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ABSTRACT 
INTRODUCTION Employee Engangement is a situation where employees feel the 
attachment of the company, so it is ready to defend the company and voluntarily do its 

job with the best performance. The purpose of this research is to know the level of 

employee engagement  on  workers  (civil  servants,  employees/private  employees  and 

Honorers) in Jambi province. 

 
METHOD The subject amounted to 103 people consisting of 63 men and 40 women 

working in public and private institutions in Jambi province. Data retrieval techniques 

are performed with online questionnaires through Google forms, there were 50 items of 

statements that had been conducted testing by experts and calculations of Aiken V. The 

scaling technique used is the Likert scale. Data was analyzed using the different power 

of Aitem, the validity of convergent, the validity of the group, the concurrent validity, 

reliability, and the norm Z-scores. The results showed a positive correlation in the 3 

components of employee engangement. 

 
RESULT  Negative  correlation  between  men  and  women  is  tested  through  gender 

groups  in  employee  engagement  on  group  validity  tests.  The  positive  correlation 

between the ages and the total score of the components in employee engagement is 

evidenced by the validity test of the conkurent criteria. In this reliability test, having a 

good reusability score of the JASP outputs results in a coefficient of reliability of α = 

0.888. 

 
CONCLUSION There is a positive correlation on the 3 components of the employee 

engangement, namely Vigor, Dedication, and Absoption in convergent validity tests. All 

scores of aitem contained in the scale have D ≥ 0.400 so all aitem has good 

discrimination. There is no gender difference based on employee engagement rates in 

Jambi province. In this reliability test, having a good reusability score of the JASP 

outputs results in a coefficient of reliability of α = 0.888. Reliability is already 

categorized well. 

 
Keywords : Employee Engagement, Human Resources, Employees
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PENDAHULUAN 
Pada sebuah perusahaan, manajemen sumber daya manusia merupakan salah 

satu kunci penting dalam keberlangsungan dan perkembangan suatu perusahaan dan ia 

pun tak dipisahkan dari sebuah perusahaan. SDM pun merupakan salah satu astet 

terpenting dalam suatu perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia yaitu 

manusia yang dipekerjakan di sebuah perusahaan sebagai penggerak, pemikir dan 

sebagai   perencana   dalam   sebuah   perusahaan   agar   dapat   mencapai   tujuan   dari 

perusahaan tersebut. Dengan adanya pengelolaan sumber daya yang baik dan benar, 

maka   SDM   pun   dapat   memberikan   kinerja   terbaiknya   serta   loyalitasnya   pada 

perusahaan. 

Loyalitas merupakan salah satu bentuk kesetiaan ataupun suatu kepatuhan 

seseorang atau sekelompok karyawan terhadap organisasi dimana ia melaksanakan 

pekerjaan sehari-hari.  Seorang karyawan yang loyal akan selalu taat pada peraturan, hal 

ini dikarenakan adanya kesadaran karyawan yang muncul mengenai betapa pentingnya 

peraturan  yang  telah  dibuat  oleh  perusahaan  yang  disusun  untuk  mem-perlancar 

jalannya kelangsungan dan perkembangan perusahaan. Karyawan yang memiliki 

loyalitas kerja yang tinggipun juga akan mempunyai hubungan interpersonal yang baik 

terhadap karyawan-karyawan lain serta terhadap atasannya. Maka dari itu, loyalitas para 

karyawan pun merupakan salah satu hal yang penting dan perlu untuk ditingkatkan. 

Salah satu cara untuk meningkatkan loyalitas para karyawan adalah employee 

engangement. 

Employee engagement dapat membuat karyawan menjadi mempunyai loyalitas 

yang lebih tinggi sehingga dapat mengurangi keinginannya untuk meninggalkan 

perusahaan  secara  sukarela  (Macey  dan  Schneider,  2008).  Employee  engangement 

adalah suatu keadaan dimana karyawan merasakan adanya keterikatan terhadap 

perusahaan, sehingga bersedia melakukan kerelaan untuk membela perusahaan sehingga 

mereka dengan sukarela melakukan pekerjaannya dengan kinerja terbaik, dan 

mempromosikan perusahaannya untuk menguntungkan perusahaan. 

Menurut Gibbons (dalam Hughes dan Rog, 2008) employee engagement 

merupakan suatu hubungan emosional dan intelektual yang tinggi yang dimiliki oleh 

setiap pekerja atau setiap karyawan terhadap pekerjaannya, organisasi, manajer, ataupun 

terhadap rekan kerjanya yang dapat memberikan pengaruh untuk menambah 

discretionary   effort   dalam   pekerjaannya.   Sedangkan   menurut   Schaufeli   (2002), 

employee engagement adalah suatu keadaan mental yang positif dari seorang pekerja 

terhadap pekerjaanya yang dapat ditandai dengan salah satunya dengan bentuk 

dedikasinya terhadap pekerjaanya. 

Engagement mengacu pada keadaan  yang bersifat menetap dan berada pada 

tingkat afeksi dan kognitif. Definisi ini juga didukung oleh (Khan, 1990) yang 

mengatakan bahwa seorang pekerja akan terikat secara pikiran, fisik, dan emosional 

dengan pekerjaanya (Albrecht, 2010). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa seorang 

karyawan yang engage dengan pekerjaannya akan dapat fokus dan konsentrasi penuh 

dengan pekerjaannya sampai selesai dan mencapai tujuan organisasi. 
Menurut Macey dan Schneider (2008) employee engagement memiliki tiga aspek, 

yaitu: 
a.   Trait engagement yaitu pandangan positif mengenai kehidupan dan pekerjaan. 

Me-liputi kepribadian  yang proaktif, kepribadian  yang dinamis, mem-punyai 

sifat dan afeksi yang positif, dan mempunyai sifat yang berhati-hati.
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b.   State engagement yaitu perasaan memiliki energi. Meliputi kepuasan (afektif), 

keterlibatan, komitmen, dan pemberdayaan. 

c.   Behavioral  engagement  yaitu  perilaku  melebihi  tugas  yang  dibebankan  atau 

disebut perilaku peran ekstra. Meliputi perilaku sukarela, perilaku proaktif atau 

inisiatif personal, ekspansi peran dan adaptif. 

 
Sedangkan menurut Schaufeli dkk (2001), dimensi-dimensi atau komponen- 

komponen dari employee engangement yang kami gunakan pada penelitian ini, 

diantaranya yaitu: 

a. Vigor (Kesungguhan) 

Keadaan yang penuh dengan level energi yang tinggi dan mental yang tangguh 

dalam melakukan pe-kerjaan. 

b. Dedication (Dedikasi) 

Perasaan yang signifikan terhadap pekerjaan dan penuh perhatian dan ketertarikan 

terhadap pekerjaan. 
c. Absoption (Penghayatan) 

Gambaran   perilaku   pegawai   yang   memberikan   perhatian   penuh   terhadap 

pekerjaan dan terlibat di suatu pekerjaan 

Selain aspek-aspek dan komponen dari employe engangement, terdapat pula faktor- 

faktor yang dapat mempengaruhi employee engangement pada seseorang. Menurut Saks 

(2006) employee engagement dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

a.   Job Characteristics 

Menurut Kahn (dalam Saks, 2006) kebermaknaan psikologis dapat dicapai dari 

karakteristik tugas yang memberikan pekerjaan yang menantang, bervariasi, 

menggunakan  keterampilan  yang  berbeda,  pertimbangan  pribadi,  dan 

kesempatan  untuk  memberikan  kontribusi.  Pekerjaan  yang  memiliki 

karakteristik pekerjaan tinggi, maka dapat mendorong karyawan lebih memaknai 

pekerjaan atau menjadi lebih engaged. 

b.   Reward and Recognition 

Menurut Maslach et al (dalam Saks, 2006) kurangnya reward dan recognition 

dapat mendorong terjadinya burnout dan disengagement. Saat pekerja menerima 

reward dan recognition dari organisasi, mereka akan memiliki rasa kewajiban 

untuk merespon dengan tingkat engagement yang lebih tinggi 

c.   Perceived Organizational & Supervisor Support. 

Menurut Kahn & May et al (dalam Saks, 2006) hubungan yang didasari 

dukungan   dan   rasa   saling   percaya   dari   atasan,   serta   organisasi,   dapat 

menciptakan rasa aman secara psikologis. Sebuah studi yang dilakukan oleh 

Schaufeli dan Bakker (dalam Saks, 2006) menemukan bahwa dukungan dari 

orang   lain   akan   mendorong   terjadinya   keterikatan.   Dua   variabel   yang 

menangkap esensi dari dukungan sosial yang dirasakan adalah perceived 

organizational support dan perceived supervisor support. 

d.   Distributive & Procedural Justice. 

Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Colquitt  et  al  (dalam  Saks,  2006)  tentang 

keadilan organisasi menemukan bahwa persepsi keadilan berkaitan dengan hasil 

organisasi, seperti kepuasan kerja, komitmen organisasi, OCB, withdrawal, dan 

performansi. Ketika pekerja memiliki persepsi yang tinggi tentang keadilan 

organisasi, maka mereka akan terikat terhadap perusahaan.
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Tujuan Penelitian 

 
Tujuan dalam perancangan alat ukur psikologi ini adalah untuk membuat alat 

ukur yang valid (memberi gambaran terhadap penalaran kuantitatif), reliabel (memiliki 

konsistensi dalam hal sejauh mana hasil dari pengukuran dapat dipercaya), diskriminatif 

(memiliki daya beda yang baik), terstandarisasi (memiliki sistem pengukuran yang jelas 

mulai dari petunjuk penggunaan, subjeknya, waktu pengerjaan, pemberian skor, dan 

norma yang digunakan), praktis, dan bermanfaat. Pembuatan alat ukur ini bertujuan 

untuk mengungkap sejauh mana keterikatan pegawai atau karyawan terhadap 

pekerjaannya. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam dunia industri dan organisasi. 

Penelitian ini dapat dijadikan skala untuk memvalidasi instrumen yang baru dibuat. 

Skala dapat digunakan untuk melihat sejauh mana keterikatan pegawai atau karyawan 

terhadap pekerjaannya sehingga dapat memberikan informasi bagi instansi untuk 

mengevaluasi dan merencanakan suatu cara untuk meningkatkan rasa keterikatan para 

pegawai atau karyawan terhadap   pekerjaannya. Dapat juga dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam penilaian kontribusi berkala. 
 

 
 

METODE PENELITIAN 
Konstrak Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah Employee Engagement. Menurut Schaufeli 

(2002), employee engagement dapat dikatakan sebagai keadaan mental yang positif dari 

pekerja terhadap pekerjaanya. Keadaan mental yang positif tersebut dapat ditandai 

dengan salah satunya dengan dedikasi terhadap pekerjaanya. Engagement bukanlah 

sebuah tahap yang spesifik dan bersifat sementara, namun engagement mengacu pada 

keadaan yang bersifat menetap dan berada pada tingkat afeksi dan kognitif. Adapun 

aspek dalam Employee Engagement adalah Vigor (Memiliki energi yg tinggi, memiliki 

ketangguhan mental, memberikan usaha terbaik, bertahan dalam menghadapi kesulitan), 

Dedication (Rasa antusias tinggi, memberikan inspirasi, merasa bangga, menyukai 

tantangan, perasaan ketertarikan dan penuh perhatian dalam mengerjakan pekerjaan), 

Absobtion (Berkon-sentrasi penuh, senang dilibatkan dalam pekerjaan, merasa waktu 

berjalan cepat jika bekerja). 

 
Pembuatan Aitem 

Pembuatan aitem dilakukan dengan penurunan dari definisi konseptual – definisi 

operasional – komponen – indikator perilaku – aitem. Aitem yang diihasilkan berjumlah 

87 aitem. Selanjutnya dilakukan reviu aitem dan menghitung skor Aiken-V. Adapun 

ahli yang memvalidasi aitem penelitian ini adalah : 

1.         M. Tri Firia Chandra              (Mahasiswa S2 PIO UGM) 

2.         Andang Fazri                          (Dosen Manajemen Unja) 

3.         Beny Rahim Poeding             (Dosen Psikologi Unja) 

4.         Verdiantika Annisa                (Dosen Psikologi Unja) 

           Terdapat beberapa aitem gugur sehingga aitem yang dihasilkan berjumlah 50 aitem 

dengan aitem pada komponen vigor yaitu 23 aitem, komponen dedication yaitu 16 aitem, 

dan komponen absoption yaitu 11 aitem. 

.
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Teknik Penskalaan dan Pemberian Skor 

Penelitian ini menggunakan skala likert dengan penjelasan TP (Tidak Pernah), P 

(Pernah), K (Kadang-Kadang), SR (Sering), SL (Selalu). Adapun mekanisme pemberian 

skor pada aitem adalah sebagai berikut : 
 

 
 
 

Aitem 

Favorable 

Aitem 

Unfavorable 

Skala Skor Skala Skor 

Selalu 
(SL) 

 

5 
Selalu 
(SL) 

 

1 

Sering 
(SR) 

 

4 
Sering 
(SR) 

 

2 

Kadang 
(KD) 

 

3 
Kadang 
(KD) 

 

3 

Pernah 
(P) 

 

2 
Pernah 

(P) 

 

4 

Tidak 
Pernah 

(TP) 

 
1 

Tidak 
Pernah 

(TP) 

 
5 

 

Subjek 
 

 

Subjek berjumlah 103 orang yang terdiri dari 63 pria dan 40 wanita yang bekerja
di instansi negeri dan swasta dalam lingkup Provinsi Jambi. Dalam pembuatan alat ukur 

ini, tim peneliti berfokus pada 3 kategori pekerjaan antara lain Pegawai Negeri Sipil 

(PNS), Pegawai/Karyawan Swasta, dan Tenaga Honorer. Dengan persentase masa kerja 

yaitu > 5 tahun sebesar 44,7% , 1 tahun – 3 tahun sebesar 19,4%, dan 6 bulan – 1 tahun 

sebesar 12%. Adapun rentang usia subjek yaitu 19 – 53 tahun. 

 
Teknik Pengambilan Data 

            Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan kuisioner online sebab sedang dalam kondisi pandemi Covid-19. 

Kuesioner dibuat dengan memanfaatkan bantuan teknologi berupa google forms dengan 

tujuan memudahkan proses penyebaran. 
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Tempat dan Waktu 

Pada tahap ini, karena sedang dalam kondisi pandemi Covid-19, penelitian 

dilakukan dengan menyebar kuisioner online. Sehingga tempat penelitian menyesuaikan 

dengan tempat dimana responden berada, sebab responden hanya mengisi kuisioner 

online. Waktu penelitian yaitu Selasa, 14 April 2020 hingga Sabtu, 18 April 2020. 

 
Teknik Analisis Data 

Teknis analisis menggunakan analisis kuantitatif aitem (daya beda aitem), 

validitas konvergen, validitas kelompok, validitas konkuren, reliabilitas, dan norma Z- 

Skor. Daya beda aitem menggunakan korelasi aitem dengan skor totalnya. Validitas 

konvergen dan konkuren menggunakan Teknik statistika korelasi. Validitas kelompok 

menggunakan Teknik statistika Uji Beda Independent Sample T-test. 
 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisis Kuantitatif Aitem 

Analisis kuantitatif aitem pada penelitian ini menggunakan indeks daya 

diskriminan item yang juga disebut indeks daya beda aitem. Indeks daya beda aitem 

bertujuan untuk melihat kemampuan aitem membedakan subjek individu. Individu yang 

memiliki performa tinggi akan memilih jenjang respons yang tinggi pula. 

          Hasil analisis kuantitatif dari 50 aitem terdiri dari 17 aitem dengan indeks daya 

beda sangat bagus, 9 aitem dengan indeks daya beda bagus, 5 aitem dengan indeks daya 

beda cukup bagus, 11 aitem dengan indeks daya beda tidak bagus, dan 8 aitem dengan 

indeks daya beda sangat tidak bagus. 
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AITEM VG 
(Vigor) 

AITEM DD 
(Dedication) 

AITEM AB 
(Absoption) 

Kategori Total Kategori Total Kategori Total 

Sangat 
Bagus 

 

12 
Sangat 
Bagus 

 

1 
Sangat 
Bagus 

 

4 

Bagus 4 Bagus 4 Bagus 1 

Cukup 
Bagus 

 

0 
Cukup 
Bagus 

 

3 
Cukup 
Bagus 

 

2 

Tidak 
Bagus 

 

3 
Tidak 
Bagus 

 

6 
Tidak 
Bagus 

 

2 

Sangat 
Tidak 

Bagus 

 
4 

Sangat 
Tidak 

Bagus 

 
2 

Sangat 
Tidak 

Bagus 

 
2 

 

Skor indeks daya beda aitem diurutkan, dan 10 skor indeks tertinggi menjadi 

aitem final yang kemudian diolah dengan validitas, reliabilitas dll. 
 

