism (perilaku menolong orang lain), civic virtue (perilaku

berpartisipasi aktif dalam perusahaan/adanya tanggungjawab keanggotaan),

sportsmanship (perilaku tidak suka protes dan mengeluh), courtesy (perilaku

menghormati orang lain), cheerleading (rendah hati), peacemaking (perilaku

mencari solusi dalam masalah perusahaan). Di dalam dimensi tersebut, dapat

disimpulkan bahwa karyawan yang melakukan OCB akan berkerja tanpa ada

paksaan, memiliki tanggungjawab, giat dalam setiap aktifitas pekerjaan dan

memiliki kesadaran sebagai anggota untuk menyelesaikan pekerjaannya. Perilaku

OCB dapat muncul karena adanya perasaan individu sebagai anggota dalam

perusahaan dan akan merasa puas apabila dapat melakukan sesuatu yang lebih

pada perusahaan. Namun, tidak semua karyawan mampu untuk menampilkan
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perilaku OCB saat mengerjakan pekerjaannya dikarenakan hal tersebut tidaklah

mudah.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam menampilkan perilaku

Organizational Citizenship Behavior adalah kepuasan kerja, keadilan, motivasi

instrinsik, gaya kepemimpinan, budaya dan iklim organisasi, jenis kelamin, masa

kerja, dan keterlibatan terhadap dukungan organisasi. Podsakoff (dalam Garay,

2006:31) menyatakan bahwa seseorang yang menampilkan perilaku OCB dapat

dilihat berdasarkan pada empat faktor, yaitu; karakteristik individual, karakteristik

tugas/pekerjaan, karakteristik organisasional, dan perilaku pemimpin.Karakteristik

individu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam

menampilkan perilaku kerja untuk memunculkan perilaku OCB. Menurut

Ivancevich dkk (dalam Siahaan, 2015:26) karakteristik individu dapat meliputi

faktor kepribadian, kemampuan dan keterampilan, persepsi ataupun sikap yang

dimiliki oleh karyawan tersebut.

Karakteristik individu yang meliputi faktor kepribadian seseorang,

memungkinkan hal tesebut tidak terlepas dari adanya kekuatan niat yang ada

dalam diri seorang individu untuk menampilkan perilaku OCB. Snyder dkk

(dalam Siahaan, 2015:26) menyatakan bahwa kekuatan niat merupakan harapan

untuk berpikir akan situasi yang memungkinkan seseorang menyusun tujuan yang

realistis, menantang ataupun memprediksi, yang kemudian mencapai ketujuannya

melalui adanya kemauan, energi dan persepsi pengendalian internal. Kekuatan

niat ini merupakan salah satu aspek dalam modal psikologi yakni efikasi. Avey
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dkk (dalam Siahaan, 2015:26) menyatakan bahwa salah satu hal yang bisa

menjadi prediktor munculnya perilaku OCB adalah Modal Psikologi.

Modal Psikologi adalah suatu kondisi psikologis yang positif pada individu

melalui adanya karakteristik efikasi, harapan, optimisme dan resiliensi (Luthans,

2015:2). Golestaneh dalam penelitiannya yang berjudul “The Relationship

between Psychological Capital and Organizational Citizenship Behavior”,

menunjukkan hasil bahwa perilaku OCB berkorelasi dengan psychological

capital. Dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut

menyatakan bahwa potensi yang ada di dalam diri seseorang juga sangat penting

untuk mendorong seorang karyawan menampilkan perilaku OCB. Dengan

demikian Modal Psikologi lebih berorientasi pada keberhasilan tujuan seseorang

untuk mengerahkan motivasi dirinya agar menemukan berbagai jalan mencapai

kesuksesan, sementara OCB diklasifikasikan sebagai perilaku maupun tindakan

positif yang ditampilkan oleh seseorang didalam organisasi, sehingga ada

kemungkinan bahwa modal psikologi secara positif berhubungan dengan OCB.

Artinya, orang-orang yang memiliki tingkat modal psikologi yang tinggi

kemungkinan akan senantiasa menampilkan perilaku OCB.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian modal psikologis terhadap organizational citizenship behaviour

sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. I Gusti Ayu, et al..

(2011:11), hasil penelitian menunjukan bahwa salah satu dari empat elemen

dalam modal psikologi yaitu resiliensi berhubungan positif dan signifikan

terhadap organizational citizenship behaviour (OCB). Ulfiani Rahman, et al..
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(2014:225) juga melakukan penelitian yang sama terhadap organizational

citizenship. hasil dari penelitian ini menunjukan secara positif bahwa salah satu

dari empat elemen dalam modal psikologi yaitu self efficacy atau efikasi diri

berpengaruh positif terhadap organizational citizenship behaviour. Hasil dari

penelitian ini berpengaruh positif secara signifikan dengan dimediasi oleh faktor

lain yaitu kepuasan kerja.

Seyed Mousa (2014:1165) melakukan penelitian mengenai hubungan

antara modal psikologi dan organizational citizenship behaviour. Dalam

penelitian ini ia meneliti variabel modal psikologi secara sekaligus tidak seperti

penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan salah satu variabel dalam modal

psikologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan

antara modal psikologis dan perilaku warga organisasi. Juga, ada hubungan yang

signifikan antara semua dimensi modal psikologis (harapan, optimisme, self-

efficacy, dan ketahanan) dan perilaku warga organisasi. Analisis regresi

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel beberapa

prediksi dan perilaku warga organisasi. Di antara variabel prediktif prediktor

terbaik merupakan harapan dan optimisme secara tersendiri. Modal psikologis

memainkan peran positif dalam mempromosikan fleksibilitas dan optimisme dan

pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan perilaku warga organisasi.
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Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Nama Peneliti
dan Tahun
Penelitian

Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian

1. I Gusti Ayu, et
al.. (2011)

Hubungan Antara
Kepuasan Kerja Dan
Resiliensi Dengan
Organizational
Citizenship Behavior
(OCB) Pada
Karyawan Kantor
Pusat Pt. Bpd Bali

Kepuasan kerja,
Resiliensi,
Organizational
Citizenship
Behaviour

Hasil pengujian hipotesis pertama,
menunjukkan bahwa kepuasan kerja
berhubungan secara positif dan
signifikan terhadap OCB. Pengujian
hipotesis kedua juga menunjukkan
bahwa resiliensi berhubungan secara
positif dan signifikan terhadap OCB
Pengujian hipotesis ketiga diketahui
pula bahwa kepuasan kerja dan
resiliensi secara simultan
berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap OCB. Faktor-
faktor lain yang mempengaruhi
OCB antara lain adalah gaya
kepemimpinan, persepsi keadilan,
dan kecerdasan emosi.

