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HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI INTRINSIK DENGAN ORGANIZATIONAL 

CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) PADA ASISTEN MATA KULIAH 

PRAKTIKUM DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

Abstrak  

Organisasi pada umumnya percaya bahwa untuk mencapai keungulan harus mengusahakan yang 

semaksimal mungkin dari anggota organisasi, hal tersebut membuat anggota organisasi bekerja melebihi 

deskripsi yang telah ditetapkan atau lebih di kenal dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

Perilaku ini tentunya juga di harapkan oleh Institusi Perguruan Tinggi salah satunya pada asisten mata 

kuliah praktikum. Motivasi intrinsik merupakan salah satu faktor utama yang sangat menentukan dalam 

OCB, karenakan seorang individu tersebut memiliki kesenangan untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan 

organisasi . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Motivasi Intrisik dengan 

OCB, Sumbangan efektif Motivasi Intrinsik dengan OCB, Tingkat Motivasi Intrinsik dan OCB. Subjek 

penelitian ini adalah 250 mahasiswa yang menjadi asisten mata kuliah praktikum yang berada pada 

Fakultas terpilih antara lain Fakultas Psikologi, FKIP, Kedokteran Umum, Teknik, FIK. Metode 

pengambilan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis cluster random sampling. 

Metode menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat ukur skala motivasi intrinsik dan skala OCB. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi Product Moment dari Pearson 

dengan menggunakan bantuan program SPSS 15 For Windows. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh 

koefisien korelasi 0,885 dengan sig = 0,000; (p < 0,001) artinya ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara motivasi intrinsik dengan OCB pada asisten mata kuliah praktikum yang ada di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sumbangan efektif atau peranan motivasi intrinsik terhadap OCB 

sebesar 78,3%, sisanya 21,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Variabel OCB memiliki rerata empirik (RE) 

sebesar 100,74 sehingga memiliki kategori yang tergolong tinggi, sedangkan variabel motivasi intrinsik 

diketahui memiliki rerata empirik (RE) sebesar 92,92 sehingga memiliki kategori yang tergolong tinggi.  

 

Kata kunci :Motivasi Intrinsik, Organizational Citizenship Behavior (OCB), Asisten Mata Kuliah 

Praktikum 

 Abstract 

The organization usually believes that we should try the best to gain the superiority than the other 

members of organization, it causes the members of organization to work more than the well defined 

description or so called Organizational Citizenship Behavior (OCB). This behavior is definitely expected 

by the college institution especially for practical work assistant. Intrinsic motivation is one of the 

principal factors that is decisive in OCB, because the individual has a big pretension to involve 

themselves in organization activities. The aim of this research is to understand the correlation between 

intrinsic motivation and OCB, the effective contribution of intrinsic motivation and OCB, the level of 

Intrinsic Motivation  and OCB. The subject of this research is 250 of university student who become 

practical work assistant of the selected faculties, such as Psychology faculty, School of Teacher Training 

and Education, Medicines faculty, Techniques faculty and Health faculty. The data collection technique 

of this research is cluster random sampling. The approximation method of this research is Quantitative 

using measuring scale of intrinsic motivation and scale of OCB. The data analysis technique of this 

research is the correlation analysis from Pearson using SPSS 15 for Windows program. By the outcome 

of data analysis, we can obtain the correlation coefficient 0,885 with sig = 0,000; (p < 0,001) which 

means there is a significant positive relation between intrinsic motivation and OCB for practical work 

assistant in Muhammadiyah University of Surakarta. The effective contribution or intrinsic motivation 

role for OCB is as big as 78, 3 % and another factors influence the rest of it as big as 21, 7 %. The 

variable of OCB has a mean empiric (RE) as big as 100, 74 that one can say high category. Whereas the 

variable of intrinsic motivation is known to have a mean empiric (RE) as big as 92, 92 that one can say 

high category. 

 

Keyword: Intrinsic Motivation, Organizational Citizenship Behavior (OCB), Practical Work Assistant 
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1. PENDAHULUAN  

Organisasi pada umumnya percaya bahwa untuk mencapai keungulan harus mengusahakan yang 

semaksimal mungkin dari anggota organisasi, hal tersebut di karenakan kinerja individu akan 

mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan, sehingga menuntut perilaku individu dalam 

organisasi. Sambung dkk, (2012) mengungkapkan bahwa semua bentuk organisasi membutuhkan 

anggotanya dapat bertindak melebihi deskripsi pekerjaan mereka. Perilaku individu melebihi 

deskripsi kerja di dalam organisasi lebih di kenal dengan Organizational Citizenship Behavior 

(OCB), perilaku ini tentunya juga di harapkan oleh Institusi Perguruan Tinggi salah satunya pada 

asisten mata kuliah praktikum. 