 
 

Perakitan Alat Ukur Final 

Aitem yang termasuk dalam 10 skor indeks tertinggi setelah diurutkan, maka 

aitem tersebut menjadi aitem dalam alat ukur final. Aitem tersebut adalah : (FV = Aitem 

favorable, UFV = Aitem Unfavorable) 
 

 
 

 

Komponen 
Nomor 
Aitem 

 

FV 
 

UFV 

 

 
 
 
 
 
 

VG 

(Vigor) 

7 ✔ - 

9 ✔ - 

13 ✔ - 

16 ✔ - 

17 ✔ - 

18 ✔ - 

19 ✔ - 

20 ✔ - 

22 ✔ - 

23 ✔ - 
 

 
 
 
 
 

DD 

(Dedication) 

28 ✔ - 

29 ✔ - 

31 ✔ - 

32 ✔ - 

33 ✔ - 

34 ✔ - 

35 ✔ - 

36 ✔ - 

38 ✔ - 
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 39 ✔ - 
 

 
 
 
 
 
 

AB 

(Absoption) 

40 ✔ - 

41 ✔ - 

42 - ✔ 

43 ✔ - 

44 ✔ - 

45 - ✔ 

46 ✔ - 

47 - ✔ 

49 - ✔ 

50 - ✔ 
 

 
 

Validitas Konvergen 

Validitas konvergen adalah uji validitas konstrak yang mengungkap hal yang 

relatif sama dan menghasilkan korelasi positif. Semakin tinggi nilai suatu konstrak, 

semakin tinggi pula nilai konstrak  yang lain. Semakin rendah nilai suatu konstrak, 

semakin rendah pula nilai konstrak yang lain. Teknik statistika yang digunakan adalah 

korelasi. Pada uji validitas konvergen di penelitian ini bertujuan untuk melihat korelasi 

antara  komponen  vigor,  komponen  dedication,  dan  komponen  absoption  dalam 

employee engagement. Uji korelasi tersebut harus menghasilkan korelasi positif karena 

kedua alat ukur tersebut mengungkap hal yang sama. 

 
Tabel 1. Korelasi antara komponen vigor, dedication, dan absoption. 

Correlation Matrix
 

Pearson Correlations 

 
TOTAL 

VIGOR                               
-
 

 
TOTAL 

VIGOR                               
-
 

TOTAL 

 
 
TOTAL 

DEDICA

TI ON 

TOTAL 

ABSOP

TI ON 

TOTAL 

 
Pearson's r                    p 

 
0.695 ***                < .001 

 
0.493 ***                < .001

DEDICATI 

ON 

- ABSOPTI 

ON 

0.623 ***                < .001

 
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Employee engagement terdiri dari 3 komponen yaitu Vigor, Dedication, dan 

Absoption. Uji korelasi menunjukkan adanya korelasi positif pada ketiganya seperti
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yang terdapat dalam tabel 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa alat ukur didukung oleh 

validitas konvergen. 

 
 

Validitas Kelompok 

Menurut Periantalo, 2016, validitas kelompok merupakan validitas yang 

mengkonfirmasi alat ukur berdasarkan karakteristik kelompok tertentu yang 

menggunakan data statistika. Kelompok yang dijadikan subjek adalah kelompok yang 

secara teori memiliki karakteristik tersebut. Jika hasil pengukuran menunjukkan 

kelompok memiliki karakteristik tersebut, maka validitas kelompok dapat ditegakkan. 

Dalam pembuatan tes employee engagement, validitas kelompok diuji melalui 

kelompok jenis kelamin, Teknik statistika yang digunakan adalah Uji Beda Independent 

Sample T-test. Berbeda atau tidaknya variabel diantara kelompok, p value lah yang 

dapat menjelaskannya. Apabila p value kurang dari 0,05 sehingga terdapatlah perbedaan 

diantara variabel tersebut. Apabila p value  lebih besar atau sama dengan 0,05 sehingga 

tidak terdapat perbedaan atau setara diantara variabel tersebut. Dari hasil pengujian, 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan 

perempuan dalam employee engagement. 
 

 
 

Tabel 2. Jenis Kelamin – Employee Engagement 
Independent Samples T-Test 

t                                 df                                p 

TOTAL                               -0.049                           101.0                           0.961 

Note.   Student's t-test.  
Descriptives Plot 

TOTAL

 
 
 
 
 

Validitas Kriteria Konkuren 

Validitas  Kriteria  membandingkan  alat  ukur  (skala)  dengan  suatu  kriteria. 

Kriteria  tersebut  merupakan  kriteria  yang  relevan.  Validitas  kriteria  melihat  sejauh 

mana  hubungan  antara  alat  ukur  dengan  kriteria.  Semakin  tinggi  hubungan  maka 

semakin kuatlah validitas kriteria. Validitas Konkuren merupakan validitas kriteria yang 

mengukur alat ukur dengan instrumen lain diluar dari yang didapat sekarang. 
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                                                  Tabel 3. Usia – Skor Total 
Pearson Correlations 

 
 

Pearson's r 
 

p 

Usia                            -                                   TOTAL 0.209* 0.034 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 
Uji korelasi menunjukkan adanya korelasi positif antara usia dengan total skor 

komponen  dalam  employee  engagement  seperti  yang  terdapat  dalam  tabel  3.  Hal 
tersebut menunjukkan bahwa alat ukur didukung oleh validitas kriteria konkuren. 

 
Reliabilitas 

Salah satu  ciri  instrumen  alat  ukur  yang baik  adalah reliabel,  yaitu  mampu 

menghasilkan skor yang cermat dengan error pengukuran kecil. Reliabilitas diartikan 

sebagai  konsistensi  atau  keakuratan  hasil  ukur.  Seberapa  konsistensi  skor  yang 

dihasilkan tersebut sama apabila diukur pada kurun waktu yang berbeda (Periantalo, 

2019). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan reliabilitas konsistensi internal. 

 
Tabel 4. Reliabilitas JASP 

Scale Reliability Statistics 

McDonald's ω            Cronbach's α            Gutmann's λ6          
Greatest lower 

                                                                        bound   

scale                                   0.914                           0.888                           0.949                           0.925 

 
Note.   Of the observations, 103 were used, 0 were excluded listwise, and 103 were provided. 

 
Dalam uji reliabilitas ini, skor yang digunakan adalah skor dari setiap aitem, 

bukan skor totalnya. Adapun jumlah aitem adalah 10 aitem. Output JASP menghasilkan 

koefisien reliabilitas α = 0,888. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekitar 88% skor hasil 

pengukuran merupakan skor murni dari subjek tersebut. Sekitar 12% dari skor 

pengukuran tersebut merupakan kesalahan pengukuran yaitu skor lain yang ikut terukur 

dalam  pengukuran.  Pengujian  Employee Engagement  memiliki  skor reabilitas  yang 

bagus. 

Norma 
 

 

Penelitian  ini  menggunakan  norma  dengan  Z-Skor.  Z-skor  digunakan  untuk
mengetahui  lebih  detail  dimana  posisi  suatu  skor  dalam  suatu  distribusi  yang 

ditunjukkan dengan symbol +/- dimana apabila bertanda positif maka skor berada diatas 

rata-rata. Apabila tanda negatif maka skor berada di bawah mean. Formula Z-Skor (X –
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M : SD). Norma dibagi menjadi 5 kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, 

sangat rendah seperti tabel berikut : 

 
Tabel 5. Norma berdasarkan Z-Skor 

 

NORMA Z SKOR 
 

Klasifikasi 

Z skor  ≥   1,5 Sangat tinggi 

Z skor 0,5  - 1,5 Tinggi 

Z skor -0,5  - 0,5 Sedang 

Z skor -1,5  - -0,5 Rendah 

Z skor  ≤  -1,5 Sangat rendah 
 

 
 

KESIMPULAN 
Terdapat   korelasi positif pada 3 komponen dari employee engangement yaitu 

Vigor, Dedication, dan Absoption pada uji validitas konvergen. Semua skor aitem yang 

terdapat dalam skala memiliki D ≥ 0,400 sehingga semua aitem memiliki diskriminasi 

yang baik. Berkorelasi negatif (-0,049) antara laki-laki dan perempuan diuji melalui 

kelompok jenis kelamin dalam employee engagement pada uji validitas kelompok. 

Sehingga  dapat  disimpulkan  tidak  adanya  perbedaan  berdasarkan  jenis  kelamin 

mengenai tingkat employee engagement dalam pekerja di Provinsi Jambi. 

Korelasi positif antara usia dengan total skor komponen dalam employee 

engagement  yang  dibuktikan  dengan  uji  validitas  kriteria  konkuren.  Dalam  uji 

reliabilitas ini, memiliki skor reabilitas yang bagus output JASP 

menghasilkan koefisien reliabilitas α = 0,888. Reliabilitas tersebut sudah terkategori 

baik. 

 
SARAN 
Penelitian  ini  diharapkan  menjadi  dasar  dalam  pengembangan  alat  ukur  penalaran 
abstrak. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk membuat pembagian subjek 

penelitian yang lebih merata dan lebih banyak dengan tujuan untuk memperkaya hasil 

dari penelitian. Selanjutnya berhubung penelitian ini dilaksanakan pada masa pandemic 

Covid-19, sehingga disarankan peneliti untuk melakukan uji coba alat ukur secara 

langsung untuk lebih melihat efektivitas dan validitas alat ukur tersebut. 
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Tabel 6. Norma, Klasifikasi, Interpretasi 
Norma 

Z Skor 

 

Skor 
 

Klasifikasi 
 

Interpretasi 

 
 

 
Z skor 

≥   1,5 

 
 
 
 

≥141 

 
 

 
Sangat 

tinggi 

Subjek memiliki level energi yang sangat 
tinggi dan mental yang sangat tangguh 

dalam melakukan pekerjaan, memiliki 

perasaan yang sangat detail terhadap 

pekerjaan dan sangat penuh perhatian dan 

ketertarikan  terhadap  pekerjaan,  serta 

selalu terlibat dalam suatu pekerjaan. 
 
 

Z skor 

0,5 - 

1,5 

 
 

 
128 - 140 

 
 

 
Tinggi 

Subjek memiliki level energi yang tinggi 
dan mental yang tangguh dalam melakukan 

pekerjaan, memiliki perasaan yang   detail 

terhadap  pekerjaan  dan  penuh  perhatian 

dan ketertarikan terhadap pekerjaan, serta 

sering terlibat dalam suatu pekerjaan 
 

 
 

Z skor - 

0,5 - 

0,5 

 
 
 
 

114 - 127 

 
 
 
 

Sedang 

Subjek memiliki level energi yang cukup 
dan mental yang cukup tangguh dalam 

melakukan pekerjaan, memiliki perasaan 

yang cukup detail terhadap pekerjaan dan 

perhatian dan ketertarikan terhadap 

pekerjaan, serta terlibat dalam suatu 

pekerjaan 
 

 
 

Z skor - 

1,5 - - 

0,5 

 
 
 
 

101 - 113 

 
 
 
 

Rendah 

Subjek memiliki level energi yang rendah 
dan mental yang lemah dalam melakukan 

pekerjaan, memiliki perasaan yang kurang 

detail terhadap pekerjaan dan kurang 

perhatian dan kurang tertarik terhadap 

pekerjaan, serta jarang terlibat di suatu 

pekerjaan. 
 
 

 
Z skor 

≤  -1,5 

 
 
 
 

≤ 101 

 
 

 
Sangat 

rendah 

Subjek memiliki level energi yang sangat 
rendah  dan  mental   yang  sangat  lemah 

dalam melakukan pekerjaan, memiliki 

perasaan yang tidak detail terhadap 

pekerjaan dan tidak perhatian dan tidak 

tertarik terhadap pekerjaan, serta   tidak 

terlibat di suatu pekerjaan. 
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Tabel 7. Komponen, Indikator Perilaku, Aitem 
 

Komponen 
 

Indikator Perilaku 
 

Aitem 

 
 
 

 

Vigor (VG) 

 
Memiliki    energi     yang 

tinggi dalam bekerja 

Saya  mampu  menyelesaikan  setiap 
pekerjaan    yang    diberikan    sesuai 

tenggang waktu yang ditetapkan 

 

Memiliki       ketangguhan 

mental dalam bekerja 

Saya  berusaha  tetap  fokus  bekerja 
meskipun    sering    dimarahi    oleh 

atasan 
 
 

 
Dedication (DD) 

Memiliki    rasa    antusias 
tinggi terhadap pekerjaan 

Saya  bersemangat  dalam  menerima 
pekerjaan yang diberikan oleh atasan 

 
Dapat memberikan 

inspirasi 

Saat     diadakannya     rapat,     saya 
memberikan  pendapat  demi 

kemajuan  instansi  tempat  saya 

bekerja 
 
 

 
Absoption (AB) 

Memiliki         konsentrasi 
penuh dalam bekerja 

Saya      tidak      mudah      terdistrak 
(terpengaruh)  dengan  bunyi  ponsel 

saat sedang bekerja 

Senang  dilibatkan  dalam 
pekerjaan 

Saya  aktif  terlibat  dalam  kegiatan 
yang diselenggarakan instansi tempat 

saya bekerja 
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INTRODUCTION 
ABSTRACT

Employee advocacy is still a new and foreign topic in Indonesia. This study aims to 

scale employee advocacy on social media with a literature review. Literature review of 

employee  advocacy  is  very much  needed  as  learning  and  research  in  the  field  of 

psychology and management for future employees that can increase the value of a 

company. 

METHOD 
The method used is qualitative research from an understanding of the definition of 
construct which can later be derived down to the item to measure employee advocacy. 

Researchers look for related theories and pre-existing research. Then the item uses a 

Likert scale that produces interval data. 

RESULT 
From the behavioral indicators as a reference in making items, the researcher made 57 
items from 3 components of employee advocacy. Then the researchers eliminated 17 

items to become 40 items with the Invalid Content Validity Coefficient - Aiken's V and 

an assessment given by 4 expert judgments or experts in the fields of psychology and 

management. 

 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
Employee advocacy is employee behavior that describes and promotes the company, its 
products / services, and its work through social media. There are 3 aspects found by 

researchers in describing employee advocacy, namely, providing information, 

recommending, and discussing matters related to their company on social media. 

Employee advocacy is a term that is still a new topic and not much related literature 

even though the actual existence of employee advocacy has been a long time. 

Keywords : employee advocacy, employee, social media, psychology, scale
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Pendahuluan 
          Indonesia  adalah  negara  berkembang  yang  menempati  urutan  ke-4  yang  
memiliki penduduk terbanyak. Hal ini tentunya membuat masyarakat bekerja dan 
mencari penghasilan untuk bertahan hidup. Banyak sekali perusahaan dan  usaha  
yang telah dibuka di Indonesia, tentunya ini membuat populasi karyawan sangat tinggi. 
Karena perkembangan berbagai ilmu terutama psikologi yang mempelajari perilaku 
manusia, Psikologi Industri dan Organisasi pun berpengaruh bagi kemajuan perusahaan 
dan karyawan. 

Psikologi sebagai ilmu  baru dikenal dan dikembangkan di  Indonesia sekitar 

tahun 1950-an. Kemudian teori psikologi industri dan organisasi berkembang menjadi 

ilmu yang dikembangkan melalui penelitian-penelitian. Istilah psikologi industri dan 

organisasi merupakan terjemahan dari Industrial and Organizational Psychology. Perlu 

diingat bahwa industri tidak hanya terjemahan dari Industry namun juga mencakup 

pengertian business (perusahaan).   Psikologi industri dan organisasi merupakan satu 

keseluruhan pengetahuan (a body knowledge) yang berisi fakta, aturan dan prinsip- 

prinsip tentang perilaku manusia pada pekerjaan. 

Karyawan merupakan aset perusahaan yang paling berharga. Menurut Cascio 

(1987) bahwa manusia adalah sumber daya yang sangat penting dalam bidang bidang 

industri dan organisasi, oleh karena itu pengelolaan sumber daya mencakup penyediaan 

tenaga kerja yang bermutu, mempertahankan kualitas dan mengendalikan biaya 

ketenagakerjaan. Karyawan memegang peranan penting dengan   mengerjakan bagian 

pekerjaannya sebagai bagian dari satu kesatuan sistem perusahaan untuk menghasilkan 

produk/jasa yang berkualitas. Jika karyawan bermasalah dan hasil kerjanya kurang baik 

maka dapat menganggu perusahaan. Karena perusahaan adalah organisasi yang mencari 

keuntungan dan dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang terbuka. Kast & 

Rosenzweig (1974) mengartikan sistem sebagai “suatu kesatuan keseluruhan yang 

terorganisasi, yang terdiri dari dua atau lebih bagian, komponen atau subsistem, yang 

saling tergantung, yang dipisahkan dari suprasistem sebagai lingkungannya oleh batas- 

batas yang dapat ditemukenali”. 

Terdapat prinsip yang dikemukakan oleh Foy (1994) “Organizations are not 

empowered, people are, The empowering organization puts the spotlight on winning, on 

giving people opportunities to perform to their maximum effectiveness”. Ini berarti 

perusahaan dapat mengoptimalkan karyawannya dengan memberikan kesempatan untuk 

meningkatkan efektivitas dalam pekerjaan yang dapat membantu perusahaan. 