2. Ulfiani Rahman,
et al.. (2014)

The Role of Job
Satisfaction as
Mediator in the
Relationship between
Self-Efficacy and
Organizational
Citizenship Behavior
among Indonesian
Teachers

Kepuasan Kerja,
Efikasi Diri (Self
Efficacy),
Organizational
Citizenship
behaviour.

Berdasarkan penelitian, kepuasan
kerja secara signifikan memediasi
hubungan antara self-efficacy dan
perilaku warga organisasi (OCB).
Temuan yang diperoleh
menunjukkan hubungan positif dan
signifikan antara self-efficacy dan
perilaku warga organisasi (OCB).
Ada juga hubungan yang positif dan
signifikan antara kepuasan kerja dan
perilaku warga organisasi (OCB).
Self-efficacy juga secara signifikan
berhubungan dengan kepuasan
kerja.
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3. Seyed Mousa
Golestaneh
(2014)

The Relationship
between
Psychological
Capital and
Organizational
Citizenship Behavior

Modal Psikologis,
Resiliensi, Efikasi
Diri, Optimisme,
Harapan,
Organizational
Citzenship
Behaviour

Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ada hubungan yang
signifikan antara modal psikologis
dan perilaku warga organisasi. Juga,
ada hubungan yang signifikan antara
semua dimensi modal psikologis
(harapan, optimisme, self-efficacy,
dan ketahanan) dan perilaku warga
organisasi. Modal psikologis
memainkan peran positif dalam
mempromosikan fleksibilitas dan
optimisme dan pada akhirnya akan
menyebabkan peningkatan perilaku
warga organisasi.

4. Michael Mikko
(2012)

Hubungan Antara
Psychological
Capital Dan
Komitmen Organisasi
Pada Perawat

Psychological
Capital, Komitmen
Organisasi

Penelitian ini dilakukan untuk
melihat hubungan antara
psychological capital dan komitmen
organisasi pada perawat.
Berdasarkan hal tersebut, seorang
perawat perlu ditingkatkan
psychological capital-nya terutama
komponen self-efficacy sebagai
salah satu faktor yang meningkatkan
komitmen organisasi

5. Arwiyana Dewi
Siahaan dan Ferry
Novliadi (2015)

Hubungan antara
Psychological
Capital dengan
Organizational
Citizenship Behavior
pada karyawan
PT.TELKOM H.M
Yamin Medan

Psychological
Capital,
Organizational
Citizenship
Behavior

Hasil analisis data penelitian
menggunakan analisis regresi
sederhana menunjukkan hubungan
antara psychological capital dan
organizational citizenship behavior.
Telah ditunjukkan dengan nilai
regresi yang positif.

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Pada

penelitian ini terdapat perbedaan pada perusahaan atau organisasi yang dijadikan

populasi, populasi yang akan diambil merupakan sebuah instansi. Instansi ini

merupakan instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang pelayanan

kesehatan. Selain itu penelitian ini juga memiliki variabel yang berbeda karena

pada penelitian sebelumnya beberapa peneliti hanya meneliti salah satu faktor
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dalam variabel modal psikologis. Penelitian modal psikologis dengan meneliti

seluruh faktor secara keseluruhan dalam modal variabel modal psikologis pada

instansi pelayanan kesehatan milik pemerintah kemungkinan akan memberikan

hasil penelitian yang berbeda.

E. Kerangka Pemikiran

Puskesmas Rawat Inap Sukabumi Kota Bandar Lampung adalah unit pelaksana

teknis dinas kesehatan kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan

pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja Kecamatan Sukabumi. Dalam

menjalan pekerjaan para pegawai puskemas Pegawai Puskemas Rawat Inap

Sukabumi dituntut untuk melakukan suatu pekerjaan dengan kinerja yang baik

untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan baik. Menyelesaikan

pekerjaannya para pegawai tak jarang melakukan suatu pekerjaan yang diluar dari

tanggung jawab mereka masing-masing atau perilaku extra-role. Perilaku extra-

role yang terjadi pada kinerja para pegawai Puskemas Rawat Inap Sukabumi

ditandai dengan beberapa hal; (1) Seorang pegawai cenderung mampu

menggantikan pegawai lain ketika pegawai tersebut tidak masuk, membantu

bidang lain ketika dibutuhkan dan saling memberi kritik dan saran dalam bekerja.

(2) Para pegawai senior selalu membimbing pegawai-pegawai baru dalam

menjalakan pekerjaan sesuai tugas mereka masing-masing. (3) Para pegawai

selalu dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas

Rawat Inap Sukabumi guna mempererat hubungan individu satu sama lain melalui

kegiatan tersebut. (5) Selalu mentaati peraturan yang telah dibuat dan diberikan

Kepala Dinas atau Kepala Puskemas.
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Seperti yang disebutkan dalam teori organizational citizenship behaviour

munculnya suatu perilaku extra-role merupakan suatu perilaku organizational

citizenship yang baik. Organizational citizenship behavior (OCB) merupakan

perilaku individu yang ekstra, yang tidak secara langsung atau eksplisit dapat

dikenali dalam suatu sistem kerja yang formal, dan yang secara agregat mampu

meningkatkan efektivitas fungsi organisasi. Organizational citizenship behaviour

juga diartikan sebagai perilaku individu yang bebas, tidak secara langsung atau

eksplisit diakui dalam sistem pemberian penghargaan dan dalam mempromosikan

fungsi efektif organisasi. Atau dengan kata lain, OCB adalah perilaku karyawan

yang melebihi peran yang diwajibkan, yang tidak secara langsung atau eksplisit

diakui oleh sistem reward formal. Menurut organ et al. dalam Titisari (2014:15)

peningkatan organizational citizenship behaviour dipengaruhi oleh dua faktor

utama yaitu: (1) faktor internal yang berasal dari diri karyawn sendiri, antara lain

adalah kepuasan kerja, komitmen dan kepribadian, moral karyawan, motivasi dan

lain sebagainya. (2) faktor eksternal yang berasal dari luar karyawan, antara lain

gaya kepemimpinan, kepercayaan pada pimpinan, budaya organisasi dan lain

sebagainya.