Berdasarkan pengambilan data awal dengan membagikan kuesioner dengan tujuan untuk 

mengetahui OCB asisten mata kuliah praktikum, yang tersebar di delapan Fakultas dengan masing-

masih Fakultas diambil 5 responden, delapan Fakultas tersebut antara lain Fakultas Kedokteran, 

Psikologi, Farmasi, FKIP, Geografi, FKI, Teknik, FIK. kuesioner yang sudah terkumpul, kemudian 

dianalisis dan dibedakan menjadi dua kategori perilaku bermasalah dan tidak bermasalah. Hasil 

jawaban asisten mata kuliah praktikum, pada kategorikan bermasalah di dapatkan perilaku yang 

dapat merugikan organisasi seperti kurangnya perilaku menolong untuk meringankan tugas rekan, 

kurangnya inisiatif untuk melakukan sesuatu yang lebih dan hanya bekerja sesuai dengan standar 

yang ditetapkan, melangar peraturan yang di tetapkan seperti merokok di area kampus dan 

mencontek, serta adanya konflik dengan rekan karena salah paham. Selain itu, ditemukan masih 

kurangnya kontribusi ketika rapat, seperti lebih suka diam atau hanya memberikan masukan ketika 

diminta memberikan masukan. 

Sedangkan pada kategori tidak bermasalah, didapatkan jawaban perilaku asisten yang 

menguntungkan organisasi. seperti mengcover tugas asisten yang tidak dapat hadir, melakukan 

tugas melebihi dari standar yang ditetapkan, mengantikan dosen mengajar dikelas ketika jadwal 

mengajar dosen, datang lebih awal dan pulang lebih akhir dari jadwal yang ditetapkan, serta patuh 

pada peraturan. Selain itu juga menerima kritik dan saran dengan baik sebagai motivasi ataupun 

koreksi diri, dan senantiasa menjaga hubungan baik dengan rekan. Hal yang lain juga di temukan 

dari kuesioner yaitu asisten dengan kategori tidak bermasalah selalu hadir dan aktif memberikan 

masukan ketika rapat. Hasil kuesioner yang telah di dapatkan dari data awal, dapat disimpulkan 

rata-rata asisten mata kuliah praktikum lebih banyak di katergorikan tidak bermasalah, namun pada 

dasarnya setiap pertanyaan yang diberikan kepada responden masih ada jawaban yang bermasalah. 

Selain hasil kuesioner peneliti juga melakukan pengamatan yang telah dilakukan di salah satu 

Fakultas, sesuai dengan hasil observasi ditemukan asisten yang kinerjanya belum maksimal, yaitu 
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ditandai dengan belum efektifnya penggunaan waktu, dan terlihat pula asisten mata kuliah 

praktikum yang seharusnya pendampingan proses pembelajaran di kelas sudah dimulai, namun 

yang dilakukan yaitu memanfaatkan waktu dengan berbincang-bincang bersama teman mahasiswa 

yang tidak ada kaitannya dengan mata kuliah yang di ampu sambil merokok, tidak hanya terlambat, 

namun perilaku merokok yang dilakukan oleh asisten di area kampus tersebut merupakan salah satu 

pelangaran peraturan yang telah ditetapkan di Universitas.  

Fenomena yang terjadi pada kenyataan sehari-hari seperti hasil data awal dan observasi yang 

telah dilakukan untuk mengetahui OCB, di dapatkan perilaku asisten mata kuliah praktikum yang 

belum maksimal dalam melakukan tugas sebagai asisten yaitu masih ada perilaku bermasalah yang 

dapat merugikan organisasi. Robbins dan Judge (2008) mengemukakan fakta yang menunjukkan 

bahwa organisasi yang mempunyai karyawan yang memiliki OCB yang baik, akan memiliki kinerja 

yang lebih baik dari organisasi lain. OCB yang ada di dalam organisasi mengubah suasana 

organisasi yang formal menjadi lebih santai dan penuh dengan kerja sama, sehingga meminimalisir 

adanya konfilk antar anggota organisasi dalam  menyelesaikan tugas dan kewajiban. Hal tersebut 

juga dibenarkan oleh Smith, 1983 (dalam Titisari, 2014) menyebutkan bahwa OCB dapat 

melicinkan kehidupan sosial dalam suatu organisasi. Adanya perilaku OCB dalam organisasi 

membantu organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat mencapai tujuan 

yang ditetapkan, untuk itu OCB menjadi sangat penting untuk di teliti.  