Setiap perusahaan mempunyai sebuah brand baik berupa nama, logo, ciri khas, 

atau  apapun   yang  dapat   mencerminkan   perusahaan   dan   produk/jasa.   Termasuk 

karyawan perusahaan juga dapat menggambarkan produk/jasa dari perusahaannya. 

Karyawan terutama karyawan di bagian front stage yang berhubungan langsung dengan 

pelanggan/konsumen. Karyawan front stage tanpa disadari dapat melakukan tugas 

marketing yang menggambarkan citra perusahaan. Kotler and Keller (2009, 45) define 

marketing as “an organizational function and a set of processes for creating, 

communicating, and delivering value to customers and for managing customer 

relationships in ways that benefit the organization and its stakeholders.” 

Saat ini merek jauh lebih berarti daripada sekadar identitas visual suatu produk. 

Citra merek dibangun dari sikap, keyakinan, pengalaman, citra, pemikiran, perasaan, 

dan persepsi yang terkait dengan suatu merek. (Rowles 2014, 7.). Karyawan memegang 

peranan sebagai brand image secara langsung. Jika karyawan memiliki attitude yang 

buruk maka secara tidak langsung penilaian terhadap perusahaan juga buruk. Marketing
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dan branding juga dimasukkan untuk literature review karena membantu membangun 

konsep utama, employee advocacy. 

Morhart, herzog dan Tomczak (2009) : Mengacu untuk membangun brand 

employee, sebagai dedikasi yang diberikan karyawan terhadap upaya branding yang 

dilakukan perusahaan, baik selama jam kerja maupun setelah jam kerja. Dundon (2004) 

: Advokasi karyawan   dibangun dari konsep seperti suara karyawan dan online dari 

mulut ke mulut (Hoffman & Fodor, 2010). Men (2014, 262) : Advokasi karyawan 

adalah perilaku karyawan ketika mereka secara aktif mempromosikan perusahaan atau 

produk dan pelayanan di jaringan mereka. Perilaku karyawan yang mewakili dan 

mempromosikan tentang perusahaan, produk/jasa, maupun pekerjaannya melalui media 

sosial. 

Di zaman sekarang ini karyawan pasti memiliki media sosial di gadgetnya 

masing-masing. Saat ini merek jauh lebih berarti daripada sekadar identitas visual suatu 

produk. Citra merek dibangun  dari sikap, keyakinan, pengalaman, citra, pemikiran, 

perasaan, dan persepsi yang terkait dengan suatu merek. (Rowles 2014, 7.) Kietzmann, 

Hermkens, McCarthy, dan Silvestre (2011) memperkenalkan tujuh blok bangunan yang 

merupakan  elemen  kunci  dari  media  sosial.  Mereka  adalah  hubungan,  reputasi, 

identitas, kelompok, percakapan, berbagi, dan kehadiran. (243.) Kerangka kerja mereka, 

dan elemen-elemen kunci ini, dapat digunakan untuk memahami, menganalisis, dan 

mengembangkan platform media sosial dan lanskap. Nagendra (2014,201): menemukan 

bahwa karyawan menggunakan media sosial untuk "5 Cs" 

  a) Konten: berbagi dan mengumpulkan informasi 

b) Percakapan: berdiskusi di lingkungan online 

c) Kolaborasi: menggabungkan kekuatan dengan orang-orang dengan minat yang sama 

untuk menyelesaikan masalah 
d) Komunitas: meningkatkan rasa kebersamaan dalam perusahaan 
e) Kecerdasan kolektif: mengelola dan mempertahankan bakat melalui media sosial 

 
Studi Weber Shandwick (2014, 1) menemukan bahwa 33% dari organisasi 

mengajak karyawan menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang 

mereka. Namun, 56% karyawan secara mandiri, tanpa dorongan dari perusahaan, 

bertindak  sebagai  advokat  baik  online  maupun  offline,  membagikan  berita  positif 

tentang organisasi kepada jaringan sosial mereka. Setiap orang memakai media sosial 

sebagai   kebutuhan   maupun   hiburan   semata.   Banyak   adsense   atau   iklan   yang 

dimasukkan sebagai iklan yang lebih banyak dilihat oleh masyarakat luas kapan pun. 

Banyak juga brand ambassador yang melakukan endorsement dari sebuah produk. 

Maka karyawan juga dapat melakukan hal yang sama di media sosial dengan 

advokasi karyawaan atau yang berasal dari brand advocacy. Misalnya ketika seorang 

karyawan yang bekerja di sebuah restoran menggungah makanan yang menarik, maka 

orang-orang yang berhubungan dengannya melihat dan mungkin saja tertarik tergantung 

bagaimana karyawan tersebut membuatnya menarik. Secara tidak langsung karyawan 

tersebut melakukan tugas sebagai marketing dan branding dengan cara mempromosikan 

produk tempat kerjanya di media sosial. 

Morhart dan rekan (2009) : Upaya branding yang dilakukan karyawan terbagi 

dua, yaitu “dalam peran” dan “luar peran”. Perbedaannya dalam peran berarti saat jam 

karyawan bekerja di perusahaan , mereka bertemu dan berinsteraksi dengan pelanggan, 

bertindak  sebagai  perwakilan  brand,  maka  mereka  mempraktikkan  upaya  branding.
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Sebaliknya, luar peran mencakup partisipasi dalam pekerjaan, dan menyebarkan pesan 

positif di luar pekerjaan, misalnya membagikan konten yang menarik ke akun media 

sosial pribadi mereka. 

Sehingga employee advocacy bisa dilakukan kapan dan dimana saja oleh 

karyawan di media sosial. Yang terpenting adalah karyawan dapat menggambarkan 

perusahaan dan produk/jasa melalui tempat kerja, logo, seragam, bahkan rekan kerja 

yang baik juga dapat branding perusahaan. Baik perusahaan maupun karyawan dapat 

merasakan keuntungan dari employee advocacy ini. 

Tujuan penelitian ini adalah membuat kajian literatur untuk pembuatan skala 

psikologi yang dapat mengukur employee advocacy di media sosial. Karena konstrak 

ini masih sangat minim di Indonesia dan akan sangat berguna bagi perusahaan terhadap 

karyawannya. Perusahaan dapat menggunakan alat ukur employee advocacy ini sebagai 

bahan pertimbangan pada seleksi karyawan ataupun memberi bonus pada saat penilaian 

kerja. 

 
Metode Penelitian 
Variabel Penelitian 
Konstrak penelitian ini adalah employee advocacy yang merupakan perilaku karyawan 

yang menggambarkan dan mempromosikan tentang perusahaan, produk/jasa, maupun 

pekerjaannya melalui media sosial baik selama jam kerja maupun setelah jam kerja. 

Dalam   pembuatan   komponen   employee   advocacy   ada   beberapa   teori   yang 

melandasinya, yaitu: 

1.         Definisi advokasi karyawan Men (2014, 262) 

Advokasi karyawan adalah perilaku karyawan ketika mereka secara aktif 

mempromosikan perusahaan atau produk dan pelayanan di jaringan mereka. 

2.         Definisi advokasi karyawan Morhart, herzog dan Tomczak (2009) 
Mengacu   untuk   membangun   brand   employee,   sebagai   dedikasi   yang 
diberikan karyawan terhadap upaya branding yang dilakukan perusahaan, 
baik selama jam kerja maupun setelah jam kerja. 

3.         Definisi  dan bagian utama advokasi karyawan (Kuutsa, 2016) 
Pendorong karyawan terlibat dan memotivasi karyawan secara pribadi yang 

diberdayakan oleh manajemen mereka untuk tidak hanya berbagi konten 

perusahaan, tetapi untuk membahas masalah profesional saat ini di media 

sosial.    Advokasi karyawan yang sukses dapat menciptakan situasi 

keuntungan dua pihak secara potensial memengaruhi advokasi pribadi dan 

merek perusahaan dan bahkan memperkuat ikatan antara orang dan 

organisasi. 

4.         Tesis alat ukur employee advocacy UGM (tidak dipublikasikan) 

 
Peneliti juga melakukan survey sederhana dengan pertanyaan terbuka melalui 

Google Form yang diisi oleh 10 orang. Ada 2 pertanyaan yang diajukan yaitu contoh 

employee advocacy yang pernah dilakukan dan bagaimana perasaan setelahnya. Dari 10 

orang yang mengisi kuesioner ini, semuanya pernah melakukan employee advocacy di 

media sosial. Jawaban yang diberikan oleh karyawan melalui survey ini membantu 

peneliti dalam membuat definisi operasional hingga penurunan aitem. 
Sedangkan media sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah laman atau aplikasi 
yang  memungkinkan  pengguna  dapat  membuat  dan  berbagi  isi  atau  terlibat  dalam
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jaringan sosial (KBBI). Aplikasi dapat berupa twitter, instagram, youtube, whatsApp, 

dan sebagainya. 

 
Subjek penelitian 

Subjek disini adalah karyawan front stage karena berhubungan langsung dengan 

karyawan dan dilapangan. Biasanya karyawan front stage masih bisa menggunakan 

media sosial selama jam kerja kecuali peraturan perusahaan yang melarang penggunaan 

media sosial. Contoh karyawan pada bagian front stage seperti teller, barista, kasir, 

resepsionis, waiter, sales, dan sebagainya. Sedangkan pada karyawan back stage yang 

mengurusi   bagian  pembukuan,   perencanaan,   strategi,   keuangan,   dan   sebagainya 

biasanya tidak berinteraksi dengan konsumen. Karyawan back stage juga tidak bisa 

menggunakan  telepon  genggam  saat  bekerja sehingga  employee advocacy biasanya 

dilakukan oleh karyawan front stage. 

 
Pembuatan Komponen dan Indikator 

Dengan teori dan alat ukur yang sudah ada sebelumnya, peneliti menemukan ada 3 

komponen  yang membentuk  employee advocacy,  yaitu  memberi  informasi, 

rekomendasi, dan diskusi. 

 
Tabel 1. Komponen dan Indikator Perilaku 

Komponen Definisi Indikator Perilaku 

1.    Memberi Informasi Karyawan            memberi 
informasi tentang 

perusahaan, produk/jasa, 

maupun pekerjaannya 

melalui media social 

Memberikan         informasi         tentang 
perusahaan melalui media social 

Memberikan         informasi         tentang 
produk/jasa melalui media social 

Memberikan informasi  tentang  kegiatan 
yang   bisa   diikuti   pelanggan   melalui 

media social 

Memberi informasi tentang kegiatan yang 

diadakan   perusahaan   untuk   karyawan 

melalui media social 

Berbagi aktivitas pekerjaan di jam kerja 
melalui media social 

Berbagi momen bersama rekan kerja di 
luar jam kerja di media social 

2.    Rekomendasi Karyawan 
merekomendasikan 

perusahaan,    produk/jasa, 

maupun         pekerjaannya 

melalui media social 

Memberi   informasi   berupa   kelebihan 
perusahaan melalui media social 

Memberi   informasi   tentang   kelebihan 
produk/jasa melalui media social 

Memberikan  informasi  tentang  budaya 
perusahaan  yang  positif  melalui  media 

social 

Membagikan konten  yang  menarik  dari 
kegiatan    yang    dilakukan    perusahaan 
melalui media social 

Menambah    kalimat    ajakan    terhadap 
produk/jasa melalui media social 

3.    Diskusi Karyawan          berdiskusi 
mengenai perusahaan, 

produk/jasa, maupun 

pekerjaannya  melalui 

media social 

Meminta   tanggapan   di   media   sosial 
terkait    perusahaan,    produk/jasa,    dan 

pekerjaan 

Memberi   tanggapan   di   media   sosial 
terkait    perusahaan,    produk/jasa,    dan 
pekerjaan 
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Terdapat 6 indikator perilaku pada komponen memberi informasi, 5 indikator 

perilaku pada komponen rekomendasi, dan 2 indikator perilaku pada komponen diskusi. 

Teknik penskalaan dan pemberian skor Aitem-aitem   berupa   pernyataan   dimana   

semua   aitem   bersifat   favorable   yang mendukung konstrak yang hendak diungkap. 

Skala yang digunakan adalah skala rating, dengan kriteria selalu, sering, kadang-

kadang dan tidak pernah (Sugiyono,2007:93). Cara pemberian skor adalah sebagai 

berikut: 

 
    Tidak pernah (1) 

    Jarang (2) 

    Sering (3) 

    Selalu (4) 

 
Penulisan aitem 

Setelah komponen dan  indikator perilaku telah ditentukan maka selanjutnya adalah 

membuat aitem  yang akan mengungkap konstrak. Ada beberapa kaidah  yang perlu 

diperhatikan dalam pembuatan aitem yaitu: aitem harus mengungkap konstrak secara 

tersirat, sesuai dengan indikator perilaku, menyesuaikan dengan subjek, menggunakan 

bahasa Indonesiayang baik dan benar serta hindari aitem yang pasti disetujui atau tidak 

disetujui. Aitem yang digunakan adalah pernyataan yang nantinya akan diberi rating 

oleh subjek untuk menunjukkan frekuensi perilaku tersebut dilakukan. Jumlah aitem 

yang dibuat adalah 57 aitem favorable. 

 
Uji Validitas Logis 

Aitem yang telah dibuat harus direviu terlebih dahulu. Reviu merupakan analisis 

kualitatif untuk melihat kualitas aitem yang dibuat. Reviu juga merupakan bagian 

validitas  logis  yang  merupakan  validitas  utama  dan  wajib  bagi  segala  alat  ukur. 

Validitas ini untuk memastikan aitem yang dibuat sesuai dengan indikator perilaku 

maupun komponen konstrak tersebut. Tata bahasa juga diperhatikan ketika direviu, 

apakah kalimatnya efektif atau rumit. Validitas logis dalam skala employee advocacy 

ini  dilakukan  oleh  expert  judgement  yang  ahli  dibidang  ini.  Terdapat  4  expert 

judgement atau aiken‟s V yang mereviu aitem yang memiliki latar pendidikan psikologi 

industri dan organisasi (PIO) dan management. 

 
Diskriminasi Aitem 

             Pertama peneliti membuat dan mengkoreksi terlebih dahulu aitem yang telah 

dibuat. Total aitem yang dihasilkan adalah 57 aitem favorable. Sebelumnya peneliti 

memasukkan aitem unfavorable namun aitem tersebut membuat bingung sehingga 

peneliti  memutuskan  aitem  favorable  yang  dapat  mudah  dipahami  oleh  subjek. 

Kemudian  peneliti  mencari  expert  atau  ahli  untuk  memberikan  penlilaian  berupa 

validitas logis terhadap aitem apakah sudah sesuai dengan indikator perilaku dan 

komponen. Terdapat 4 expert judgement yang terdiri dari 2 dosen psikologi industri dan 

organisasi, sarjana psikologi yang telah bekerja selama 2 tahun, dan Peneliti, Dosen, 

Konsultan FEB Universitas Jambi. 

Peneliti  menggunakan  formula  Aiken‟s V  sehingga  para  ahli  diminta  untuk 

memberikan rentang penilaian dari 1 sampai 5 pada setiap aitem. Adapun makna dari 

angka tersebut adalah : 1 = Sangat Tidak Sesuai; 2 = Tidak Sesuai; 3 = Cukup Sesuai; 4 

=  Sesuai;  5  =  Sangat  Sesuai.  Para  ahli  juga  dapat  memberikan  komentar  ataupun
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Komponen Indikator Perilaku Aitem, 
Melalui   media   sosial   pribadi, 
saya... 

Memberi 
Informasi 

Memberikan  informasi  tentang 
perusahaan      melalui      media 

social 

1.   Mencantumkan    identitas 
perusahaan  (nama  / 

jabatan  /  lokasi 

perusahaan) di  biodata 

2.   Menambahkan lokasi atau 
akun perusahaan di 

postingan saat sedang 

bekerja 

3.   Memakai   tagar   (hastag) 
nama     perusahaan     saat 

mengunggah foto / video 

4.   Mengambil foto / video di 
perusahaan                   dan 

mengunggahnya 

5.   Memberi             informasi 
tentang               lowongan 

pekerjaan perusahaan 
 

 

penilaian pada setiap aitem. Kemudian peneliti menggunakan validitas isi-Aiken‟s V 

untuk mendiskriminasi aitem menjadi aitem yang terbaik. 

Koefisien Validitas Isi – Aiken‟s V 

 
V = ∑s / [n(c-1)]            S = r – lo 

 
V = Validitas Koefisien isi 

lo = Angka Penilaian validitas yang terendah (dalam hal ini = 1) 

c = Angka Penilaian validitas yang terendah (dalam hal ini = 5) 

r = angka yang diberikan penilai / expert 

 
Untuk memilih 40 aitem dari 57 aitem, maka tiap indikator akan diambil 2 sampai aitem 

dengan pertimbangan  koefisien validitas isi tertinggi  (menggunakan aplikasi Microsoft 

Excel 2010) dan komentar yang diberikan expert. 