Munculnya suatu perilaku extra-role pada pegawai puskemas rawat inap

sukabumi diindikasi oleh adanya suatu faktor modal psikologis yang baik dari diri

pegawai itu sendiri. Modal psikologis merupakan suatu perkembangan keadaan

psikologis yang positif pada individu dengan menonjolnya karakteristik efikasi

diri, optimisme, tingkat pengharapan dan ketahanan. (Luthans, Youssef, &

Avolio, 2015:2)  Luthans menjelaskan karakteristik dari modal psikologis tersebut
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sebagai berikut: (1) memiliki kepercayaan diri untuk memilih dan menyerahkan

upaya yang diperlukan agar berhasil pada tugas-tugas yang menantang (self-

efficacy); (2) membuat atribusi positif tentang keberhasilan di masa kini dan

mendatang (optimism); (3) tekun dalam mencapai tujuan dan, bila diperlukan

mengalihkan cara untuk mencapai tujuan dalam rangka meraih keberhasilan

(hope), dan; (4) Ketika dilanda masalah dan kesulitan, individu dapat bertahan

dan bangkit kembali bahkan melampaui keadaan semula untuk mencapai

keberhasilan (resilience).

Hal ini senada dengan Seyed Mousa Golestanesh (2014:1165) yang mengatakan

bahwa modal psikologis secara signifikan mempengaruhi munculnya perilaku

organizational citizenship behaviour. Hal ini dikatakan demikian karena Kepala

Puskesmas Rawat Inap Sukabumi juga menambahkan bahwa dalam menjalankan

tugas dan pekerjaan, para pegawai cenderung memiliki kepribadian yang baik.

Para pegawai mampu bekerja dengan percaya diri dan optimis ketika menghadapi

tantangan ketika adanya perubahan jam kerja maupun tugas-tugas tambahan.

Selain itu, para pegawai juga cenderung mampu bertahan dalam keadaan

banyaknya tugas dan bersifat profesional dalam bekerja walaupun ada

permasalahan pribadi yang mempengaruhi pikiran pegawai. Para pegawai di

Puskemas Rawat Inap Sukabumi melakukan pekerjaan dengan kerja keras,

antusias dan selalu berkonsentrasi penuh dalam bekerja.
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Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir

F. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran dan hasil kajian yang telah

dijelaskan, maka peneliti mengajukan hipotesis dalam penelitian ini sebagai

berikut:

H1 = Efikasi Diri berpengaruh positif terhadap Organizational Citizenship

Behaviour pada pegawai Puskesmas Rawat Inap Sukabumi.

H2 = Optimisme berpengaruh positif terhadap Organizational Citizenship

Behaviour pada pegawai Puskesmas Rawat Inap Sukabumi.

H3 = Harapan berpengaruh positif terhadap Organizational Citizenship

Behaviour pada pegawai Puskesmas Rawat Inap Sukabumi.

H4 = Resiliensi berpengaruh positif terhadap Organizational Citizenship

Behaviour pada pegawai Puskesmas Rawat Inap Sukabumi.

Efikasi Diri

Optimisme

Harapan

Resiliensi

Organizational
Citizenship Behaviour

Modal Psikologi
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H5 = Efikasi diri, optimisme, harapan dan resiliensi berpengaruh positif

terhadap Organizational Citizenship Behaviour pada pegawai Puskesmas

Rawat Inap Sukabumi.



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian explanative research. Menurut

Singarimbun dan Effendi (1995:5) penelitian explanasi merupakan penelitian

untuk menjelaskan kedudukan dari variabel yang diteliti serta hubungan antar satu

variabel dengan variabel lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh dengan

cara membagikan kuesioner atau angket kepada responden.

B. Definisi Konseptual

1. Modal Psikologi

Variabel pertama dalam penelitian ini adalah Modal Psikologi atau disebut juga

psychological capital yang didefinisikan oleh Luthan et al (2015:3) sebagai suatu

perkembangan keadaan psikologis yang positif pada individu yang mampu

berkembang dengan karakteristik:

(1) Efikasi Diri

Luthans, Youssef & Avolio, (2015:50) mendefinisikan efikasi diri sebagai suatu

keyakinan atau kepercayaan diri seseorang mengenai kemampuannya dalam
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mengarahkan motivasi, sumber-sumber kognisi, dan melakukan sejumlah

tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan

tugas dalam konteks tertentu. Luthans, Youssef, dan Avolio (2015:51)

mengemukakan bahwa orang yang memiliki efikasi diri memiliki karakteristik :

1. Individu menentukan target yang tinggi bagi dirinya dan mengerjakan

tugas-tugas yang sulit

2. Menerima tantangan secara senang dan terbuka

3. Memilik motivasi diri yang tinggi

4. Melakukan berbagai usaha untuk mencapai target yang telah dibuat

5. Gigih saat menghadapi hambatan

(2) Optimisme

Seligman (dalam Luthans, et al., 2015:118) mendefinisikan optimisme sebagai

suatu cara menginterpretasi kejadian-kejadian positif sebagai suatu hal yang

terjadi akibat diri sendiri, bersifat menetap, dan dapat terjadi dalam berbagai

situasi; serta menginterpretasikan kejadian-kejadian negatif sebagai suatu hal yang

terjadi akibat hal-hal di luar diri, bersifat sementara, dan hanya terjadi pada situasi

tertentu saja.