Organ, 1997 (dalam LeBlanc, 2014) mendefinisikan OCB sebagai perilaku individu yang bebas, 

tidak berkaitan secara langsung atau explisit dengan sistem reward dan bisa meningkatkan fungsi 

efektif organisasi. Perilaku OCB yang ditunjukkan individu akan menguntungkan organisasi, selain 

itu perilaku OCB yang  dilakukan juga tergantung pada diri individu itu sendiri, karena pada 

dasarnya OCB merupakan perilaku sukarela untuk memajukan organisasi. 

Kemunculan perilaku OCB pada tiap individu dilatarbelakangi oleh banyak faktor, menurut 

Podsakoff dkk, (2000), faktor yang mempengaruhi OCB adalah karakteristik individu (meliputi 

kepuasan kerja, komitmen, persepsi terhadap organisasi, motivasi, kepribadian), karakteristik tugas, 

dan karakteristik organisasi (meliputi budaya dan iklim organisasi, dukungan organisasional, 

kohesivitas kelompok), dan karakteristik kepemimpinan (meliputi dukungan dan perilaku 

kepemimpinan, kualitas hubungan atasan dengan bawahan). Dari beberapa macam faktor yang telah 

diungkapkan oleh Podsakoff dkk, (2000), seseorang individu dalam organisasi berperilaku tidak 

lepas dari adanya motivasi. Motivasi yang mempengaruhi seseorang sangat beraneka ragam namun 

motivasi yang berasal dalam diri memiliki pengaruh sangat besar terhadap perilaku individu dalam 

organisasi. Thomas (2000) yang mengungkapkan bahwa motivasi intrinsik merupakan dorongan 

yang muncul dari dalam diri seseorang karena terlibat dalam kegiatan untuk dirinya sendiri dan 
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memperoleh kesenangan serta kepuasan dari partisipasinya tersebut. Seseorang yang memiliki 

motivasi intrinsik pada dirinya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan organisasi 

tanpa memperdulikan sistem reward, di karenakan seorang individu tersebut memiliki kesenangan 

untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan organisasi, seperti membantu tugas rekan, melakukan 

tugas extra, disiplin dan lain-lain, hal ini terkait dengan OCB. Sedangkan seseorang yang memiliki 

motivasi intrinsik rendah membuat orang tersebut tidak memiliki dorongan untuk melakukan 

kegiatan yang melibatkan dirinya di dalam pekerjaan, sehingga membuat kinerjanya tidak 

maksimal, untuk itu Motivasi intrinsik diperlukan dalam perilaku Organization Citizenship 

Behavior (OCB) 

Hipotesis yang akan dibuktikan dalam penelitian ini adalah : ada hubungan antara motivasi 

intrinsik dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada asisten mata kuliah praktikum. 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah asisten matakuliah praktikum di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan jenis kelamin 

laki-laki maupun perempuan. Subjek dalam penelitian ini memiliki populasi sebanyak 410 

mahasiswa yang menjadi asisten mata kuliah praktikum yang terdiri dari Fakultas Ilmu Kesehatan, 

Fakultas Farmasi, Fakultas Kedokteran Umum, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Teknik, Fakultas 

FKIP, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Fakultas Geografi. Pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik cluster random sampling, dimana dari delapan Fakultas diambil 

lima Fakultas terpilih dengan jumlah subjek 250 mahasiswa yang menjadi asisten mata kuliah 

praktikum, Fakultas tersebut antara lain: Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran Umum, 

Fakultas Psikologi, dan Fakultas Teknik, Fakultas FKIP. 