 
Hasil dan Pembahasan 
Dari penentuan konstrak hingga pembuatan aitem, total ada 57 aitem favorable. Dengan 
3 komponen yaitu memberi informasi memiliki 6 indikator perilaku, rekomendasi 

memiliki  5  indikator  perilaku,  dan  diskusi  memiliki  2  indikator  perilaku.  Setiap 

indikator perilaku memiliki 4-6 aitem. 

Berikut contoh penurunan aitem dari salah satu komponen: 

Tabel 2. Contoh penurunan aitem
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Selanjutnya,   aitem   yang   sudah   dibuat   dinilai   oleh   4   para   ahli   dengan 

memberikan  penilaian  1  –  5  lalu  diakumulasikan  dengan  koefisien  validitas  isi  – 

Aiken‟s V. Peneliti mempertimbangkan nilai koefisien dari validitas isi Aiken‟s V dan 

komentar yang diberikan. Kemudian peneliti mengeliminasi 17 aitem dari yang 

sebelumnya 57 aitem menjadi 40 aitem dengan kategori baik dan sangat baik untuk alat 

ukur yang mengungkap konstrak yaitu employee advocacy. 
 

 
 

Tabel 3. Jumlah aitem 
Komponen Aitem Aitem yang dieliminasi Kesimpulan 

Memberi Informasi 26 7 19 aitem 

Rekomendasi 23 7 16 aitem 

Diskusi 8 3 5 aitem 

 

Kesimpulan 
Seiring dengan perkembangan zaman terutama di industri dan organisasi, kesadaran 
akan pentingnya karyawan sebagai aset perusahaan semakin meningkat. Karyawan 

memegang peranan penting sebagai citra perusahaan dan membangun relasi langsung 

dengan konsumen maupun masyarakat. Terutama melalui media sosial, semua orang 

bebas membagikan konten apa saja. Disinilah muncul istilah employee advocacy yang 

merupakan perilaku karyawan yang dapat mewakili perusahaan. Seperti berbagi 

informasi   tentang   perusahaan   baik   open   recruitment   maupun   promo,   adanya 

rekomendasi sebagai karyawan yang puas, maupun diskusi pekerjaan di media sosial. 

 
Saran 
Berdasarkan penelitian ini, peneliti menemukan bahwa employe advocacy tidak banyak 
yang membahasnya. Sedikit sekali penelitian tentang topik ini terutama di Indonesia. 

Peneliti berharap penelitian tentang employe advocacy semakin banyak. Pengembangan 

alat ukur pun juga harus semakin ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman dan 

budaya. 
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ABSTRACT 

 
The teachings of Islam in it regulate all aspects of human life, both spiritual life 

and material life, including regulating work ethic issues. Implicitly there are many 

verses of the Koran that encourage people to work hard, including in QS al Insirah: 7- 
8, which means "When you have finished (from one business), then do it seriously 
(urusa) for another. ". 

How should the teachings of Islam be in building an Islamic work ethic and how 

should its people work? Through this research, the author tries to describe the efforts to 

build an Islamic work ethic with theoretical and practical approaches, with the hope 

that it can be useful for Muslims as well as an effort to improve performance and can 

add deeper scientific treasures. 

This study tries to describe how to build an Islamic work ethic as an effort to 

improve performance. Islamic work ethic is an attitude of personality that gives birth to 

a very deep belief that work is not only to glorify oneself, to show humanity, but also as 

a manifestation of righteous deeds and therefore has a very noble worship value. 
The  Islamic  Work  Ethic  includes  characteristics  that  describe  how  humans 

should work in an organization. Successful organizations seem to have a strong Islamic 
work ethic so they can improve performance. In this research, several aspects of the 
work ethic are studied and analyzed by bringing together theory with real conditions. 
This paper aims to explore the function and existence of an Islamic work ethic. In 
addition, it also discusses how human characteristics have the characteristics of an 
Islamic work ethic so that it has an impact on worker performance. 
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Pendahuluan 
Manusia (Insan) merupakan makhluk multi dimensional  yang dapat ditelaah 

melihat manusia sebagai mahluk jasmani dan rohani, yang membedakannya dengan 

mahluk lain adalah aspek kerohaniannya. Manusia atau insani akan menjadi sungguh- 

sungguh manusia manakala ia mengembangkan nilai-nilai rohani dan nilai-nilai budaya, 

yang meliputi nilai pengetahuan, keagamaan, kesenian, ekonomi, kemasyarakatan dan 

politik.  Sumber  daya  insani  merupakan  salah  satu  faktor  kunci  dalam  reformasi 

ekonomi, yakni bagaimana menciptakan sumber daya insani yang berkualitas dan 

memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama 

ini kita abaikan. 

Agama Islam merupakan agama yang membawa kesejahteraan, kedamaian, 

menciptakan suasana sejuk dan harmonis bukan hanya di antara sesama umat manusia 

tetapi juga bagi seluruh makhluk Allah yang hidup di muka bumi. Karena agama Islam 

bersifat universal. Implementasi dari kedatangan agama Islam sebagai rahmat bagi 

sekalian alam ditunjukkan oleh ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Alquran dan 

Al-Hadis. Rasulullah Saw, yang mengajarkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat 

secara seimbang. Sebagai seorang muslim, kita dituntut agar tidak hanya mementingkan 

akhirat saja atau duniawi saja, tetapi ditengah-tengah keduanya. Di balik kesuksesan 

organisai dalam operasinya, terdapat sumber daya manusia yang kinerjanya baik, ini 

disebabkan manusia dapat menjalankan budaya kerja dengan baik. Budaya kerja 

memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku sumber daya manusia yang 

ada agar dapat meningkatkan kinerja untuk menghadapi tantangan di masa yang akan 

datang. 

Pendekatan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat 

dilakukan melalui pendekatan psikologis dan organisasi, budaya serta agama. Menurut 

Mangkunegara (2005:04) bahwa dalam hubungan dengan pencapaian kerja individu dan 

organisasi di era globalisasi perlu dilandaskan pendekatan psikologi dan organisasi, 

pendekatan budaya serta agama. Peran sumber daya manusia dalam memajukan suatu 

perusahaan  sangatlah  penting.  Salah  satu  pendekatan  dalam  peningkatan  kualitas 

sumber daya manusia adalah melalui pendekatan agama. Dalam agama Islam terdapat 

konsep  etos  kerja  Islami  yang  berlandaskan  Al  Quran  serta  contoh  dari  Nabi 

Muhammad SAW. 

Dalam suasana kehidupan yang sulit dewasa ini, umat Islam ditantang untuk 

bisa survive, dan membangun kembali tatanan kehidupannya–moral, ekonomi, sosial, 

politik dan sebagainya, untuk membuktikan, bahwa rekomendasi Allah kepada umat 

Islam sebagai khaira ummah (umat terbaik) tidak salah alamat. Dalam makalah ini, 

penulis ingin menampilkan salah satu kajian yang dianggap penting untuk didiskusikan 

bersama, yaitu tentang bagaimana sebenarnya  membangun budaya etos  kerja Islami. 

Pertanyaan dan pernyataan kajian ini penting karena ada sebagian kalangan dan analis 

berpendapat bahwa budaya etos kerja umat Islam masih lemah dibandingkan negara- 

negara non-Muslim lainnya. 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif kualitatif yang berbentuk 
studi literatur. Penulisan dilakukan dengan berpedoman pada beberapa buku teks dan 

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian kualitatif dengan maksud 

memahami dan menggali lebih dalam mengenai fonomena-fenomena membangun etos
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kerja Islami sebagai upaya meningkatkan kinerja yang lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi. 

 
Hasil dan Pembahasan 

Etos berasal dari bahasa Yunani (ethos) yaitu sifat khusus dari perasaan moral 
dan kaidah-kaidah etis sekelompok orang. Menurut Sinamo (2005:5), etos kerja adalah 

seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai 

komitmen total pada paradigma kerja yang integral. Tasmara (2002:27), menjelaskan 

bawa Etos kerja Islam adalah sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat 

mendalam bahwa bekerja itu bukan   saja   untuk memuliakan dirinya, menampakkan 

kemanusianya, melainkan  juga  sebagai manifestasi dari amal saleh dan oleh karenanya 

mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur. Menurut Asifudin (2004:234), merupakan 

karakter dan kebiasaan manusia berkenaan dengan kerja, terpancar dari sistem 

keimanan/aqidah Islam yang merupakan sikap hidup mendasar terhadapnya. Etos kerja 

Islam adalah akhlak dalam bekerja sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga dalam 

melaksanakannya tidak perlu lagi dipikir-pikir karena jiwanya sudah meyakini sebagai 

sesuatu yang baik dan benar. 

Tasmara (2002:15), menambahkan penjelasan bahwa dari kata etos ini, di kenal 

pula  kata  etika,  etiket,  yang hampir mendekati pada pengertian ahklak atau nilai yang 

berkaitan dengan baik buruk (moral). Makna nilai moral merupakan suatu pandangan 

batin yang bersifat mendarah daging. Dia merasakan bahwa hanya dengan menghasilkan  

pekerjaan yang terbaik, bahkan sempurna. Oleh karena itu, etos bukan sekedar 

kepribadian atau sikap, melainkan lebih mendalam lagi, dia adalah martabat, harga diri, 

dan jati diri seseorang. Sehingga, dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat 

yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik, dan bahkan 

berupaya untuk mencapai kualitas yang sesempurna mungkin. 
Bagi seorang muslim bekerja merupakan ibadah bukti pengabdian dan rasa 

syukurnya untuk  mengolah dan memenuhi panggilan Illahi agar mampu menjadi yang 
terbaik karena mereka sadar bahwa bumi diciptakan sebagai ujian bagi mereka yang 
memiliki etos terbaik. Jika kerja adalah ibadah dan status hukum ibadah pada dasarnya 
adalah wajib, maka status  hukum bekerja pada dasarnya juga wajib. Kewajiban ini  
pada dasarnya bersifat individual, atau fardhu „ain, yang tidak bisa diwakilkan kepada 
orang lain. Hal ini berhubungan langsung dengan pertanggung jawaban amal yang juga 
bersifat individual, dimana individuallah yang kelak akan mempertanggungjawabkan 
amal masing-masing. 

Menurut Ali dan Owaihan, sejak awal masa Islam, khususnya umat muslim telah 
menawarkan pandangan pada pekerjaan dan telah merumuskan secara jelas mengenai 
konsep etos kerja. Dimana konsep etos kerja yang dimaksud adalah etos kerja Islami 
(Islamic work ethics) yang berlandaskan dari Al-Qur‟an dan ucapan-ucapan serta contoh 
dari Nabi Muhammad SAW. Adapun pengertian etos kerja Islami, menurut Asifudin, 
merupakan  karakter dan  kebiasaan  manusia berkenaan  dengan  kerja,  terpancar dari 
sistem keimanan atau aqidah Islam yang merupakan sikap hidup mendasar terhadapnya. 

Dalam konteks pemikiran Islam, hal tersebut dapat diartikan sebagai suatu sistem  
keimanan,  tentunya  mempunyai  pandangan  tertentu  yang  positif  terhadap masalah 
etos kerja. Adanya etos kerja yang kuat memerlukan kesadaran pada orang bersangkutan 
tentang kaitan suatu kerja dengan pandangan hidupnya yang lebih menyeluruh, yang 
pandangan hidup itu memberinya keinsafan akan makna dan tujuan hidupnya. Dengan 
kata lain, seseorang akan sulit melakukan suatu pekerjaan dengan 
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tekun jika pekerjaan itu tidak bermakna baginya, dan tidak bersangkutan dengan tujuan 

hidupnya  yang  lebih  tinggi,  langsung  ataupun  tidak  langsung.  Etos  kerja  seorang 

muslim dapat didefinisikan sebagai cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa 

bekerja  itu  bukan  saja  untuk  memuliakan  dirinya,  menampakkan  kemanusiaannya, 

tetapi juga sebagai suatu bentuk dari amal sholeh dan oleh karenanya mempunyai nilai 

ibadah yang luhur. 

Toto Tasmara, dalam bukunya Etos Kerja Pribadi Muslim, menyatakan bahwa 

“bekerja” bagi seorang Muslim adalah suatu upaya yang sungguh- sungguh, dengan 

mengerahkan seluruh asset, fikir dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau 

menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan duniamdan 

menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (khaira ummah), 

atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dengan bekerja manusia itu memanusiakan 

dirinya. 

 
Dalam bentuk aksioma, Toto meringkasnya dalam bentuk sebuah rumusan: 

KHI = T, AS (M,A,R,A) 

KHI = Kualitas Hidup Islami 

T     = Tauhid 

AS = Amal Shaleh 

M    = Motivasi 

A = Arah Tujuan (Aim and  Goal/Objectivis) 

R    = Rasa dan Rasio (Fikir dan Zikir) 

A    = Action, Actualization. 

 
Dari rumusan di atas, Toto mendefinisikan etos kerja dalam Islam (bagi kaum 

Muslim) adalah: “Cara pandang yang diyakini seorang Muslim bahwa bekerja itu bukan 

saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan  kemanusiaannya, tetapi  juga sebagai 

suatu manifestasi dari amal shaleh dan oleh karenanya mempunyai nilai ibadah yang 

sangat luhur” 

Dari uraian di atas dapat difahami bahwa yang membedakan antara etos kerja 

dan etos kerja islam adalah kaitannya dengan nilai serta cara meraih tujuannya. Bagi 

seorang muslim yang bekerja merupakan ibadah, ibadah pada dasarnya adalah wajib, 

sehingga  bekerja  merupakan  kewajiban  yang  hakiki  dalam  menggapai  ridho  Allah 

SWT. Ini lah yang dinamakan etos kerja Islam, dimana etos kerja Islam merupakan 

semangat dan sikap kerja yang total dan dilandasi dengan niatan semua karena Allah 

SWT, sehingga pekerjaanya mendatangkan materi dan juga mendatangkan amal. 

 
Indikator Etos Kerja Islami 

Dalam buku manajemen syari’ah dalam praktik karangan Didin Hafidhuddin 
dan Hendri Tanjung. Etos dapat diartikan sebagai berkehendak atau berkemauan yang 

disertai semangat yang tinggi dalam rangka mencapai cita-cita yang positif. Ada 

beberapa ciri etos kerja Islam, antara lain adalah sebagai berikut: 

Pertama,  Al-Shalah  atau  baik  dan  manfaat.  Firman  Allah  dalam  Al-Qur‟an 

sebagai berikut: 

ىًهم أجسهم بأحسه ام كاوىا يعملىن ً ۥه حيىط ةيبتو لىجز ى م ه عمل صلحا مه ذكس وأ أوثى وهى مؤمه فلىحي

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan 

dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan
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yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala 

yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.( QS An- Nahl:97) 

Kedua, Al-Itqan atau kemantapan dan perfectnees. Rasulullah SAW bersabda 

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai jika seseorang melakukan suatu pekerjaan yang 

dilakukannya dengan itqan/sempurna (professional).” (HR Thabrani) 

Ketiga, Al-Ihsan atau melakukan yang terbaik dan lebih baik lagi. Kualitas ihsan 

mempunyai dua makna dan dua pesan: a). Melakukan yang terbaik dari yang dapat 

dilakukan. Dengan makna ini sama dengan pengertian itqan. Pesan yang dikandungnya 

antara lain agar setiap muslim memiliki komitmen terhadap dirinya untuk berbuat yang 

terbaik dalam segala hal yang ia kerjakan, apalagi untuk kepentingan umat; dan, b). 

Mempunyai makna lebih baik dari prestasi atau kualitas pekerjaan sebelumnya. Makna 

ini memberikan pesan peningkatan yang terus menerus, seiring dengan bertambahnya 

pengetahuann, pengalaman, waktu, dan sumber daya lainnya. Hal ini juga termasuk 

peningkatan kualitas dan kuantitas dakwah. 

Keempat, Al-Mujahadah atau kerja keras yang optimal. Firman Allah dalam Al- 

Qur‟an sebagai berikut: 

ٌىه إ ٱ        لمع ٱلمحس ىًا لىهديىهم سبلىا ون  وٱلريه جهدوا ف

Artinya:  Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar-benar 

akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar- 

benar beserta orang-orang yang berbuat baik. (QS Al-Ankabuut:69) 

Kelima, Tanafus dan ta‟awun atau berkompetisi dan tolong menolong. 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-syi´ar Allah, dan 

jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang- 

binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu 

orang-orang   yang   mengunjungi   Baitullah   sedang   mereka   mencari   kurnia   dan 

keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka 

bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum 

karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat 

aniaya (kepada mereka). Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat 

siksa-Nya” (QS Al-Maa‟idah: 2) 

Keenam, Mencermati nilai waktu yaitu dengan menggunakan waktu sebaik- 

baiknya dalam bekerja. Seperti dalam hadis berikut ini: 

“Siapkan  lima  sebelum  (datangnya)  lima.  Masa  hidupmu  sebelum  datang  waktu 

matimu,  masa  sehatmu  sebelum  datang  waktu  sakitmu, masa  senggangmu sebelum 

datang masa sibukmu, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, dan masa kayamu 

sebelum datang masa miskinmu.”    ( HR. Baihaqi dari Ibnu Abbas). 