(3) Harapan

Menurut Snyder (dalam Luthans, et, al., 2015:83), harapan adalah suatu keadaan

motivasi positif yang didasari oleh proses interaksi antara (1) agency/willpower

(kekuatan keinginan)–komponen ini adalah energi untuk mencapai tujuan dan (2)

pathways/waypower (perencanaan untuk mencapai tujuan) untuk mencapai

kesuksesan. Hal yang membuat harapan berbeda dengan komponen lainnya
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adalah komponen harapan memiliki pathway yang merupakan suatu perencanaan

untuk mencapai tujuan, dan agency yang menjelaskan bahwa hope bisa diterapkan

pada kehidupan sehari-hari.

(4) Resiliensi.

Resiliensi bisa didefinisikan sebagai suatu kemampuan untuk memantul atau

bangkit kembali dari kesulitan, konflik, kegagalan, bahkan pada persitiwa positif,

kemajuan, dan peningkatan tanggung jawab (Luthans dalam Mikko 2012:15).

Seseorang yang memiliki kemampuan resiliensi yang tinggi mampu untuk belajar

dan berkembang dari tantangan yang dihadapi.

2. Organizational Citizenship Behaviour

Menurut Organ dalam Titisari (2014:3) , OCB merupakan bentuk perilaku yang

merupakan pilihan dan inisiatif individual, tidak berkaitan dengan sistem reward

formal organisasi tetapi secara agregat meningkatkan efektivitas organisasi.

Terdapat lima dimensi dari OCB dikemukakan oleh Organ (dalam Titisari,

2014:7), yaitu :

1. Altruism

Perilaku karyawan dalam menolong rekan kerjanya yang mengalami kesulitan

dalam situasi yang sedang dihadapi baik mengenai tugas dalam organisasi

maupun masalah pribadi orang lain.

2. Conscientiousness

Perilaku yang ditunjukkan dengan berusaha melebihi yang diharapkan

perusahaan.



46

3. Sportmanship

Perilaku yang memberikan toleransi terhadap keadaan yang kurang ideal dalam

organisasi tanpa mengajukan keberatan-keberatan.

4. Courtessy

Menjaga hubungan baik dengan rekan kerjanya agar terhindar dari masalah-

masalah interpersonal.

5. Civic Virtue

Perilaku yang mengindikasikan tanggung jawab pada kehidupan organisasi.

C. Definisi Operasional

Penulis menggunakan dua variabel yang akan diuji yaitu variabel bebas (x) adalah

modal psikologi dan variabel terikat (y) adalah organizatioanl citizenship

behaviour. Definisi operasional variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini

yaitu:

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel Definisi Variabel Indikator Skala

1.) Efikasi Diri
(Modal Psikologi)

Kepercayaan diri seseorang
mengenai kemampuannya dalam
mengarahkan motivasi, dan
melakukan sejumlah tindakan yang
dibutuhkan untuk mencapai
keberhasilan dalam melaksanakan
tugas dalam konteks tertentu.

1.kemampuan menentukan target
yang tinggi dalam mengerjakan
tugas-tugas yang sulit
2. kemampuan menerima tantangan
secara senang dan terbuka
3. kemampuan memotivasi diri
yang tinggi
4. kemampuan melakukan berbagai
usaha untuk mencapai target yang
telah dibuat
5. kemampuan untuk gigih saat
menghadapi hambatan

Ordinal

2.) Optimisme

(Modal Psikologi)

Suatu cara menginterpretasi
kejadian-kejadian positif sebagai
suatu hal yang terjadi akibat diri
sendiri, bersifat menetap, dan dapat
terjadi dalam berbagai situasi

1. kemampuan untuk merasa lebih
realistik dan fleksibel
2. kemampuan untuk berpikir
positif
3. semangat serta disiplin
4. kemampuan menganalisa
kesalahan masa lalu

Ordinal
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5. kemampuan untuk mencegah
terjadinya hal buruk

3.) Harapan (Modal
Psikologi)

Suatu keadaan motivasi positif yang
didasari oleh proses interaksi antara
kekuatan keinginan dan
perencanaan untuk mencapai tujuan

1. Memiliki konsep tujuan/goal
yang  jelas
2. kemampuan untuk
mengembangkan strategi yang
spesifik untuk mencapai tujuan
3.kemampuan untuk memulai dan
mempertahankan  motivasi untuk
menggunakan strategi

Ordinal

4.) Resilensi (Modal
Psikologi)

Kemampuan untuk bertahan atau
bangkit kembali dari kesulitan dan
kegagalan.

1.kemampuan untuk mengatasi
stress
2. kemampuan bersikap realistik
dan optimistik ketika mengahadapi
masalah
3.kemampuan untuk
mengekpresikan pikiran dan
perasaan mereka dengan nyaman.

Ordinal

5.) Organizational
Citizenship
Behaviour

Bentuk perilaku yang merupakan
pilihan dan inisiatif individual,
tidak berkaitan dengan sistem
reward formal organisasi tetapi
secara agregat meningkatkan
efektivitas organisasi.

1. Bersedia menolong rekan
kerjanya yang mengalami kesulitan.
2. Berusaha melebihi yang
diharapkan perusahaan.
3. Memberikan toleransi terhadap
keadaan yang kurang ideal dalam
organisasi tanpa mengajukan
keberatan-keberatan.
4. Menjaga hubungan baik dengan
rekan kerjanya agar terhindar dari
masalah-masalah interpersonal.
5. tanggung jawab pada kehidupan
organisasi.

Ordinal

D. Populasi Dan Sampel

a.  Populasi

Menurut Sugiyono (2008:115), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri

atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga pegawai Puskesmas Rawat Inap

Sukabumi.

b.  Sampel

Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel adalah sampling jenuh.

Sampling jenuh adalah teknik penetuan sampel bila semua anggota populasi
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digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif

kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi

dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain dari sampel jenuh adlah sensus,

dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. (Sugiyono 2008:122-123)

Sampel dalam penelitian ini yaitu semua tenaga pegawai tetap pada puskesmas

rawat inap sukabumi yang berjumlah 54 orang.

E. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber asli, sumber pertama

darimana data tersebut diperoleh. Data primer dalam penelitin ini diperoleh

dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu semua pegawai tetap pada

puskesmas rawat inap sukabumi yang berjumlah 54 orang.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui data teoritis yang diambil dari

buku-buku perpustakaan, literatur-literatur dan juga internet.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

1. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2008:199). Kuesioner dibuat dengan

kategori multiple choice dengan menggunakan skala likert, dimana setiap
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butir pertanyaan dibagi menjadi 6 skala ukur yaitu sangat rendah (skor 1),

rendah (skor 2), agak rendah (skor 3), agak tinggi (skor 4), tinggi (skor 5),

sangat sangat tinggi (skor 6).

2. Observasi menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2008:203) adalah suatu

proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di

antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Observasi yang dilakukan untuk mengamati perilaku pegawai, proses kerja

dan gejalan alam karena responden yang diamati tidak terlalu besar.

G. Skala pengukuran variabel

Data yang di analisis dalam peneitian ini merupakan data primer, yaitu data yang

diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuisioner.

Instrumen penelitian dibangun dari variabel-variabel penelitian dan diadaptasi dan

digunakan sebagai rujukan yang memberikan gambaran kondisi empiris. Skala

pengukuran yang digunakan untuk mengukur instrumen dalam penelitian ini

adalah skala Likert 6 point, mulai dari interval 1-6 atau mulai dari sangat tidak

setuju sampai sangat setuju. Menurut Sugiyono (2008:132) skala likert digunakan

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang

tentang fenomena sosial. Penelitian ini menggunakan skala likert jenis interval,

yaitu skala yang menunjukkan nilai-nilai skala yang sama dalam karakteristik

yang diukur. Responden diminta mengisi pertanyaan dalam skala interval

berbentuk verbal dalam jumlah kategori tertentu. Jawaban setiap item pertanyaan

yang digunakan mempunyai nilai dari sangat positif sampai sangat negatif  yang

berupa kata-kata. Pengukuran menggunakan skala likert ini, responden diharuskan
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memilih salah satu dari sejumlah alternative jawaban yang tersedia, kemudian

masing-masing jawaban diberi skor tertentu (1,2,3,4,5,6). Skor jawaban dari

responden dijumlahkan dan merupakan total skor. Total skor inilah yang ditafsir

sebagai posisi responden dalam skala likert.

H. Method of Successive Interval (MSI)

Metode suksesif interval (Method of Successive Interval /MSI) merupakan proses

mengubah data ordinal menjadi data interval. Data ordinal harus diubah dalam

bentuk interval. Data ordinal sebenarnya adalah data kualitatif atau bukan angka

sebenarnya. Data ordinal menggunakan angka sebagai simbol data kualitatif.

Dalam contoh dibawah ini, misalnya:

1. Angka 1 mewakili “sangat tidak setuju”

2. Angka 2 mewakili “ tidak setuju”

3. Angka 3 mewakili “netral”

4. Angka 4 mewakili “setuju”

5. Angka 5 mewakili “sangat setuju”

Dalam banyak prosedur statistik seperti regresi, korelasi Pearson, uji t dan lain

sebagainya mengharuskan data berskala interval. Oleh karena itu, jika kita hanya

mempunyai data berskala ordinal, maka data tersebut harus diubah kedalam

bentuk interval untuk memenuhi persyaratan prosedur-prosedur tersebut. Kecuali

jika kita menggunakan prosedur, seperti korelasi Spearman yang mengijinkan data

berskala ordinal; maka kita tidak perlu mengubah data yang sudah ada tersebut.
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Bagaimana proses mengubah data berskala ordinal menjadi data berskala interval,

ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

1. Menghitung frekuensi

2. Menghitung proporsi

3. Menghitung proporsi kumulatif

4. Menghitung nilai z

5. Menghitung nilai densitas fungsi z

6. Menghitung scale value

7. Menghitung penskalaan

I. Pengujian Instrumen Data

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan pada waktu peneliti

menggunakan metode pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2008:146)

instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam

maupun sosial yang diamati. Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian

ini berupa kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden

berkenaan dengan informasi terkait pengaruh modal psikologis terhadap

organizational citizenship behaviour pada pegawai Puskesmas Rawat Inap

Sukabumi.

1. Uji Validitas

Yang dimaksud dengan uji validitas adalah suatu data dapat dipercaya

kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Menurut Sugiyono (2008:172) bahwa

valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang

seharusnya diukur. Valid menunjukan derajat ketepatan antara data yang
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sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh

peneliti.

Uji validitas dalam penelitian ini digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan

skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap skor butir. Jika

ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih

lanjut. Syarat tersebut menurut Sugiyono (2008:179) yang harus dipenuhi yaitu

harus memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Jika r ≥ 0,30, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid

b. Jika r ≤ 0,30, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak valid

Menurut Suharsimi Arikunto (1997:153) Uji validitas dalam penelitian ini

menggunakan korelasi Product Moment dengan rumus sebagai berikut:

= .∑ ∑ . ∑.∑ (∑ ) . .∑ (∑ )
Keterangan:

r = Koefisien validitas butir pertanyaan yang dicari

n = Banyaknya koresponden

X = Skor yang diperoleh subjek dari seluruh item

Y = Skor total yang diperoleh dari seluruh item

∑X = Jumlah skor dalam distribusi X

∑Y = Jumlah skor dalam distribusi Y

∑X² = Jumlah kuadrat masing-masing X

∑Y² = Jumlah kuadrat masing-masing Y
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Penelitian ini menguji validitas instrumen dari 34 item pernyataan yang valid

dengan menggunakan data yang terkumpul dari 30 responden dalam tahap pre-test

dan seterusnya 54 responden secara keseluruhan. Penelitian ini menguji validitas

instrumen dengan menggunakan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner

dengan r kritis 0,263 apabila korelasi < 0,263 maka dapat disimpulkan bahwa item

pernyataan tersebut tidak valid. Pengujian validitas menggunakan data yang

terkumpul dari 30 responden merupakan uji tahap pre-test untuk mengetahui

validitas dari instrumen penelitian sebelum diuji validitasnya secara keseluruhan.