Asisten mata kuliah praktikum tersebut memiliki tugas dan kewajiban yang sama antara lain: 

1.Mendampingi dosen ketika penyampaian materi di kelas. 2) Membimbing mahasiswa dalam 

melaksanakan praktikum. 3) Membimbing mahasiswa dalam mengerjakan laporan praktikum 

dengan mengadakan asistensi. 4) Mengoreksi dan menilai laporan praktikum. 5). Merekap daftar 

nilai dan diserahkan kepada dosen. Alat pengumpul data menggunakan skala OCB yang di susun 

oleh Susanto (2013) yang dimodivikasi peneliti berdasarkan aspek OCB menurut Organ (1988) 

yaitu altruism, courtesy, sportsmanship, conscientiousness, civic virtue dan skala motivasi intrinsik 

yang disusun oleh Purwanto (2010) yang dimodivikasi peneliti berdasarkan aspek motivasi intrinsik 

Thomas (2000) yaitu pilihan, kompetensi, penuh arti, kemajuan. Teknik analisis product moment 

dari Carl Pearson. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Tabel 1. Blueprint OCB Setelah Uji Validitas 

ASPEK 
Jumlah aitem valid 

Favorable Unfavorable 

Altruism  1,11,31 6,16,21,36 

Courtesy  7,17 27,37 

Sportmanship  13, 8,23 28,33,38 

Conscientiousness  4,19,29 14,24,34,39 

Civic Virtue 5,15,20,30 10,25,35,40 

JUMLAH 15 17 

Hasil analisis skala OCB menunjukkan ada 32 aitem yang valid 

 

Tabel 2. Blueprint Motivasi Intirnsik Setelah Uji Validitas 

ASPEK 
Jumlah aitem valid 

Favorable Unfavorable 

Pilihan 9,16,20 5,13.28 

Kompetensi 2,10,21 17,29,33 

Penuh Arti 3,7,11,26,30 14,18,34 

Kemajuan 4,12,23,27 15,19,31,35 

JUMLAH 15 13 

Hasil analisis skala motivasi intrinsik menunjukkan ada 28 aitem yang valid 

 

Tabel 3. Hasil Reliabilitas Skala Motivasi Intrinsik dan OCB Asisten Mata Kuliah Praktikum 

VARIABEL Nilai Koefisien Reliabilitas Jumlah Aitem Valid 

OCB alpha (α) = 0,788 32 

Motivasi Intrinsik alpha (α) = 0,859 28 

 

 Hasil analisis skala OCB asisten menunjukkan bahwa terdapat 32 aitem yang valid dan skala 

motivasi intrinsik menunjukkan bahwa terdapat 28 aitem yang valid. 

3.2 Uji Asumsi 

Tabel 4. Uji Normalitas 

Variabel 
Nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z Signifikansi 

OCB 0,885 0,414 

 

 Hasil analisis data menunjukkan variabel tergantung yaitu variabel OCB asisten mata kuliah 

praktikum memiliki sebaran data normal atau dapat mewakili subjek dalam populasi tersebut. 

 

Tabel 5. Uji Linieritas 

 
Nilai 

F Signifikansi 

deviation from linierity 880 0,658 
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 Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas (motivasi intrinsik) dengan variabel 

tergantung memenuhi sebaran data linier. 

 

3.3 Uji Hipotesis 

Tabel 6. Uji Hipotesis 

Variabel 
Nilai 

product moment Signifikansi 

OCB 0,885 0,000 

Motivasi Inrinsik 0,885 0,000 

 

Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang sangat signifikan 

antara motivasi intrinsik dengan OCB pada asisten mata kuliah praktikum. Semakin tinggi motivasi 

intrinsik terhadap asisten mata kuliah praktikum maka semakin tinggi perilaku OCB, sebaliknya 

semakin rendah motivasi intrinsik terhadap asisten mata kuliah praktikum maka semakin rendah 

perilaku OCB. Sehingga hipotesis yang penulis ajukan diterima. 