Etos kerja muslim sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang 

sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, 

menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal 

saleh  yang  mempunyai  nilai  ibadah  yang  sangat  luhur,  sebagaimana  Firman  Allah 

berikut ini: 
 كان يسجىا لقاءز بۦه فليعمل عمل   صلحا و   ل يشسك بعبادة زبۦه حأاد
 ...فمه
Artinya: Barangsiapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia 

mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan Tuhannya dalam 

beribadah dengan sesuatu apapun” (Q.S. Al-Kahfi: 110). 
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Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, Islam adalah agama 

amal atau kerja (praxis), inti ajarannya adalah bahwa seorang hamba itu dekat dan 

memperoleh ridha dari Allah melalui bekerja atau amal salehnya dan dengan 

memurnikan sikap penyembahan hanya kepada-Nya. Hal ini juga mengandung makna 

bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan orientasi kerja (achievement orientation), 

sebagaimana juga dinyatakan dalam ungkapan bahwa “penghargaan dalam Islam 

berdasarkan amal”. 

Tasmara (2002:103), Ciri – ciri orang yang mempunyai dan menghayati etos 

kerja Islam akan tampak dalam sikap dan tingkah   lakunya   yang dilandaskan   pada 

suatu keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu  merupakan bentuk ibadah, 

suatu panggilan dan perintah Allah yang akan memuliakan   dirinya, memanusiakan 

dirinya sebagai bagian dari manusia pilihan. Adapun ciri- ciri tersebut adalah: 

a. Kecanduan terhadap waktu 

Salah satu esensi dan hakikat dari etos kerja adalah cara seseorang menghayati, 

memahami, dan merasakan betapa berharganya waktu. Satu detik berlalu tidak mungkin 

dia kembali. Waktu merupakan deposito paling berharga yang dianugerahkan Allah 

SWT secara gratis dan merata   kepada   setiap   orang. Apakah dia orang kaya atau 

miskin, penjahat  atau  orang  alim  akan  memperoleh jatah deposito waktu yang sama, 

yaitu 24jam atau 1.440 menit atau sama dengan 86.400 detik setiap hari. Tergantung 

kepada masing-masing manusia bagaimana dia memanfaatkan depositonya tersebut. 

b. Memiliki moralitas yang bersih (ikhlas) 

Salah satu kompetensi moral yang dimiliki seorang yang berbudaya kerja Islami 

itu adalah nilai keikhlasan. Ikhlas yang diambil dari bahasa  Arab  mempunyai  arti : 

bersih, murni (tidak terkontaminasi), sebagai antonim dari syirik (tercampur). Ibarat 

ikatan kimia air (H2O), dia menjadi murni karena tidak tercampur apapun, dan bila 

sudah tercampur sesuatu (misalnya CO2) komposisinya sudah berubah dan dia  bukan 

lagi   murni   H2O.   Kata   ikhlas   dapat disejajarkan dengan  sincere (bahasa Latin 

sincerus: pure) yang berarti suasana atau ungkapan tentang apa yang benar yang keluar  

dari  hati  nuraninya yang paling dalam (based on what is truly and deeply felt, free from 

dissimulation). 

c. Memiliki kejujuran 

Di dalam jiwa seorang yang jujur itu terdapat komponen nilai ruhani yang 

memantulkan berbagai sikap yang berpihak kepada kebenaran dan sikap moral yang 

terpuji (morally upright). 

d. Memiliki komitmen 

Yang dimaksudkan dengan commitment (dari bahasa Latin: committere, to 

connect, entrust-the state of being obligated or emotionally impelled) adalah keyakinan 

yang mengikat   (aqad)   sedemikian   kukuhnya   sehingga   membelenggu seluruh hati 

nuraninya dan kemudian menggerakkan perilaku menuju arah tertentu yang diyakininya 

(i’tiqad). 
e. Istiqomah atau kuat pendirian 

Pribadi muslim  yang  profesional  dan  berakhlak  memiliki  sikap  konsisten 

(dari bahasa Latin   consistere;   harmony   of   conduct   or   practice   with profession; 

ability to be asserted together without contradiction), yaitu kemampuan untuk bersikap 

secara taat asas, pantang menyerah, dan mampu mempertahankan prinsip serta 

komitmennya walau harus berhadapan dengan resiko yang membahayakan dirinya. 

Mereka mampu mengendalikan diri dan mengelola emosinya secara efektif. Tetap teguh 

pada  komitmen,  positif  dan  tidak  rapuh  kendati  berhadapan  dengan  situasi  yang



30  

 

menekan. Sikap konsisten telah melahirkan kepercayaan diri yang kuat dan memiliki 

integritas serta mampu mengelola stres dengan tetap penuh gairah. 

f. Disiplin 

Erat kaitannya dengan konsisten adalah sikap berdisiplin (Latin: disciple, 

discipulus, murid, mengikuti dengan taat), yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri 

dengan tenang dan tetap taat walaupun dalam situasi yang sangat menekan. 

g. Konsekuen dan berani menghadapi tantangan 

Ciri lain dari pribadi muslim   yang   memiliki   budaya   kerja   adalah 

keberaniannya menerima konsekuensi dari kuputusannya. Bagi mereka, hidup adalah 

pilihan (life is a choice) dan setiap pilihan merupakan tanggung jawab pribadinya. 

h. Memiliki sikap percaya diri (self confidence) 

Sikap percaya diri dapat kita lihat   dari   beberapa ciri   kepribadiannya   yang 

antara lain sebagai berikut: 

 Mereka berani  menyatakan  pendapat  atau  gagasannya  sendiri  walaupun hal 

tersebut beresiko tinggi, misalnya menjadi orang yang tidak populer atau malah 

dikucilkan. 

 Mereka  mampu  menguasai  emosinya;  ada semacam  self  regulation  yang 

menyebabkan dia tetap tenang dan berpikir jernih walaupun dalam tekanan yang 

berat (working under pressure). 

 Mereka memiliki   independensi   yang   sangat   kuat   sehingga   tidak   mudah 

terpengaruh oleh  sikap  orang  lain  walaupun  pihak  lain  adalah  mayoritas. 

Baginya, kebenaran tidak selalu dicerminkan oleh kelompok yang banyak. 

i. Kreatif 

Pribadi muslim yang kreatif selalu ingin mencoba metode atau gagasan baru dan 

asli (new and original: using or showing use of tha imagination to create new ideas or 

things) sehingga diharapkan hasil kinerjanya dapat dilaksanakan secara efisien, tetapi 

efektif. 
j. Bertanggung jawab 

Bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan merupakan   ciri   bagi 

muslim yang bertaqwa. Amanah adalah titipan yang menjadi tanggungan, bentuk 

kewajiban atau utang yang harus kita bayar dengan cara melunasinya sehingga kita 

merasa aman atau terbebas dari segala tuntutan. 

k. Bahagia karena melayani 

Melayani atau menolong seseorang merupakan bentuk kesadaran dan 

kepeduliannya terhadap nilai kemanusiaan. Memberi pelayanan dan pertolongan 

merupakan investasi yang kelak akan dipetik keuntungannya, tidak hanya di akhirat, 

tetapi di duniapun mereka sudah merasakannya. 

l. Memiliki harga diri 

Harga  diri  (dignity, self esteem)  merupakan  penilaian  menyeluruh mengenai 

diri sendiri, bagaimana ia menyukai pribadinya, harga diri mempengaruhi kreatifitasnya, 

dan bahkan apakah ia akan menjadi seorang pemimpin atau pengikut. 

m. Memiliki jiwa kepemimpinan 

Kepemimpinan berarti kemampuan untuk mengambil posisi dan sekaligus memainkan 

peran (role) sehingga kehadiran dirinya memberikan pengaruh pada lingkungan. 

n. Berorientasi ke masa depan 

Seorang pribadi muslim yang memiliki etos kerja tidak akan berkata, ”ah, 

bagaimana   nanti,”   tetapi   dia   akan   berkata,”nanti,   bagaimana?”   dia   tidak   mau 
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berspekulasi dengan masa depan dirinya. Dia harus menetapkan sesuatu yang  jelas dan 

karenanya seluruh tindakannya diarahkan kepada tujuan yang telah dia tetapkan. 

o. Hidup berhemat dan efisien 

Dia akan selalu berhemat karena seorang mujahid adalah seorang pelari 

marathon, lintas alam, yang harus berjalan   dan   lari   jarak   jauh.   Karenanya,   akan 

tampaklah dari cara hidupnya yang sangat efisien di daam mengelola setiap ”resources” 

yang dimilikinya. Dia menjauhkan sikap yang tidak produktif dan mubazir karena 

mubazir adaah sekutunya setan yang maha jelas. Dia berhemat bukanlah dikarenakan 

ingin memupuk kekayaan sehingga melahirkan sikap kikir individualistis, melainkan 

dikarenakan  ada  satu  reserve  bahwa  tidak selamanya waktu itu berjalan secara lurus, 

ada up and down, sehingga berhemat berarti mengestimasikan apa yang akan terjadi di 

masa yang akan datang. 

p.Memiliki jiwa wiraswasta (entrepreneurship) 

Dia memiliki jiwa wiraswasta yang tinggi, yaitu kesadaran   dan   kemampuan 

yang sangat mendalam (ulil  abab)  untuk   melihat  segala  fenomena   yang  ada  di 

sekitarnya, merenung, dan kemudian bergelora semangatnya untuk mewujudkan setiap 

perenungan batinnya dalam bentuk yang nyata dan realistis. 

q. Memiliki jiwa bertanding (fastabiqul khoirot) 

Semangat bertanding merupakan sisi lain dari citra seorang muslim yang 

memiliki semangat jihad. Panggilan untuk bertanding dalam segala lapangan kebajikan 

dan meraih prestasi, dihayatinya dengan penuh rasa tanggung jawab. 

r. Mandiri 

Karena sesungguhnya daya inovasi dan kreativitas hanyalah terdapat pada jiwa 

yang merdeka, sedangkan jiwa yang terjajah akan terpuruk dalam penjara nafsunya 

sendiri, sehingga dia tidak pernah mampu mengaktualisasikan asset, kemampuan, serta 

potensi Ilahiahnya yang sungguh sangat besar nilainya. 
s. Haus mencari ilmu 

Seorang yang mempunyai wawasan keilmuan tidak pernah cepat menerima 

sesuatu sebagai taken for granted, karena sikap pribadinya yang kritis dan tak pernah 

mau menjadi kerbau jinak, yang hanya mau manut kemana hidungnya ditarik. Dia sadar 

bahwa dirinya tidak boleh ikut-ikutan tanpa  pengetahuan karena seluruh potensi dirinya 

suatu saat akan diminta pertanggungjawaban dari Allah SWT (al-Isra’: 36). 

t. Memiliki semangat perantauan 

Mereka ingin memjelajahi hamparan bumi, memetik hikmah, mengambil 

pelajaran dari berbagai peristiwa budaya manusia. Jiwa perantauannya mengantarkan 

dirinya   untuk   mampu   mandiri,   menyesuaikan   diri,   dan   pandai   menyimak   dan 

menimbang budaya orang lain. Hal ini menyebabkan dirinya berwawasan universal, 

tidak terperangkap dalam fanatisme sempit, apalagi kauvinisme yang merasa bahwa 

hanya bangsa dan negaranya sajalah yang paling unggul. 

u. Memperhatikan kesehatan dan gizi 

Mens sana in corpore sano, bagi seorang muslim bukanlah hanya sebagai motto 

olah raga, tetapi dia bagian dari spirit atau gemuruh jiwanya, meronta dan haus untuk 

berprestasi. 

v. Tangguh dan pantang menyerah 

              Izin Allah adalah sunnatullah yang berlaku universal. Bukan milik ummat Islam 

saja tapi milik siapapun. Siapa yang menolak sunnah maka dia telah menolak nikmat 

Allah. Maka, bekerja keras, ulet, dan pantang menyerah adalah ciri dan cara dari 

kepribadian muslim yang mempunyai etos kerja. 
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Keuletan merupakan modal yang sangat besar di  dalam  menhadapi  tantangan 

dan tekanan (pressure), sebab sejarah telah banyak membuktikan betapa banyak bangsa 

yang mempunyai sejarah pahit, namun akhirnya dapat keluar dengan berbagai inovasi, 

kohesivitas  kelompok,  dan  mampu  memberikan  prestasi  yang  tinggi  bagi 

lingkungannya. 

w. Berorientasi pada produktifitas 

Seorang  muslim  akan  berhitung  efisien,  artinya  selalu  membuat 

perbandingan antara jumlah keluaran (performance)   dibandingkan   dengan   energi 

(waktu tenaga) yang dia keluarkan (produktifitas: keluaran  yang dihasilkan berbanding 

dengan masukan dalam bentuk waktu dan energi). 

x. Memperkaya jaringan silahturahmi 

Bersilaturrahmi berarti membuka peluang dan sekaligus mengikat simpul-simpul 

informasi dan menggerakkan kehidupan. Manusia yang tidak mau atau enggan 

bersilaturrahmi untuk membuka cakrawala pergaulan sosialnya  atau  menutup diri dan 

asyik  dengan  dirinya  sendiri,  pada dasarnya dia sedang mengubur  masa depannya. 

Dia telah mati sebelum mati. 
y. Memiliki semangat perubahan (spirit of change) 

Pribadi  yang  memiliki  etos  kerja  sangat  sadar  bahwa  tidak  akan  ada  satu 

makhluk pun di muka bumi ini yang mampu mengubah dirinya kecuali dirinya sendiri. 

Betapapun hebatnya seseorang untuk memberikan motivasi, hal itu hanyalah kesia-sian 

belaka, bila pada diri orang tersebut tidak ada keinginan untuk dimotivasi. 
 

Penerapan Etos Kerja Islami Sebagai Uapaya Meningkatkan Kinerja 
Di tengah kepungan zaman yang serba modern ini, seakan nilai etika semakin 

luntur, bahkan boleh dibilang mulai hilang karena kecenderungan masyarakat untuk 

berlaku bebas seakan sudah mewabah disetiap lini kehidupan. Karena sesungguhnya 

etos berkaitan dengan nilai kejiwaan seseorang hendaknya setiap pribadi muslim harus 

mengisinya dengan kebiasaan yang positif dan mampu menunjukkan kepribadiannya 

sebagai seorang muslim dalam bentuk hasil kerja serta sikap dan perilaku yang menuju 

atau mengarah kepada hasil yang lebih sempurna. Penerapan etos kerja Islam yaitu 

dengan cara mengekspresikan sikap atau sesuatu selalu berdasarkan semangat untuk 

menuju kepada perbaikan, dengan berupaya bersungguh-sungguh menerapkan etika 

tersebut, yang berupaya untuk menghindari hal yang negatif (Tasmara: 2002). Yaitu 

dengan cara menerapkan kode etik secara tegas dalam perusahaan dengan baik sehingga 

akan mempunyai reputasi yang baik dan mendapatkan keuntungan, sebagai mana 

penerapan etos kerja Islam tersebut sesuai dengan al-Qur‟an dan Hadist. 

 
Kesimpulan 

Dari beberapa penelitian yang telah banyak dilakukan menyetujui bahwa Etos 
Kerja  Islam adalah  sikap  kepribadian yang  melahirkan  keyakinan  yang  sangat 

mendalam  bahwa  bekerja itu  bukan  saja  untuk  memuliakan  dirinya,  menampakkan 

kemanusianya, melainkan juga sebagai manifestasi  dari  amal saleh dan oleh karenanya 

mempunyai nilai ibadah yang sangat luhur. Bagi seorang muslim yang bekerja 

merupakan ibadah, ibadah pada dasarnya adalah wajib, sehingga bekerja merupakan 

kewajiban yang hakiki dalam menggapai ridho Allah SWT. Sehingga dari hal diatas 

menunjukkan  bahwa  Etos Kerja  Islam mempunyai hubungan positif terhadap kinerja 

karyawan.   Hal   ini   didukung pandangan Islam, dimana suatu kewajiban moral bagi
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setiap warga masyarakat muslim untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan 

semua syari‟ah (aturan) Islam di segala aspek kehidupan, termasuk dalam pencaharian 

kehidupan (ekonomi) dan lebih khusus pada urusan etika dalam bekerja. 

Saran 
 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya,
penulis memberikan saran yaitu topik yang dihasilkan oleh pembahasan dalam 

pembelajaran ini adalah bagaimana upaya untuk membangun etos kerja Islami sebagai 

upaya  meningkatkan  kinerja  khususnya  ummat  Islam.  Oleh  karena  itu,  disarankan 

kepada peneliti selanjutnya, untuk dapat membuat dan melaksanakan penelitian dengan 

metode penelitian yang lebih baik dan susunan cara pembuatan  yang mudah untuk 

dipahami serta memperkaya khasanah keilmuan dengan hasil penelitian yang lebih baik. 
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Abstrak 

 
INTRODUCTION One  of  the  causes The increase in the number of absences of 

BEM members is mostly due to lack of work motivation, problematic work environment 

and lack of appreciation of the core members of the BEM itself. 