Setelah pengujian dalam tahap pre-test ini valid maka dilakukan kembali validitas

secara keseluruhan yaitu 54 responden untuk mengetahui apakah instrumen

penelitian ini valid dan dapat digunakan dalam penyebaran kuesioner

pengambilan data

Hasil perhitungan validitas untuk semua item pernyataan dalam kuesioner dapat

dilihat pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Pre-Test
Variabel Nomor Item R tabel R hitung Keterangan

Efikasi diri
(Modal
Psikologi)

X1 0,263 0,702 Valid
X2 0,263 0,554 Valid
X3 0,263 0,881 Valid
X4 0,263 0,883 Valid
X5 0,263 0,689 Valid
X6 0,263 0,742 Valid

Optimisme
(Modal
Psikologi)

X7 0,263 0,711 Valid
X8 0,263 0,649 Valid
X9 0,263 0,688 Valid
X10 0,263 0,767 Valid
X11 0,263 0,528 Valid
X12 0,263 0,642 Valid

Harapan
(Modal
Psikologi)

X13 0,263 0,360 Valid
X14 0,263 0,758 Valid
X15 0,263 0,772 Valid
X16 0,263 0,877 Valid
X17 0,263 0,576 Valid
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X18 0,263 0,727 Valid
Resiliensi
(Modal
Psikologi)

X19 0,263 0,585 Valid
X20 0,263 0,672 Valid
X21 0,263 0,600 Valid
X22 0,263 0,538 Valid
X23 0,263 0,824 Valid
X24 0,263 0,712 Valid

Organizational
Citizenship
Behaviour

Y1 0,263 0,517 Valid
Y2 0,263 0,646 Valid
Y3 0,263 0,534 Valid
Y4 0,263 0,528 Valid
Y5 0,263 0,586 Valid
Y6 0,263 0,635 Valid
Y7 0,263 0,528 Valid
Y8 0,263 0,476 Valid
Y9 0,263 0,618 Valid
Y10 0,263 0,790 Valid

Sumber: Data Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas dapat diketahui bahwa semua item pernyataan yang

diuji kepada 30 responden dalam tahap pre-test adalah valid. Hal ini dapat dilihat

dari semua item pernyataan yang memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel.

Perhitungan tersebut menunjukan bahwa kuesioner penelitian dinyatakan valid

karena semua item yang ada valid, sehingga semua pernyataan dalam penelitian

ini dapat digunakan dalam penyebaran kuesioner untuk pengujian validitas pada

responden secara keseluruhan.

Tabel. 3.3 Hasil Uji Validitas Keseluruhan
Variabel Nomor Item R tabel R hitung Keterangan

Efikasi diri
(Modal
Psikologi)

X1 0,263 0,608 Valid
X2 0,263 0,686 Valid
X3 0,263 0,876 Valid
X4 0,263 0,883 Valid
X5 0,263 0,754 Valid
X6 0,263 0,730 Valid

Optimisme
(Modal
Psikologi)

X7 0,263 0,650 Valid
X8 0,263 0,701 Valid
X9 0,263 0,627 Valid
X10 0,263 0,767 Valid
X11 0,263 0,550 Valid
X12 0,263 0,682 Valid



55

Harapan
(Modal
Psikologi)

X13 0,263 0,346 Valid
X14 0,263 0,756 Valid
X15 0,263 0,705 Valid
X16 0,263 0,870 Valid
X17 0,263 0,550 Valid
X18 0,263 0,772 Valid

Resiliensi
(Modal
Psikologi)

X19 0,263 0,566 Valid
X20 0,263 0,525 Valid
X21 0,263 0,461 Valid
X22 0,263 0,567 Valid
X23 0,263 0,344 Valid
X24 0,263 0,990 Valid

Organizational
Citizenship
Behaviour

Y1 0,263 0,466 Valid
Y2 0,263 0,607 Valid
Y3 0,263 0,582 Valid
Y4 0,263 0,511 Valid
Y5 0,263 0,657 Valid
Y6 0,263 0,618 Valid
Y7 0,263 0,600 Valid
Y8 0,263 0,578 Valid
Y9 0,263 0,676 Valid
Y10 0,263 0,803 Valid

Sumber: Data diolah, 2016

Berdasarkan tabel 3.3 dapat diketahui bahwa semua item pernyataan yang telah

diuji kepada keseluruha responden yaitu 50 orang adalah valid. Hal ini dapat

dilihat dari semua item pernyataan yang memiliki nilai r hitung lebih besar dari r

tabel. Perhitungan tersebut menunjukan bahwa kuesioner penelitian pada tahap

pre-tes tdinyatakan valid karena semua item yang ada valid, sehingga semua

pernyataan dalam penelitian ini dapat digunakan dalam penyebaran kuesioner

untuk pengambilan data.

2.  Uji Reliabilitas

Pengertian reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan dikatakan

reliabel atau andal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah
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konsisten (Sunyoto, 2009). Pengukuran keandalan butir pertanyaan dengan sekali

menyebarkan kuisioner pada reponden, kemudian hasil skornya diukur

korelasinya antar skor jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan

program komputer SPSS, dengan fasilitas Cronbach Alpha (a). Suatu konstruk

atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60.

Untuk perhitungan uji validitas dan uji reabilitas menggunakan bantuan Program

Microsoft Excel dan Program Statistika SPSS v.17.0 for Windows Evaluation

Version.

Pada pengujian reliabilitas instrumen penelitian ini, peneliti melakukan pengujian

awal reliabilitas sebagai pre-test dengan sampel 30 responden yang kemudia diuji

kembali secara keseluruhan 54 responden pada penelitian ini. Pengujian awal

reliabilitas tahap pre-test dilakukan untuk menguji instrumen penelitian apakah

reliabel atau tidak untuk digunakan dalam pengujian secara keseluruhan

responden sebelum alat instrumen kuesioner disebar. Pengujian reliabilitas yang

selanjutnya yaitu pengujian reliabilitas keseluruhan. Pengujian ini dilakukan

untuk mengecek apakah instrumen penelitian reliabel ketika diuji pada

keseluruhan sampel sehingga layak untuk disebar guna pengumpulan data pada

penelitian ini.