3.4 Kategorisasi 

Tabel 7. Kategorisasi Skala Motivasi Intrinsik Pada Asisten Mata Kuliah Praktikum 

Skor Interval Kategori Rerata Empirik Rerata Hipotetik F Prosentase 

28 ≤x< 44,8 Sangat rendah   0/250 0% 

44,8 ≤x<61,6 Rendah   0/250 0% 

61,6≤x<78,4 Sedang  70 12/250 4,8% 

78,4≤x<95,2 Tinggi 92,92  163/250 65,2% 

95,2≤x<112 Sangat tinggi   85/250 34,0% 

JUMLAH 100 100% 

Berdasarkan kategorisasi skala motivasi intrinsik diketahui bahwa 4,8% (12 orang) memiliki 

motivasi intrinsik yang tergolong sedang; 65,2% (163 orang) memiliki motivasi intrinsik yang 

tergolong tinggi; dan 34,0% (85 orang) memiiki motivasi intrinsik yang tergolong sangat tinggi. Ini 

menunjukkan bahwa prosentase dari jumlah terbanyak berada pada posisi tinggi. 

 

Tabel 8. Kategorisasi Skala OCB Pada Asisten Mata Kuliah Praktikum 

Skor Interval Kategori Rerata Empirik Rerata Hipotetik F Prosentase 

32 ≤x< 51,2 Sangat rendah   0/250 0% 

51,2 ≤x<70,4 Rendah   0/250 0% 

70,4 ≤x<89,6 Sedang  80 13/250 5,2% 

89,6≤x<108,8 Tinggi 100,74  187/250 75,8% 

108,8≤x<128 Sangat tinggi   50/250 20% 

JUMLAH 250 100% 

 

Dari kategorisasi skala OCB diketahui bahwa 5,2% (13 orang) memiliki OCB yang tergolong 

sedang, 75,8% (187 orang) memiliki OCB yang tergolong tinggi, dan 20% (50 orang) memiiki 
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OCB yang tergolong sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa variabel OCB termasuk dalam kategori 

tinggi. 

 

3.5 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis product moment dari Pearson diperoleh nilai koefisien korelasi (r) 

sebesar 0,885 ; p = 0,000 (p< 0,01) artinya ada hubungan positif  yang sangat signifikan antara 

motivasi intrinsik dengan OCB pada asisten mata kuliah praktikum. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti yaitu adanya hubungan positif yang signifikan 

menjelaskan bahwa semakin tinggi motivasi intrinsik terhadap asisten mata kuliah praktikum maka 

semakin tinggi perilaku OCB, sebaliknya semakin rendah motivasi intrinsik terhadap asisten mata 

kuliah praktikum maka semakin rendah pula perilaku OCB.  

Menurut Podsakoff dkk, (2000) banyak faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku OCB, 

salah satunya adalah karakter individu yang didalamnya adanya motivasi. Berdasarkan sumbernya 

motivasi di bedakan menjadi dua, hal ini sesuai dengan pendapat Harpen dkk, (2005) yang 

mengungkapkan motivasi seseorang berasal dari internal, yang sering disebut motivasi intrinsik, 

dan eksternal, yang sering disebut motivasi eksternal. Manfaat dari adanya motivasi intrinsik yang 

diberikan adalah dapat meningkatkan rasa saling tolong menolong dengan rekan organisasi  dalam 

menyelesaikan masalah organisasi ataupun terkait dengan tugas di organisasi, meningkatkan rasa 

kebersamaan di dalam organisasi, meningkatkan rasa peduli dengan organisasi, serta meningkatkan 

keinginan untuk memajukan organisasi yang sebagian besar merupakan bagian dari OCB. 

Berdasarkan hasil analisis diketahui variabel motivasi intrinsik memiliki rerata empirik (RE) 

= 92,92 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 70,0 yang berarti motivasi intrinsik termasuk dalam 

kategori tinggi. Berdasarkan kategorisasi skala motivasi intrinsik diketahui bahwa 4,8% (12 orang) 

memiliki motivasi intrinsik yang tergolong sedang; 65,2% (163 orang) memiliki motivasi intrinsik 

yang tergolong tinggi; dan 34,0% (85 orang) memiiki motivasi intrinsik yang tergolong sangat 

tinggi. Ini menunjukkan bahwa prosentase dari jumlah terbanyak berada pada posisi tinggi. Hal 

tersebut dikarenakan subjek dalam penelitian ini memiliki karakteristik yang ada dalam aspek-aspek 

yang terdapat pada motivasi intrinsik munurut Thomas (2000), yaitu: Pilihan, Kompetensi, Penuh 

arti, Kemajuan.. 