 
METHOD This study aims to explain the effect of rewarding on the work motivation of 

the members of the Student Executive Board (BEM) at X University. In this study, a 

quantitative  experimental  research  was  used  with  a  pretest-posttest  control  group 

design. The population in this study were 20 members of the Student Executive Board 

(BEM) at University X. The instrument used in this study was a work motivation scale. 

Subjects were selected randomly by dividing into two groups, namely the experimental 

group and the control group. Each group consists of 10 people. The technique usedis 

saturation sampling. Data analysis in this study used the T-test. 

 
RESULTS This  study  concludes the data analysis shows that there is no relationship 

between rewarding organizational work motivation at X University. It means that the 

variable is not significant, it is proven that the awarding does not affect the work 

motivation of organizational members. 

 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS there no difference rewarding 

organizational work motivation at   BEM X University, More specifically, So in 

increasing work motivation, not only rewards can influence it, but other factors such as 

achievement, progress, recognition, growth, organized policies, security, and job 

satisfaction. 
 

 
 

Kata Kunci: Giving Rewards, BEM, Work Motivatio. 
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Pendahuluan 

 
Dalam persaingan global beberapa permasalahan penting untuk menjadikan sumber 

daya manusia semakin berkembang. Hanya saja terkadang muncul tantangan utama 

yaitu mempertahankan sumber daya manusia dan ini membutuhkan banyak startegi dan 

pemahaman yang lebih terlebih lagi motivasi kerja. (Alghazo A.M & A. Anaji Meshal, 

2016). Motivasi sering kali diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau tenaga 

yang merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat untuk melakukan suatu tujuan. 

Jadi motivasi mampu diartikan sebagai suatu yang menggerakkan manusia untuk 

bertingkah-laku, dan di dalam bertingkah-laku itu mempunyai tujuan tertentu untuk bisa 

menjadi yang lebih baik. Sedangkan motivasi kerja didefinisikan sebagai proses yang 

menjelaskan mengenai: kekuatan, arah, ketekunan seseorang dalam upaya mencapai 

tujuan. (Robbins, 2008).   Oleh karena motivasi secara umum adalah upaya menuju 

tujuan suatu organisasi itu sendiri. 

Para individu yang termotivasi akan bertahan dengan tugasnya dan tanggung jawab 

untuk mencapai tujuannya (Robbins, 2008). Beberapa orang menganggap kehidupan 

sosial mereka sebagai motivasi terbesar mereka. Teman-teman mereka adalah motivator 

terbaik mereka. Ide untuk diterima di antara sekelompok orang adalah motivasi untuk 

mencapai tujuan hidup. Beberapa hal berkaitan dengan anggota organisasi dan beberapa 

hal dipengaruhi motivasi sosial untuk melakukan tugas untuk menyenangkan orang- 

orang yang mereka kagumi atau hormati (Robbins, 2008). 

Mempunyai dorongan dalam berorganisasi merupakan salah satu cara dalam 

mencapai tujuan organisasi. Salah satunya cara yang Organisasi lakukan adalah 

menggunakan penghargaan (reward) untuk menarik dan mempertahankan orang–orang 

dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan pribadi mereka dan tujuan organisasi. 

Cara dan waktu membagikan penghargaan tersebut adalah masalah penting karena jika 

penghargaan diberikan tidak tepat maka hasil yang diperoleh tidak akan memuaskan 

bagi organisasi. Sasaran  utama pemberian penghargaan  adalah menarik orang  yang 

berkualitas  untuk  bergabung  dalam  organisasi,  mempertahankan  anggota  organisasi 

agar tetap datang bekerja, dan memotivasi anggota organisasi untuk mencapai prestasi 

kerja yang lebih tinggi. 

         Reward sangat penting dalam memotivasi kinerja, karena melalui reward anggota 

organisasi akan menjadi lebih berkualitas dan bertanggung jawab dengan tugas yang 

diberikan (Febrianti, 2014). Mengingat pentingnya sumber daya manusia yang 

mencakup peran, pengelolaan, serta pendayagunaan sebuah organisasi diperlukan untuk 

memacu semangat kerja organisasi, beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi kerja 

salah satunya melalui reward (Febrianti, 2014). Berdasarkan pengamatan dan data yang 

diberikan organisasi BEM, diperoleh bahwa motivasi kerjanya bisa dikatakan rendah 

terlihat dari data absensi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan anggota BEM, 

berikut data absensi: 
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2 

1 

Tabel 1.1 Absensi Anggota BEM Universitas X 

Bulan ABSENSI BEM Jumlah 

ijin Sakit Tanpa 
keterang 

an 

Agustus 4 3 1 8 

September 3 2 2 7 

Oktober 6 3 1 10 

November 4 3 3 10 

Desember 5 4 - 9 

(Sumber data : Absensi Anggota BEM Universitas X ) 
Grafik 1.1 Absensi Anggota BEM Universitas X 
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Dari data Tabel dan grafik diatas mengenai absensi anggota organisasi dapat dilihat 

bahwa dalam 5 bulan terakhir semakin banyak anggota BEM yang absen dalam 

melakukan kegiatan rapat maupun acara organisasi dengan jumlah tersebut dapat 

diuraikan awalnya mengalami penurunan dan kenaikan, jumlah terbesar terjadi dibulan 

oktober dan desember sebsar 27 % dan 23 % oleh karena itu terjadi ketidakkonsistenan 

tanggung jawab anggota BEM dalam mengikuti kegiatan. Setelah itu peneliti juga 

melakukan  wawancara  yang  dilakukan  terhadap  tiga  anggota  organisasi  mengenai 

situasi di BEM diketahui bahwa, kenaikan jumlah ketidakhadiran anggota BEM 

kebanyakan disebabkan oleh kurangnya motivasi kerja, lingkungan kerja yang 

bermasalah dan kurangnya apresiasi anggota inti dari BEM itu sendiri. 

Berdasarkan informasi tersebut peneliti membuat kesimpulan bahwa hal yang paling 

mempengaruhi adalah motivasinya kerja dan apresiasi atau penghargaan anggota 

organisasi itu sendiri. Oleh karena itu peneliti tertarik dalam meneliti tentang “Pengaruh 

pemberian reward terhadap  motivasi kerja anggota organisasi BEM di Univeritas X”. 

 
Tinjaun Pustaka 

Motivasi Kerja 
Motivasi  kerja  diartikan  sebagai  keadaan  dalam  diri  individu  yang  mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. 

Motivasi yang ada pada seseorang akan diwujudkan dalam satu perilaku yang diarahkan 

pada   tujuan   mencapai   sasaran   kepuasan.   Motivasi   ialah   suatu   model   dalam 
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menggerakkan dan mengarahkan para anggota agar dapat melaksanakan tugasnya 

masing-masing dalam mencapai sasaran dengan penuh kesadaran, kegairahan dan 

bertanggung jawab. Jadi motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat 

atau dorongan kerja. Oleh karena itu, motivasi kerja dalam psikologi biasa disebut 

pendorong semangat kerja. Kuat dan lemahnya motivasi kerja seorang tenaga kerja ikut 

menentukan besar kecilnya prestasinya (Robbins, 2008). 

Motivasi kerja menurut Herzberg (dalam Robbins, 2008) adalah sikap seseorang 

terhadap pekerjaannya yang mengarah pada kepuasan kerja. Faktor-faktor seperti gaji 

yang tertunda, pembinaan karier yang tertunda, dan lain-lain menjadikan persepsi yang 

kurang positif dari anggota organisasi terhadap perusahaannya sehingga untuk bekerja 

dengan giat motivasi yang dimiliki oleh anggota organisasi menurun. Berdasarkan 

definisi dari para ahli di atas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi kerja adalah tenaga 

pendorong atau daya kekuatan untuk melakukan suatu usaha yang yang diarahkan pada 

perilaku yang melibatkan diri dengan pekerjaan. 

 

Aspek Motivasi Kerja 
Hezberg (Robbins, 2008) menyatakan beberapa aspek yang mendukung motivasi 

kerja dan tantangan dalam pekerjaan itu sendiri yaitu besar kecilnya tantangan yang 

dirasakan anggota organisasi terhadap pekerjaannya yang pertama aspek prestasi yaitu 

kemungkinan anggota organisasi mencapai prestasi kerja yang tinggi, aspek kedua 

Kemungkinan untuk berkembang yaitu besar kecilnya kemungkinan anggota organisasi 

untuk mengembangkan potensi dirinya, ketiga tanggung jawab  yaitu besar kecilnya 

tanggung jawab yang dirasakan oleh anggota organisasi berkaitan dengan pekerjaannya, 

keempat Kemajuan dalam jabatan yaitu besar kecilnya kemungkinan anggota organisasi 

dapat maju dalam karirnya, dan yang terakhir aspek pengakuan yaitu besar kecilnya 

pengakuan yang diberikan kepada anggota organisasi atas kinerja yang telah dilakukan. 

 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja menurut Hezberg 

 
a) Maintnance factor (faktor pemeliharaan atau faktor higinis) 

Menurut teori Herzberg terdapat serangkaian kondisi ekstrinsik yaitu keadaan 

pekerjaan yang menyebabkan rasa tidak termotivasi di antara anggota. Kondisi ini 

adalah faktor yang membuat orang tidak puas, disebut juga higiene factor, 

karena faktor tersebut diperlukan untuk  mempertahankan  tingkat  yang  paling  

rendah,  yaitu  tidak  ada  kepastian. Faktor ini berhubungan dengan hakikat  

anggota yang ingin memperoleh kebutuhan (ketentraman)  badaniah.  Kebutuhan  

ini  akan  berlngsung  terus  menerus  dan memiliki faktor tersebut meliputi 

pandangan terhadap penghargaan, kondisi kerja, hubungan dengan senior, 

hubungan dengan anggota lain, kerja itu sendiri. 

 
b) Motivation Factor (Faktor motivasi)  

          Faktor motivasi merupakan hal yang menyangkut kebutuhan psikologis yang 

berhubungan terhadap pribadi yang secara langsung berkaitan dengan tugas dalam 

berorganisasi. Kebutuhan ini meliputi serangkaian kondisi intrinsik, motivasi kerja 

dalam pekerjaan dapat mendorong semangat kerja yang kuat dan dapat 

menghasilkan prestasi kerja yang baik. Faktor-faktor tersebut meliputi prestasi, 

kemajuan, pengakuan, pertumbuhan, kebijakan berorganisasi, keamanan, 

penghargaan (reward), kepuasan kerja 

 



39  

 

 
 

Penghargaan (Reward) 
Penghargaan adalah reward dalam bentuk finasial yang diberikan kepada mereka 

yang dapat bekerja melampaui standar yang telah ditentukan (Mahmudi, 2005). Adapun 

beberapa aspek sebagai berikut : 

a) Penghargaan Intrinsik Penghargaan intrinsik berisi penghargaan yang berasal dari 

respon individu terhadap pekerjaan itu sendiri, yaitu berasal dari transaksi antara 

seorang individu dengan tugasnya tanpa ikut sertanya (campur tangan) pihak ketiga. 

Penghargaan intrinsik ditentukan oleh individu dalam interaksinya dengan 

pekerjaannya. Contoh, penghargaan intrinsik dapat berupa rasa tanggung jawab, rasa 

tertantang, rasa unggul, rasa mengontrol, rasa berpartisipasi, dan sebagainya. 

Manajemen harus merancang pekerjaan sedemikian rupa sehingga penghargaan 

intrinsik dapat dicapai oleh anggota organisasi yang memenuhinya. 

b) Penghargaan  Ekstrinsik  Penghargaan  ekstrinsik  adalah  kompensasi  yang  secara 

langsung disampaikan  dan  dikontrol  oleh organisasi  (pihak  ketiga) serta bersifat 

lebih  kasat  mata  (mudah  dilihat).  Sistem  penghargaan  ekstrinsik  mengacu  pada 

semua penghargaan di luar pekerjaan itu sendiri. Dengan demikian, sistem 

penghargaan ekstrinsik mencakup baik penghargaan finansial maupun non-finansial 

yang diberikan  oleh organisasi  dalam  usahanya untuk  merespon  kinerja anggota 

organisasi, baik secara kualitas maupun kuantitas. 
 

Pemberian reward dan Motivasi Kerja 
Hubungan antara penghargaan dan motivasi kerja dijelaskan melalui teori Hezberg 

yang menjelaskan mengenai suatu bentuk nyata untuk menumbuhknya motivasi kerja 

salah satunya yaitu berupa penghargaan. Penghargaan adalah semua pendapatan yang 

berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima anggota organisasi 

sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada organisasi (Hasibuan, 2007).  Dalam 

mencapai tujuan sesuai dengan keinginan perlu adanya motivasi dalam diri individu. 

Dalam buku perilaku organisasi menurut (Stephen P. Robbins, 2008) motivasi atau 

dalam bahasa inggris disebut motivation adalah proses  yang menjelaskan mengenai 

kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Artinya, 

perilaku yang diikutsertakan seseorang pada pekerjaannya dan upaya-upaya pada tugas 

yang salah satunya dipengaruhi oleh penghargaan itu sendiri. 

Menurut teori Frederick Herzberg yang telah dipaparkan sebelumnya pengakuan 

yang  berindikator  penghargaan  adalah  suatu  bentuk  yang  dibutuhkan  oleh  suatu 

individu demi meningkatkan motivasi dalam mengerjakan sesuatu. Dari beberapa aspek 

tersebut peneliti berfokus pada penghargaan yang memengaruhi motivasi kerja anggota 

dalam organisasi.Sehingga dengan demikian diperlukan stimulus untuk menciptakan 

suatu motivasi bekerja dalam individu yang bergabung dalam suatu organisasi. Stimulus 

yang dimaksud peneliti dalam hal ini adalah penghargaan. Dengan demikian diperlukan 

pemberian penghargaan untuk membantu anggota organisasi dalam menumbuhkan 

motivasi kerjanya. Pemberian penghargaan yang dibutuhkan sehubungan dengan 

motivasi kerja anggota organisasi X. Dengan pemberian penghargaan diharapkan 

anggota organisasi tersebut mampu termotivasi dalam menjalankan suatu tugasnya di 

organisasi.



40  

 

Hipotesis Penelitian 
Berikut hipotesis dalam penelitian ini : 

 
HA :      Ada  pengaruh  pemberian  penghargaan  (reward)  terhadap  motivasi  kerja 

anggota Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas X. 

HO :     Tidak ada pengaruh pemberian penghargaan (reward) terhadap motivasi kerja 

anggota Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas X. 

 
Metode Penelitian 

 
Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif eksperimen. Penelitian ini 

menggunakan metode true experimental Dari beberapa metode dalam true experimental 

design. Peneliti menggunakan metode pretest-postest control group design. pretest- 

postest control group design adalah Desain ini melibatkan dua kelompok, kemudian di 

bagi menjadi dua kelompok. Kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan dan 

kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan.  Berikut desain penelitian ini : 

 
Table 3.1 Metode Pretest-Postest Control Group Design 

 
 
 
 

Keterangan: 

KE      : Kelompok Eksperimen 

KK      : Kelompok Kontrol 

O-1     : Pre Test 

O-2     : Post Test 

X         : Di Berikan Perlakuan berupa video motivasi dengan fokus pemberian pin 

reward dalam tanya jawab 

-X       : Tidak Di Berikan Perlakuan 

 
Subjek yang akan dipilih merupakan seluruh anggota BEM Universitas X sejumlah 

20 orang. Anggota BEM ini merupakan beberapa mahasiswa di Universitas swasta 

Kabupaten  Badung,  Kuta  utara,  Bali.  Penelitian  ini  dilakukan  selama  2  hari.  Hari 

pertama pemberian pretest dan hari kedua perlakuan sekaligus posttest. Kemudian 

Subyek akan dibagi ke dalam dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol  yang  masing-masing  terdiri  dari  10  orang.  Kelompok  eksperimen  akan 

menonton video motivasi dan diberikan perlakuan berupa pin sebagai  reward yang 

menjadi fokus akhir pada saat sesi tanya jawab sedangkan kelompok kontrol hanya 

diberikan video tanpa pemberian pin. Melalui desain penelitian ini, suatu perlakuan 

terhadap variabel dependen akan diuji dengan cara membandingkan keadaan variabel 

dependen pada kelompok eksperimen setelah diberikan perlakuan dengan kelompok 

kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri atas dua, Variabel Terikat yang merupakan Motivasi Kerja. kemudian Variabel 

Bebas  adalah Penghargaan (reward). 