Berikut hasil dari uji reliabilitas tahap awal dan tahap pre-test dengan jumlah

responden 30 orang dan 54 orang:
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Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas Pre-Test
Variabel Cronbach Alpha Keterangan
Efikasi Diri (X1) .781 Reliabel
Optimisme (X2) .758 Reliabel
Harapan (X3) .773 Reliabel
Resiliensi (X4) .750 Reliabel
Organizational Citizenship
Behaviour (Y)

.755 Reliabel

Sumber: Data diolah, 2016

Dari tabel 3.4 diketahui bahwa seluruh variabel dalam instrumen penlitian ini

memenuhi standar nilai cronbach alpha yaitu 0,60. Dari tabel ini juga diketahui

bahwa crobancah alpha dari variabel efikasi diri, optimisme, harapan, resiliensi

dan organizational citizenship behaviour bernilai 0,781, 0,758, 0,773, 0, 750 dan

0,755 yang mana lebih besar dari 0,60. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa

semua variabel pada instrumen penelitian ini reliabel dan dapat digunakan dalam

penyebaran kuesioner untuk pengujian pada tahap pre-test.

Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas Keseluruhan

Variabel Cronbach Alpha Keterangan
Efikasi Diri (X1) .788 Reliabel
Optimisme (X2) .758 Reliabel
Harapan (X3) .770 Reliabel
Resiliensi (X4) .736 Reliabel
Organizational Citizenship
Behaviour (Y)

.740 Reliabel

Sumber: Data diolah, 2016

Dari tabel 3.5 diketahui bahwa variabel dalam instrumen penelitian ini memenuhi

standar nilai cronbach alpha yaitu 0,60. Dari tabel ini juga diketahui bahwa

cronbach alpha dari variabel efikasi diri, optimisme, harapan, resiliensi dan

organizational citizenship behaviour bernilai 0,788, 0,758, 0,770, 0,736, 0,740

yang mana lebih besar dari standar cronbach alpha yaitu 0,60. Oleh karena itu
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dapat dikatakan bahwa semua variabel pada instrumen penelitian ini reliabel dan

dapat digunakan dalam penyebaran kuesioner untuk pengambilan data.

I. Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang baik harus bebas dari penyimpangan data (Ghozali, dalam

Arian 2015:52). Terdapat beberapa asumsi klasik, berikut adalah asumsi klasik

menurut Wijaya (dalam Arian 2015:52) uji asumsi klasik dibagi menjadi yaitu uji

multikolinieritas, uji hetroskedastisitas, dan uji normalitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan

variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Metode regresi

yang baik adalah yang normal. Cara menganalisisnya yaitu dengan melihat pola

pada histogram, dan melihat grafik dengan pola yang penyebaran titik-titik di

sekitar garis diagonal, dan mengikuti arah garis berarti model regrsi dikatakan

memenuhi asumsi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua

pengamatan. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain

tetap, maka disebut homoskedistisitas. Metode regresi yang baik tidak terjadinya

homoskedistisitas dan heteroskedastisitas. Untuk melihat ada atau tidaknya

hetroskodastisitas dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat

(ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Dan cara meganalisisnya adalah:
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a. Dengan melihat titik-titik pola, jika pola teratur maka terdapat

heteroskedastisitas.

b. Jika terdapat pola yang tidak jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di

bawah angka 10 pada sumbu Y, maka tidak terjadinya heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan uji yang di tunjukkan untuk menguji apakah

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independent).

Metode regresi yang baik seharusnya tidak terjadinya multikolinieritas.untuk

mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas adalah:

a. Jika antar variabel bebas ada korelasi di atas 0,90, maka hal ini merupakan

adanya multikolinieritas.

b. Atau multikolinieritas juga dapat dilihat dari VIF, jika VIF < 10 maka

tingkat kolinieritasnya masih dapat di toleransi.

c. Nilai Eigen Value berjumlah satu atau lebih, jika variabel bebas mendekati

0 menunjukkan adanya multikolinieritas.

J. Teknik Pengolahan Data

1.  Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk

umum atau generalisasi (Sugiyono, 2009). Analisis statistik deskriptif digunakan
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untuk memberikan gambaran mengenai suatu data. Dalam penelitian ini

menggambarkan identitas responden, penilaian dan analisis jawaban responden

mengenai variabel-variabel modal psikologi yang mempengaruhi bentuk perilaku

organizational citizenship behaviour. Dalam hal ini adalah untuk

menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan

diinterpretasikan melalui pendekatan teori, kemudian dideskripsikan atau

dijelaskan. Hal ini dilakukan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

2. Uji Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis antara

hubungan variabel bebas dengan suatu variabel tergantung. Dalam penelitian ini

uji regresi linier sederhana digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial.

Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel efikasi diri,

optimisme, harapan dan resiliensi secara terpisah terhadap organizational

citizenship behaviour. Untuk mengetahui hal tersebut maka peneliti menggunakan

model analisis regeresi linier berganda menurut Sugiyono (2008:261) sebagai

berikut:

Y = a + bX

Keterangan:

Y = Variabel Independent

X = Variabel Dependent

a = nilai konstanta

b = koefisien regresi
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3. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis antara

hubungan dua variabel bebas atau lebih secara bersama-sama dengan suatu

variabel tergantung. Dalam penelitian ini uji regresi linier berganda digunakan

untuk menguji hipotesis secara simultan. Tujuannya adalah untuk mengetahui

seberapa besar pengaruh variabel efikasi diri, optimisme, harapan dan resiliensi

secara bersama-sama terhadap organizational citizenship behaviour. Untuk

mengetahui hal tersebut maka peneliti menggunakan model analisis regeresi linier

berganda menurut Sugiyono (2008:277) sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + ∈
Keterangan :

Y = Organizational Citizenship Behaviour

X1 = Efikasi Diri

X2 = Optimisme

X3 = Harapan

X4 = Resiliensi

a = nilai konstanta

b = koefisien regresi

4.  Uji Determinasi

Koefisien determinasi ( ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variabel-variabel dependent. Jika semakin besar

(mendekati satu) maka pengaruh variabel bebas adalah besar terhadap variabel
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terikat. Sedangkan, jika R2 kecil maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel

terikat sangat kecil (Ghozali dalam Arian 2015:55). Koefisien determinasi

menunjukkan besarnya konstribusi variabel independent terhadap variabel

dependent. dapat dirumuskan sebagai berikut Sugiyono (2009):