 Variabel OCB diketahui rerata empirik sebesar (RE) 100,74 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 

80,0 yang berarti OCB subjek tergolong tinggi. Berdasarkan kategorisasi skala OCB diketahui 

bahwa 5,2% (13 orang) memiliki OCB sedang, 75,8% (187 orang) memiliki OCB tinggi, dan 20% 

(50 orang) memiiki OCB sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa variabel OCB termasuk dalam 
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kategori tinggi. Hal tersebut dapat dikatakan OCB pada Asisten mata kuliah praktikum di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta tergolong tinggi di karenakan Asisten mata kuliah praktikum 

telah mencangkup unsur aspek yang telah dikemukakan Organ (1988). Kondisi ini diartikan pada 

dasarnya subjek dalam penelitian ini memiliki karakteristik yang terdapat dalam aspek-aspek yang 

terdapat pada OCB, yaitu: altruism, courtesy, sportsmanship, conscientiousness, civic virtue.  

Secara umum hasil dari analisis variabel motivasi intrinsik yang tinggi berhubungan dengan 

OCB yang tinggi juga. Namun demikian ada 4,8% responden yang memiliki motivasi intrinsik 

sedang dan 34,4% sangat tinggi. Individu yang memiliki motivasi intrinsik yang baik (tinggi) pada 

dirinya dapat dikatakan akan melakukan perilaku extra-role yang membuat individu tersebut 

menunjukan potensi yang ada dalam dirinya guna keberlangsungan kinerja organisasi tanpa 

memperdulikan sistem reward, hal ini di karenakan seorang individu tersebut memiliki kesenangan 

untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan di organisasi. Thomas (2000) mengungkapkan bahwa 

motivasi intrinsik merupakan dorongan yang muncul dari dalam diri seseorang karena terlibat 

dalam kegiatan untuk dirinya sendiri dan memperoleh kesenangan serta kepuasan dari 

partisipasinya tersebut. Dorongan yang tinggi dari dalam diri individu tersebut membuat seseorang 

menunjukan sikap-sikap positif yang dapat menguntungkan organisasi diantaranya adalah 

membantu rekan organisasi menyelesaikan masalah dalam organisasi, peduli dengan organisasi, 

melakukan pekerjaan melebihi standar, menjaga hubungan dengan rekan serta berperan dalam 

memberikan masukan untuk kemajuan organisasi, hal tersebut merupakan bentuk dari perilaku 

OCB yang di kemukakan oleh Organ (1988) yaitu altruism, courtesy, sportmanship, 

conscientiousness, civic virtue. 

Sumbangan efektif motivasi intrinsik dengan OCB sebesar 78,3%, ditunjukkan oleh koefisien 

determinan (r²) = 0,783 Berarti masih terdapat 21,7% variabel lain yang mempengaruhi perilaku 

OCB. Faktor yang lain tersebut menurut Organ (Titisari, 2014) antara lain kepuasan kerja, 

komitmen, kepribadian, moral karyawan, gaya kepemimpinan, kepercayaan pada pemimpin ,budaya 

organisasi. 

Podsakoff dkk, (2000) mengungkapkan, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya OCB 

antara lain: karateristik individual kepuasan karyawan, komitmen organisasi, dan motivasi yang 

dipandang sebagai faktor umum yang muncul menjadi penentu utama dalam OCB. Selain itu 

karakteristik tugas atau pekerjaan, karakteristik kepemimpinan, dan karateristik organisasi. Terdapat 

bukti-bukti yang mengemukakan bahwa motivasi intrinsik merupakan suatu kondisi yang dapat 

memicu terjadinya OCB. Motivasi intrinsik yang dimiliki seseorang dapat menjadi penyebab atas 

berkembangnya OCB dalam suatu organisasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ibrahim dan Aslinda (2014) The effect of motivation on Organizational Citizenship 



9 

 

Behavior (OCB) at Telkom in Makasar dengan hasil penelitian motivasi ektrinsik dan intrinsik 

berpengaruh positif dengan OCB, namun motivasi intrinsik memiliki pengaruh lebih besar 

dibandingkan motivasi ekstrinsik. Penelitian yang serupa dilakukan oleh Asmaradita (2013)  

Hubungan Antara Persepsi Kualitas Interaksi Atasan-Bawahan Dan Motivasi Intrinsik Dengan 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) Pada Karyawan Outsourcing Di PT Coca-Cola Amatil 