Penyusunan modul pelatihan ddalam penelitian ini menggunakan tiga sesi, sesi 

pertama memberikan pretest untuk mengetahui kondisi awal bagaimana motivasi kerja 

anggota organisasi BEM dan sebelum akan diadakannya experimen. Kemudian sesi 

kedua,  pemberian  perlakuan  jadi  bertujuan  memicu  motivasi  kerja  anggota  dengan
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melatih konsentrasi anggota organisasi dengan pemberian reward (kelompok 

eksperimen) dan tujuan kelompok kontrol sebagai pembanding bagi kelompok 

eksperimen, dimana kelompok eksperimen diberikan perlakuan sedangkan kelompok 

kontrol tidak diberikan perlakuan. Cara memberikannya yaitu menonton video berkaitan 

dengan  motivasi  kerja  dan  melakukan  sesi  tanya  jawab  selanjtunya  pemberian  pin 

reward sebagai fokus utama. Yang terakhir sesi ketiga, pemberian  posttest, Tujuan 

Posttest adalah untuk mengetahui tingkat motivasi Anggota BEM setelah dilakukan 

eksperimen. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu alat ukur berupa skala 

dan wawancara.. Skala tersebut akan diberikan kepada subjek mengenai materi yang 

berkaitan dengan proses diskusi dalam Organisasi tersebut khususnya motivasi kerja. 

Skala motivasi kerja berjumlah 46 item. Berdasarkan uji coba alat ukur yang telah 

dilakukan. Alat ukur yang memiliki reliabilitas kuat bila koefisien realibilitasnya 0,70 > 

1,00 (Azwar, 2010). Maka skala motivasi kerja dikatakan reliabel atau dapat dipercaya 

karena mencapai 0,721. 

 
Tabel 2.1 Reliabilitas Motivasi Kerja 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

.721 46 
 

 Sumber data dalam penelitian ini yaitu berasal dari data primer dan sekunder. Data 

primer ini antara lain catatan hasil wawancara dan data-data lapangan mengenai subjek 

penelitian. Wawancara yang peneliti lakukan berupa wawancara tidak langsung diawal 

dan diakhir  penelitian. Selanjutnya data sekunder, data ini digunakan untuk mendukung 

informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian 

terdahulu, buku dan lain sebagainya (Herdiansyah, 2010). 

Populasi penelitian ini ada 20 orang di salah satu Universitas swasta yang ada di 

Bali. Penelitian ini menggunakan sampling jenuh jadi seluruh populasi akan dijadikan 

sampel penelitian. Dari total 20 subjek tersebut, peneliti akan membagi menjadi 2 

kelompok yaitu 10 sebagai kelompok eksperimen dan 10 kelompok terkontrol yang 

dibagi secara random. 

      Penelitian ini menggunakan uji validitas isi (face validity). Validitas isi 

berhubungan dengan kesanggupan instrumen mengukur isi yang harus diukur Artinya, 

alat ukur tersebut mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang hendak 

diukur (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini peneliti melakukan permintaan 

pertimbangan dengan para ahli (expert judgment) dan penggunaan uji statistik 

menggunakan SPSS. Berikut data validitas mengenai skala motivasi kerja: 
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Tabel 2.2 Validitas Skala Motivasi 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cas 
es 

Valid 20 100.0 

Exclude 

d
a 

0 .0 

Total 20 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

 

Tabel diatas memberikan informasi mengenai jumlah responden sebanyak 20 orang 

dan tidak ada data kosong dalam jawabannya maka jumlah data valid 100 %. 

Hasil 

 
 
Uji normalitas pada penelitian ini telah didapatkan hasil yaitu Asympt. Sig (2-tailed) 

1.   Pretest (0,646) 

2.   Posttest (0.537) 

Jadi jika uji normalitas lebih dari 0,05 maka sebarannya normal. Maka uji normalitas 

yang dilakukan pada penelitian ini yaitu normal. Data yang sebarannya normal dianggap 

mewakili populasi yang peneliti teliti. 

 

 
 
Uji linieritas yang telah dilakukan dan mendapatkan hasil Hasil 

Asympt. Sig 
1.   Pretest (0,175) 
2.   Posttest (0,811) 

Jadi  jika  uji  normalitas  lebih  dari  0,05  maka  data  penelitian  homogen  dan  dapat 

diberikan kesimpulan data dalam penelitian ini Homogen.
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Uji Hipotesis 
Setelah  hasil  data  menunjukkan  data  berdistribusi  normal  dan  homogen  maka 

selanjutnya dilakukan uji T-test. Uji pertama yang dilakukan yaitu uji independent 

sample test. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil posttest 

kelompok kontrol dan  kelompok eksperimen.  Taraf pengambilan keputusannya bila 

nilai  sig  <  0,05  maka  nilai  posttest  kelompok  kontrol  dan  kelompok  eksperimen 

memiliki perbedaan yang signifikan namun apabila nilai sig > 0,05 maka nilai posttest 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen tidak memiliki perbedaan yang signifikan. 

Adapun hasil uji yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 
 
 
 

 

 
 

Uji data selanjutnya memiliki nilai sig 0,811 > 0,05. Dengan nilai varian data 

kelompok posttest dan pretest sama.      Artinya tidak ada perbedaan nilai posttest dari 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Maka perlakuan pemberian reward tidak 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi anggota organisasi BEM. Setelah diketahui 

tidak ada perbedaan dari hasil posttest kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

maka dilanjutkan dengan uji paired samples t-test. Uji ini dilakukan untuk melihat 

apakah ada perbedaan nilai pretest dan posttest kelompok eksperimen setelah diberikan 

perlakuan. Taraf pengambilan keputusannya yaitu jika nilai Sig. (2-tailed) < 0,05 maka 

terdapat  perbedaan  antara  pemberian  reward  dan  motivasi  kerja.  Data  pretest  dan 

posttest Sebaliknya jika nilai Sig.(2-tailed >0,05 maka tidak ada perbedaan signifikan 

antara data pretest dan posttest. Berikut adalah hasil uji beda paired samples t-test:
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Hasil pretest dan posttest kelompok eksperimen dari alat ukur angket juga 

mengalami perbedaan. Diketahui nilai sig (2 tailed) 0,801< 0,05 dengan nilai mean 

pretest 179,60 dan posttest 177,70. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

data pretest dan posttest dan mean pretest lebih besar dari mean posttest. Berdasarkan 

hasil  analisa data di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa tidak  terdapat  perbedaan  yang 

signifikan antara hasil pretest dan posttest. 

 

Hasil dan Pembahasaan 
Berdasarkan hasil analisa data penelitian diketahui bahwa tidak ada pengaruh antara 

pemberian reward terhadap motivasi kerja organisasi BEM di Universitas X. Dengan 

hipotesis Ho diterima dan Ha di tolak, artinya variabel reward yang diberikan sebagai 

perlakuan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja anggota 

organisasi BEM. 

Nilai signifikan dari hasil perhitungan SPSS membuktikan nilai kelompok 

eksperimen saat pretest dan postest jika dibandingkan tidak memiliki perbedaan. 

Kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan motivasi berupa video dan pemberian 

pin reward. Hal yang menjadi fokus utama dalam perlakuan ini adalah pemberian pin 

sebagai reward. Jika anggota berhasil menjawab dengan benar saat sesi tanya jawab. 

Sedangkan untuk kelompok kontrol hanya diberikan pelatihan motivasi berupa video 

tanpa diberikan pin sebagai reward. Berdasarkan hasil analisa data didapatkan nilai 

signifikan kelompok eksperimen 0,081 yang artinya nilai signifikan lebih besar dari 

0,05. Hal ini membuktikan bahwa pemberian pin sebagai reward tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap motivasi anggota BEM di Universitas X. 

Ketika peneliti memberikan perlakuan terhadap kelompok eksperimen, kelompok 

kontrol juga sedang berlatih untuk kegiatan dalam organisasi dan persiapan dalam ujian 

akhir semester. Jadi dalam waktu melakukan penelitian ini kesibukan dari subjek sangat 

berpengaruh dalam menjalankan penelitian. Kelompok eksperimen menerima perlakuan 

pemberian video motivasi dengan fokus pemberian pin reward selama 1 hari sekaligus 

pemberian postest. Sedangkan kegiatan dalam kelompok kontrol tidak diberikan 

perlakuan. Artinya, ferkuensi dalam pemberian reward merupakan pembanding untuk 

kelompok kontrol. 

Selama proses pemberian perlakuan, peneliti menekankan agar tercapai tujuan dari 

setiap bagian pin reward yang diberikan. Peneliti meminta bantuan dengan ketua BEM 

berupa instruksi kepada subjek agar berpartisipasi dalam tanya jawab, memberikan ice 

breaking dan games tetapi tetap fokus utamanya dalam memberikan pin reward. Pin 

reward  disini  berfungsi  menumbuhkan  keaktifan  dan  sebagai  reward  dalam  tanya 

jawab. 

Dari indikator-indikator motivasi kerja yang dijelaskan Hezberg (Robbins, 2008) 

beberapa   dijelaskan   mengenai   pandangan   terhadap   penghargaan,   kondisi   kerja, 

hubungan dengan senior, hubungan dengan anggota lain dan kerja itu sendiri. Sebagai 

contoh skala yang peneliti tuliskan “Penghargaan yang saya terima dalam berorganisasi 

mencerminkan pencapaian saya”. Dalam hal ini keseluruhan subjek menjawab sangat 

setuju dan terjadi peningkatan dalam penilaian ini. Hanya saja situasi lingkungan yang 

kurang mendukung dalam perubahan-perubahan pemberian perlakuan penelitian 

membuat subjek kurang fokus dalam kegiatan penelitian. Hal ini dibuktikan dalam 

observasi  dan  wawancara  singkat  peneliti  terlihat  bahwa  beberapa  subjek  tidak 

mengikuti kegiatan karena alasan perkuliahan maupun kegiatan yang lain.
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Menurut Hezberg (Robbins, 2008) Faktor motivasi merupakan hal yang menyangkut 

kebutuhan  psikologis  yang  berhubungan  terhadap  pribadi  secara  langsung  yang 

berkaitan  dengan  tugas  dalam  berorganisasi.  Kebutuhan  ini  meliputi  serangkaian 

kondisi intrinsik, motivasi kerja dalam pekerjaan dapat mendorong semangat kerja yang 

kuat dan dapat menghasilkan prestasi kerja yang baik. 

Faktor yang dijelaskan pertama yaitu prestasi, dalam menjelaskan mengenai 

kemampuan BEM dalam berprestasi. Peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa 

anggota BEM. Dinyatakan bahwa dalam hal ini kurangnya apresiasi prestasi mengenai 

individu itu sendiri. Kegiatan BEM pun keseluruhan masih sangat sedikit karena 

kurangnya motivasi dalam berorganisasi dikampus. Kemajuan perkembangan organisasi 

BEM itu dan sering kali dikaitkan dengan tantangan dalam melakukan kegiatan 

berorganisasi  contohnya  dalam  seminar  maupun  bentuk  pelatihan  menjadi  anggota 

BEM. 

Faktor yang lain yang dijelaskan yaitu mengenai pengakuan, ini berkaitan dengan 

apresiasi anggota BEM. Di buktikan dalam wawancara singkat bahwa rasa dihargai oleh 

senior hingga mendapatkan pengakuan dalam lingkugan organisasi, menurut anggota 

BEM itu adalah sebuah prestise tersendiri yang membangkitkan dorongan dalam 

berorganisasi. 

Kemudian berkaitan dengan kepuasaan kerja anggota BEM dikatakan kurang 

dikarenakan  kemajuan  yang  ada  dalam  sistem  organisasi  terlihat  belum  efisien. 

Sehingga anggota organisasi BEM muncul rasa ketidakpedulian dan tanggung jawab 

yang rendah. Hal itu diperkuat dalam wawancara singkat yang dilakukan peneliti saat 

menjalankan. 

Jadi dalam hal ini terlihat bagaimana dinamika dalam situasi lingkungan BEM. 

Ternyata meningkatkan motivasi kerja tidak hanya penghargaan yang dapat 

mempengaruhinya,   melainkan   fakor-faktor   lainya   yang   dikaji   seperti   prestasi, 

kemajuan, pengakuan, pertumbuhan, kebijakan beroganisasi, keamanan, dan kepuasan 

kerja. Faktor-faktor tersebut dikemukakan oleh Hezberg (Robbins, 2008) yang 

menjelaskan tentang motivasi kerja dapat ditingkatkan oleh beberapa factor tersebut. 

Terdapat beberapa simpulan yang peneliti rangkum. Alasan pertama motivasi kerja 

merupakan stimulus bagi setiap individu untuk bekerja dan menghasilkan karya lebih 

baik. Namun, tak dapat dipungkiri pada kenyataannya banyak anggota yang terlihat 

tidak serius dalam penelitian ini, 20 subjek di hari pertama tidak semua yang mengikuti 

penelitian awal, baru di hari terakhir subjek mengikuti penelitian. Alasan kedua subjek 

mengatakan bahwa pekerjaan di organisasi sangat padat sehingga membuat mereka 

lelah mengikuti penelitian yang peneliti adakan. Alasan ketiga motivasi kerja belum 

bisa dilihat jika dilakukan perlakuan satu hari saja atau beberapa jam, harus terdapat 

tahap-tahap untuk mengukur dam membangkitkan motivasi kerja anggota organisasi. 

Tetapi  dalam  penelitian  pada  Saat  proses  perlakuan  dan  pemberian  berjalan  lancar 

karena dibantu diarahkan oleh peneliti agar para anggota organisasi tetap tenang dan 

mengikuti aturan yang diberikan. 

 

Kesimpulan dan Saran 
Kinerja anggota organisasi BEM akan termotivasi apabila ada suatu stimulus yang 

mampu meningkatkan kinerjanya dalam kegiatan keorganisasian. Dalam menjalankan 

suatu tugas dan menjalankan suatu suatu visi dalam organisasi dan menjalankan misi 

demi pencapaian visi, dibutuhkan motivasi kerja sesuai dengan apa yang hendak dituju.



46 
 

 

Penelitian mengenai pengaruh pemberian penghargaan ini mencoba untuk 

mengungkapkan adakah pengaruh pemberian penghargaan terhadap motivasi kerja 

anggota organisasi di Universitas X. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa ternyata tidak ada pengaruh pemberian penghargaan terhadap 

motivasi kerja anggota organisasi BEM. 

Penelitian   ini   berkaitan   dengan   motivasi   kerja   dan   perlu   dipertimbangkan 

bagaimana kondisi subjek dan bagaimana memberikan perlakuan pada subjek. Hal 

terpenting dalam suatu penelitian  yang mengukur motivasi kerja dan meningkatkan 

suatu motivasi perlunya rentang waktu yang lama dan perlu mengetahui bagaimana 

situasi subjek. Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada peneliti yang mungkin 

kedepannya akan melakukan penelitian yang memiliki variabel yang sama dalam 

penelitian ini. 
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Abstrak 

 
INTRODUCTION The problem that occurs in BEM human resources is that they do 

not   understand   their   duties   and   obligations   in   carrying   out   a   task.   Lack   of 

communication between members so that this causes incompatibility in developing the 

organization. So that researchers are interested in conducting capacity building training 

so that it is hoped that each member has good self-competence with the aim of being 

able to become a reliable organizer. 

 
METHOD This research used quantitative methods through pre-experimental approach 

with  one  group  pre  test  and  post  test  design.  with  23  members  as  subjects  using 

saturated sampling technique. collection tools using a Likert scale. The research was 

conducted online in May 2020 using zoom. The analysis used is using the Wilcoxon 

test 

 
RESULTS There were differences before and after the capacity building training was 

conducted. This allows members to increase the potential ability of BEM members to 

carry out their duties within the organization 

 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS Based on the explanation above, 

that capacity building training is effective for participants (BEM Faculty of Psychology, 

Untag). Training is more focused on increasing the ability to understand individual 

capacity to do something in order to achieve goals.As for the suggestions given to BEM 

administrators to be more innovative in developing the capacity of BEM administrators 

in order to create quality human resource competences. In addition, he must be more 

careful in working, mastering and understanding what his duties are so that there are no 

mistakes in the results of his work. As well as BEM management must be given the 

authority and trust to carry out their duties in accordance with their main duties and 

functions 

Keywords: Capacity Building, Human Resources Competency, BEM
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Pendahuluan 
Badan  Eksekutif  mahasiswa  (BEM)  merupakan  lembaga  eksekutif  dalam 

kampus  yang  bertujuan  untuk  mengkoordinasikan  kegiatan  kemahasiswaan  dalam 

bidang ekstra kurikuler di tingkat fakultas. Selain itu, BEM sebagai wakil mahasiswa 

berhak  memberikan  kritik  dan  saran  kepada berbagai  pihak yang  berkaitan  dengan 

pencapaian tujuan pendidikan nasional. 