=
∑ ∑ ∑ ∑∑

Keterangan:

b1 = Koefisien Regresi Variabel Efikasi Diri

b2 = Koefisien Regresi Variabel Optimisme

b3 = Koefisien Regresi Variabel Harapan

b4 = Koefisien Regresi Variabel Resiliensi

X1 = Efikasi Diri

X2 = Optimisme

X3 = Harapan

X4 = Resiliensi

Y = Organizational Citizenship Behaviour

5. Uji Hipotesis

a.  Uji Parsial

Uji t digunakan untuk menguji signifikan konstanta dari setiap variabel

independen, dengan rumus sebagai berikut Sugiyono (2009):

t = √√
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Keterangan:

r = korelasi parsial yang di temukan

n= jumlah sampel

t = t hitung yang selanjutnya di konsultasikan dengan t tabel

Hipotesis yang di ajukan yaitu:

H1= Terdapat pengaruh yang signifikan antara efikasi diri terhadap

organizational citizenship behaviour.

H2= Terdapat pengaruh yang signifikan antara optimisme terhadap

organizational citizenship behaviour.

H3= Terdapat pengaruh yang signifikan antara harapan terhadap

organizational citizenship behaviour.

H4= Terdapat pengaruh yang signifikan antara resiliensi terhadap

organizational citizenship behaviour.

Dasar pengambilan keputusannya adalah:

a. Jika t hit > t tab H0 ditolak dan Ha diterima.

Jika t hit < t tab H0 diterima dan Ha ditolak.

b. Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak.

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima.

b. Uji Simultan

Uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independent secara

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependent. Nilai F dapat

dirumuskan sebagai berikut Sugiyono (2009):
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F =
( )( )

Keterangan:

R2 = koefisien korelasi ganda

N = jumlah sampel

m = jumlah prediktor.

Hipotesis yang diajukan:

H0= Tidak ada pengaruh antara efikasi diri, optimisme, harapan,

resiliensi terhadap organizational citizenship behaviour.

Ha= Ada pengaruh antara efikasi diri, optimisme, harapan, resiliensi

terhadap organizational citizenship behaviour.

Dasar pengambilan keputusannya adalah:

a. Jika F hit > F tab H0 diterima dan Ha ditolak.

Jika F hit <  F tab H0 ditolak dan Ha diterima.

b. Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak.

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai terjadinya perilaku

organizational citizenship behaviour pada lingkup kerja Puskesmas Rawat Inap

Sukabumi yang terjadi oleh pengaruh faktor penentu modal psikologi yaitu efikasi

diri (self-efficacy), optimisme (optimism), harapan (hope) dan resiliensi (resilience)

para pegawai Puskesmas Rawat Inap Sukabumi, maka penulis menarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Efikasi diri (self-efficacy) berpengaruh signifikan terhadap terjadinya perilaku

organizational citizenship behaviour para pegawai Puskesmas Rawat Inap

Sukabumi. Hal ini menunjukkan bahwa para pegawai berperilaku organizational

citizenship behaviour melalui kepercayaan diri mereka akan kemampuan diri

mereka dalam bekerja sesuai prinsip pemikiran resiliensi dalam modal psikologi

yang baik.

2. Optimisme (optimism) berpengaruh signifikan terhadap terjadinya perilaku

organizational citizenship behaviour para pegawai Puskesmas Rawat Inap

Sukabumi. Hal ini menunjukan bahwa adanya perilaku organizational citizenship
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behaviour pada lingkup kerja Puskesmas Rawat Inap Sukabumi dipengaruhi

secara signifikan oleh optimisme yang menjadi salah satu faktor modal psikologi.

3.  Harapan (hope) berpengaruh signifikan terhadap terjadinya perilaku

organizational citizenship behaviour para pegawai Puskesmas Rawat Inap

Sukabumi. Hal ini menunjukan bahwa adanya perilaku organizational citizenship

behaviour pada lingkup kerja Puskesmas Rawat Inap Sukabumi dipengaruhi

secara signifikan oleh harapan yang menjadi salah satu faktor modal psikologi.

4. Resiliensi (resilience) berpengaruh signifikan terhadap terjadinya perilaku

organizational citizenship behaviour para pegawai Puskesmas Rawat Inap

Sukabumi. Hal ini menunjukan bahwa adanya perilaku organizational citizenship

behaviour pada lingkup kerja Puskesmas Rawat Inap Sukabumi dipengaruhi

secara signifikan oleh resiliensi yang menjadi salah satu faktor modal psikologi.

5. Secara keseluruhan efikasi diri, optimisme, harapan dan resiliensi berpengaruh

terhadap perilaku organizational citizenship behaviour para pegawai Puskesmas

Rawat Inap Sukabumi. Dalam kata lain modal psikologi berpengaruh terhadap

perilaku organizational citizenship behaviour pada lingkup kerja Puskesmas

Rawat Inap Sukabumi.
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B. Saran

Beberapa saran dan pertimbangan yang disajikan berdasarkan penelitian ini antara

lain:

1. Modal psikologi (Psychological Capital) merupakan potensi yang dimiliki dan

dirasakan oleh individu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas

psychological capital yang dirasakan oleh para pegawai Puskesmas Rawat Inap

Sukabumi berada pada kategori tinggi dan OCB yang ditampilkan oleh para

pegawai Puskesmas Rawat Inap Sukabumi berada pada kategori tinggi pula. Oleh

karena itu, saran yang dapat diajukan oleh peneliti mengenai hal ini adalah

diharapkan pihak puskesmas dapat memelihara dan mempertahankan potensi

para pegawai guna mendukung pencapaian target kerja tiap unit yang ada pada

lingkup kerja Puskesmas Rawat Inap Sukabumi.

2.   Penelitian selanjutnya disarankan untuk bisa menambah variable penelitian dan

menggunakan jenis data penelitian yang berbeda misalnya data kualitatif.

Perbedaan data penelitian maka teknik pengumpulan datanya akan berbeda,

misalnya menggunakan teknik observasi dan wawancara, sehingga akan

mendapatkan hasil data yang lebih lengkap.
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