Central Java dengan hasil terdapat hubungan yang sangat signifikan antara motivasi intrinsik 

dengan OCB. Selain itu penelitian yang dilakukan Huei dkk, (2014) role of OCB demographic 

factor in the relationalship of motivation employee performance yang menunjukan adanya hasil 

positif antara motivasi intrinsik dan ektrinsik dengan OCB.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara 

motivasi intrinsik dengan OCB pada asisten mata kuliah praktikum di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Namun ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:  

Generalisasi dari hasil-hasil penelitian ini terbatas hanya pada populasi tempat penelitian 

dilakukan yaitu pada asisten mata kuliah praktikum di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

sehingga penerapan pada ruang lingkup yang lebih luas dengan karakteristik yang berbeda kiranya 

perlu dilakukan penelitian lagi dengan menggunakan atau menambah variabel-variabel lain yang 

belum disertakan dalam penelitian ini ataupun dengan menambah dan memperluas ruang lingkup 

penelitian seperti halnya dalam jumlah populasi Universitas di satu kota. Selain itu pada penelitian 

ini karakteristik tugas setiap asisten hanya diperoleh secara umum sehingga masih ada beberapa 

tugas dari setiap asissten mata kuliah praktikum yang belum di sertakan, untuk peneliti selanjutnya 

sebelum melakukan penelitian diharapkan terlebih dahulu membuat profile tugas asisten tiap 

individu, untuk dapat mengungkap lebih dalam lagi perilaku OCB. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini hanya berupa angket atau skala sehingga kurang dapat mengungkap 

secara mendalam gejala psikologis yang tidak tampak dalam diri asisten, oleh karena itu peneliti 

selanjutnya perlu melengkapi dengan teknik pengumpulan data yang lain misalnya dengan teknik 

observasi, maupun yang lain sehingga akan lebih dapat mengungkap secara mendalam kondisi 

psikologis subjek penelitian dan lebih memperluas cakupan teori yang digunakan. 

4. PENUTUP  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat 

disimpulkan bahwa: 1) Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara motivasi intrinsik 

dengan OCB pada asisten mata kuliah pratikum di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2) 

Tingkat motivasi intrinsik pada asisten mata kuliah praktikum di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta tergolong tinggi. 3) Tingkat OCB pada asisten mata kuliah praktikum di Universitas 
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Muhammadiyah Surakarta tergolong tinggi. 4) Sumbangan Efektif antara motivasi intrinsik dengan 

OCB pada asisten mata kuliah praktikum di Universitas Muhammadiyah Surakarta sebesar 78,3%, 

ditunjukkan oleh koefisien determinan (r²) = 0,783. 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh selama penelitian, maka penulis 

memberikan sumbangan saran yang diharapkan dapat bermanfaat, yaitu: 1) Bagi asisten mata kuliah 

praktikum, disarankan kepada asisten mata kuliah praktikum agar tetap mempertahankan motivasi 

intrinsik yang di miliki dengan cara selalu berkontribusi dalam setiap kegiatan asisten, hal tersebut 

akan membuat asisten selalu berkembang, memiliki pencapaian, dan  membuat asisten memaknai 

tugas asisten sebagai wujud dari keinginan untuk berbagi ilmu, yang mana membuat asisten dalam 

melaksanakan tugasnya penuh dengan kerjasama dan diharapkan agar selalu terciptanya perilaku 

OCB. 2) Bagi instansi terkait, disarankan dapat memfasilitasi asisten mata kuliah praktikum untuk 

diadakan pelatihan ataupun outbound, yang diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan 

kemajuan dalam melakukan pekerjaan, hal tersebut kaitannya dalam meningkatkan motivasi 

intrinsik dalam diri asisten mata kuliah praktikum. 3) Bagi peneliti lain, diharapkan dalam 

pengambilan subjek memperluas ruang lingkup penelitian yaitu dengan mengunakan seluruh subjek 

di setiap Fakultas atau melakukan penelitian di Universitas lain, sehingga temuan penelitiannya 

mungkin akan berbeda dan lebih memperhatikan faktor-faktor dari OCB, seperti kepuasan kerja, 

budaya dan iklim organisasi, kepribadian dan suasana hari, kepercayaan pada pimpinan, komitmen 

dll. Selain itu diharapkan dalam pemilihan subjek asisten, karakteristik tugas subjek setiap individu 

lebih perhatikan. 
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