Dalam melakasanakan tugasnya, Pengurus BEM memerlukan pemahaman dan 

kemampuan berorganisasi. Kemampuan ini akan membantu mereka dalam menjalankan 

program-program yang telah disusun secara efektif. Sehingga tujuan dari BEM ini dapat 

terlaksana dengan baik. Selain itu, kemampuan berorganisasi tidak hanya berguna bagi 

mahasiswa di dunia perguruan tinggi saja, namun kemampuan ini juga dapat digunakan 

oleh mahasiswa untuk diterapkan kedalam dunia kerja setelah mereka menyelesaikan 

studinya. 

Kepengurusan BEM Fakultas Psikologi Untag yang baru saja terbentuk 

menggantikan periode sebelumnya, perlu melakukan peningkatan kemampuan di awal 

agar dapat mejalankan roda organisasi dengan lebih siap. Oleh karena itu perlu diadakan 

Pelatihan “CAPACITY BUILDING” 
Peneliti  sebelumnya  melakukan  wawancara  terlebih  dahulu  kepada  anggota 

BEM sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya mereka memiliki masalah dalam 
kurangnya  pemahaman  tugas  dan  fungsi  pengurus;  koordinasi  mengenai  kegiatan 
dengan pihak fakultas kurang; komunikasi antar pengurus tidak maksimal; ketepatan 
waktu rapat/event tidak sesuai rencana,; serta pengurus yang tidak kompak. 

Sehingga tujuan dalam pelatihan   Capacity building bagi anggota BEM yaitu 
memahami kapasitas individu dalam melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan. 
Dan diharapkan agar individu mampu memiliki kemampuan dalam dirinya untuk 
menyelesaikan tugasnya secara professional. 

 
Tinjauan pustaka 

a.capacity building 
(Dalam,   Samsu,A.,   Prawitno,A   2015)   Milen   (2006:   12)   mendefenisikan 

kapasitas  sebagai  kemampuan  individu,  organisasi  atau  sistem  untuk  menjalankan 

fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus-menerus. Sedangkan 

menurut Morgan (Milen, 2006: 14), kapasitas merupakan kemampuan, keterampilan, 

pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi- 

kondisi  yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja /sektor, dan 

sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan 

pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Lebih lanjut, Milen melihat 

capacity building sebagai tugas khusus, karena tugas khusus tersebut berhubungan 

dengan  faktor faktor dalam suatu organisasi atau sistem tertentu pada suatu waktu 

tertentu. 

Morgan (dalam Haryanto, 2014:14) mengartikan kapasitas sebagai kemampuan, 

keterampilan,  pemahaman,  sikap,  nilai-nilai,  hubungan,  perilaku,  motivasi,  sumber 

daya,  dan  kondisi-kondisi  yang  memungkinkan  setiap  individu  organisasi,  jaringan 

kerja atau sektor, dan sistem yang lebih luas, untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka 

dan  mencapai  tujuan  pembangunan  yang  telah  ditetapkan  dari  waktu  ke  waktu. 
Kapasitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan 

sesuatu dalam rangka mencapai tujuan. Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan 
bahwa   capacity   building   merupakan   suaatu   upaya   yang   berhubungan   dengan
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peningkatan kualitas sumber daya manusia, upaya untuk mendorong organisasi agar 

dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, serta upaya untuk menciptakan kondisi 

lingkungan yang dibutuhkan oleh organisasi agar dapat berfungsi dengan baik. 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat dipahami bahwa tujuan dari capacity 

building atau pengembangan kapasitas adalah pembelajaran, berawal dari mengalirnya 

kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dan ketidak pastian 

dalam hidup, dan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk beradadptasi 

menghadapi perubahan. 

Adapun dimensi capacity building mencakup tiga level intervensi sebagaimana 

ditegaskan oleh Greendle dan UNDP yang dikutip oleh Illato (2017:40) yaitu : 

a. Level  sistem   (tingkat   sistem)  dengan indikator kebijakan, peraturan, 

prosedur, dan mekanisme kerja 

b.  Level kelembagaan atau institusional (tingkat institusional atau kelembagaan) 

dengan indikator struktur organisasi, pengaturan sarana dan prasarana, 

hubungan-hubungan, jaringan organisasi 
c. Level  individual  (tingkat  individu)  dengan  indikator  rekruitmen,  training, 

kewenangan, tanggung jawab. 
 

b.   Kompetensi 

  Menurut Amstrong di dalam manajemen kinerja istilah kompetensi mengacu pada 

dimensi perilaku dari sebuah peran-perilaku yang diperlukan seseoarang untuk dapat 

melaksanakan  pekerjaannya  secara  memuaskan  (Dharma,  2005:102).  Kompetensi 

adalah suatu kemampuan dalam diri individu untuk melaksanakan atau melakukan suatu 

pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung 

oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi 

menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam 

suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting sebagai unggulan bidang tersebut 

(Wibowo, 2007). 

Krasnor (2007) berpendapat bahwa kompetensi diri mencakup dua dimensi yaitu: a. 

Pemecahan  masalah interpersonal Aspek  ini berkaitan dengan kemampuan individu 

untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dalam interaksi sosial. 

individu dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah interpersonal secara 

adaptif, dimana dalam mencari pemecahan masalah individu harus mampu memilih 

tujuan dan strategi yang juga mempertimbangan kebutuhan orang lain disamping 

kebutuhan pribadinya. b. Keterlibatan sosial Berkaitan dengan kemampuan individu 

untuk terlibat secara positif dalam berinteraksi dengan individu lain. Berdasarkan 

dimensi ini individu harus mampu berpartisipasi dalam kegiatan yang melibatkan 

lingkungan dan mampu berinisiatif untuk memulai suatu interaksi dengan orang lain. 

Individu diharapkan pula dapat mempertahankan relasi yang telah terjalin. 

Ada 2 (dua) jenis kompetensi (Bogardus dalam Marwansyah, 2010:40), yaitu :        

1. Kompetensi inti adalah kompetensi yang terkait dengan pemahaman terhadap visi, 

misi dan nilai-nilai organisasi. 2. Kompetensi teknis adalah pengetahuan dan 

ketrampilan yang sangat spesifik dan berhubungan erat dengan jenis pekerjaan pada 

suatu jabatan dalam satu organisasi atau jenis industri tertentu. 

 
Metode 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah eksperimen. Menurut 
Sugiyono  (2012:107)  metode penelitian  eksperimen dapat  diartikan  sebagai  metode
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penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang 

lain dalam kondisi yang terkendalikan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami 

bahwa penelitian eksperimen selalu dilakukan dengan memberikan perlakuan terhadap 

subyek penelitian kemudian melihat pengaruh dari perlakuan tersebut. Desain penelitian 

yang digunakan adalah Pre-Experimental Design dengan model desain One-Group 

Pretest-Posttest Design. Digunakan desain ini karena terdapat pretest sebelum diberi 

perlakuan, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat dibandingkan 

dengan keadaan sebelum diberi perlakuan.Desain ini dapat digambarkan seperti berikut 

: 

Tabel 1. Desain One-Group Pretest-Posttest Design 

  Pretest           Perlakuan      Post test   

O1 X                    O2 

Sumber: Sugiyono, 2012: 108 

 
Keterangan: 

O1 = Nilai pretest sebelum diberi perlakuan (treatment). 

O2 = Nilai posttest setelah mendapat perlakuan (treatment). 

X= Perlakuan dengan melakukan webinar mengenai capacity building. 
 

Pelatihan ini dilakukan secara online yang menggunakan media zoom, 

dilaksakana pada hari rabu-kamis tanggal 20-21 mei 2020. Peneliti menggunakan 

Sampling Jenuh, Menurut Sugiyono (2017 : 124) sampling jenuh adalah teknik 

pengumpulan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.  Populasi 

dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota BEM Fakultas Psikologi dengan 

sejumlah 23 anggota.. Sebelum melakukan desain pelatihan, peneliti mengadakan TNA 

terlebih dahulu guna untuk mengetahui apa yang sedang dibutuhkan dalam organisasi 

tersebut. 

Instrumen yang digunaka dalam penelitian ini adalah angket yang disebar melalui 

gforms.  Angket  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalag  skala  likert.  Intrumen 

tersebut digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengumpulkan data dalam metode tes 

yang dalam hal ini adalah pretest  dan posttest. 

Pengujian instrument penelotian sebelum digunakan sebagai alat mendapatkan data 

primer melalyui penyebaran skala, harus terlebih dahulu diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Sugiyono (2013:168) menyatakan bahwa : “valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.” Cara 

menentukan validitas, apabila korelasi tiap faktor dan besarnya ≥ 0.3 maka instrumen 

tersebut dinyatakan valid. Begitupun sebaliknya 

 
Tabel 2. Uji Validitas pre test dan post test 

  Pretest     Postest   

  .556         .771   

  .580         .913   

  .730         .911   

  .409         .891   

  .738         .904   

  .589         .884   

  .647         .907   

.744        .938
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Hasil yang didapatkan menggunakan uji validitas SPSS bahwasannya pretest 

dan posttest memiliki validitas karena ≥ 0.3 

 
Tabel 3.  Uji reliabilitas 

Reliability Statistics 
 Cronbach's Alpha N of Items 

Pretest .768 8 

Posttest .961 8 

 

Berdasarkan  hasil  pengujian  reliabilitas  diatas,  diketahui    angka  Cronbach‟s 

alpha adalah pretest sebesar .768 dan posttest sebesar .961   sehingga lebih besar dari 

nilai minimal Cronbach‟s alpha 0.6. Data disimpulkan bahwasannya instrument 

penelitian dapat dikatakan reliable atau handal. 

 
Tabel 4. Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
pretest postest 

N 23 23 

Normal                      Mean 23.04 33.48 

Parameters
a,b

 Std. 
Deviation 

4.258 5.026 

Most Extreme           Absolute .105 .164 

Differences Positive .081 .097 

Negative -.105 -.164 

Test Statistic .105 .164 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 .112
c
 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 

                              d. This is a lower bound of the true significance 

 

 
         Berdasarkan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh nilai pre 

test dan posttest. Asymp. Sig. (2 tailed) prestest sebesar 0.200 dan Asymp. Sig. (2 tailed) 

posttest sebesar 0.112 yang keduanya memiliki nilai lebih besar dari 0.05 maka dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.  

 

Tabel 5. Uji Homogenitas 
 Levene 

Statistic 
 

df1 
 

df2 
 

Sig. 

Pretest 1.884 6 13 .159 

Postte 
st 

.565 5 9 .725 

 

 
             Uji linieritas yang telah dilakukan dan mendapatkan hasil sig pretest 0.159 dan 

posttest 0.725. Jika hasil sig lebih besar dari 0.05 maka dapat dikatakan bahwa 

penelitian ini homogen. 
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Hasil dan pembahasan 
 

Mean Std. 

Deviation 

Minimum Maximum 

23.04 

33.48 

4.258 

5.026 

13 

25 

29 

40 
 

Test Statistics
a
 

postest - 
pretest 

 

Z -4.110
b
 

Asymp. Sig. (2- 
tailed) 

.000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 

 
Berdasarkan data di atas, diperoleh nilai sig, (2-tailed) sebesar 0,000 < 0,05. 

Maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan rerata skor antara hasil pre-test dengan 

hasil post-test peserta Pelatihan Capacity Building. Dimana peserta memiliki perubahan 

yang signifikan setelah mengikuti pelatihan. Hal tersebut bisa dilihat dari perolehan nilai 

mean pada hasil pre-test peserta adalah sebesar 23,04 sedangkan perolehan nilai mean 

pada hasil post-test peserta adalah sebesar 33,48. 

Capacity building merupakan suatu upaya yang berhubungan dengan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia, upaya untuk mendorong organisasi agar 

dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, serta upaya untuk menciptakan kondisi 

lingkungan yang dibutuhkan oleh organisasi agar dapat berfungsi dengan baik. Richkett 

(dalam Haryanto, 2010:105) menyebutkan “the ultimate goal of capacity and mission”. 

Artinya adalah arti penting dari pembangunan kapasitas adalah untuk memampukan 

organisasi bertumbuh dengan lebih kuat dalam mencapai tujuan dan misi organisasi. 

 
Kesimpulan dan Saran 

 

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwasannya pelatihan capacity building efektif 

untuk  peserta  (BEM   Fakultas   Psikologi   Untag).   Pelatihan lebih  terarah   pada 

peningkatan  kemampuan dalam  memahami  kapasitas  individu  dalam  melakukan 

sesuatu dalam rangka mencapai tujuan. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa capacity building bukan proses yang berangkat 

dari nol melainkan berawal dari membangun potensi yang sudah ada untuk kemudian di 

proses agar lebih meningkatkan kualitas diri, kelompok, organisasi, serta system agar 

tetap bertahan ditengah lingkungan yang mengalami perubahan terus menerus dengan 

memanfaatkan faktor pendorong yang dapat mempengaruhi kegiatan pengembangan 

kapasitas tersebut. 
Adapun saran yang diberikan kepada pengurus BEM lebih inovatif dalam 

pengembangan kapasitas pengurus bem agar tercipta kompetensi sumber daya manusia 
yang berkwalitas. Selain itu harus lebih teliti dalam bekerja, menguasai dan memahami 
apa yang menjadi tugasnya agar tidak ada terjadi kekeliruan pada hasil pekerjaannya. 
Serta pengurus BEM harus diberikan wewenang dan kepercayaan untuk melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI) 
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Abstrak 

 
INTRODUCTION The demands of the role of being a housewife at home and being an 

employee in a job can create a separate conflict for women who are less able to balance 

these roles well. The research objective was to determine the relationship between role 

involvement and work family conflict in women’s state civil servants in “X” hospital. 

 
METHOD This research uses quantitative methods. The sampling technique used was 

saturated sampling. The number of  research subjects was 60  employees. The data 

collection technique used is to use a likert scale. 

 
RESULT The result indicate a significant relationship between role involvement and 

work family conflict, meaning that the hypothesis is accepted, so this study states that 

there is a positive and significant relationship between role involvement and work 

family conflict. This means that the higher the role involvement and the higher work 

family  conflict,  conversely  the  lower  role  involvement  and  the  lower  work  family 

conflict. 

 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATION There is a significant relationship 

between role involvement and work family conflict. The level work family conflict is 

high while the level of role involvement is classified as moderate. 

Keywords: role involvement, work family conflict 
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PENDAHULUAN 
Wanita pada zaman dahulu umumnya hanya berperan sebagai seorang ibu rumah 

tangga yang menjalani kehidupannya dengan mengurus suami dan anak-anaknya saja. 

Perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi semakin pesat mendorong wanita untuk 

ikut serta dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan berkarir di berbagai bidang. Ihromi 

(1990) menyatakan bahwa bekerja bagi wanita selain untuk mendapatkan uang sebagai 

tambahan ekonomi juga terkait dengan kesadaran akan kedudukan wanita baik dalam 

keluarga  maupun  masyarakat  sehingga  menyebabkan  wanita  secara  khusus  perlu 

menguatkan kemampuan dan memperdayakan dirinya sendiri untuk bekerja. 

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) perempuan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 

2003, jumlah PNS perempuan adalah 1.475.720 orang kemudian pada tahun 2013 

meningkat   menjadi   2.102.197   orang.   Hal   ini   memperlihatkan   bahwa   semakin 

banyaknya  jumlah  PNS  perempuan  juga  mendeskripsikan  dan     menggambarkan 

semakin tingginya peran serta perempuan dalam kancah perekonomian 

nasional(www.bps.go.id) 
Semakin banyaknya wanita yang bekerja, maka banyak pula wanita yang 

menjalani  peran  ganda,  yaitu  wanita bekerja  menjalani  dua peran  sekaligus  karena 
selain berperan di dalam keluarga, wanita tersebut juga berperan di dalam karirnya. 
Bagi wanita pekerja, bagaimanapun juga adalah ibu rumah tangga yang sulit lepas 
begitu   saja   dari   lingkungan   keluarganya,   karena   dalam   merintits   karir   wanita 
mempunyai beban dan hambatan (Anoraga, 2006). 

Wanita yang memiliki peran ganda banyak dijumpai di lingkungan sekitar, salah 
satunya adalah wanita yang bekerja sebagai PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di 
lingkungan TNI-AD. Wanita ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan 
pegawai    pemerintah    dengan    perjanjian    kerja    yang    bekerja    pada    instansi 
pemerintahan.Tugas ASN di lingkungan rumah  sakit meliputi pemberian pelayanan 
kesehatan bagi anggota prajurit TNI-AD beserta keluarganya dan pemberian pelayanan 

kesehatan bagi masyarakat umum. 

Pada kenyataannya, bisa saja terjadi pada seorang perawat yang bertugas 

melayani pasien yang sedang operasi/melahirkan, namun di situasi yang bersamaan 

mempunyai jadwal pertemuan orang tua wali murid di sekolah. Situasi tersebut dapat 

menimbulkan suatu konflik antar peran. Hal ini dikemukakan oleh Carlson., dkk (2000) 

yang menyebutkan terjadinya konflik peran ganda sebagai suatu konflik antar peran 

ketika pemenuhan salah satu peran mengganggu peran lainnya, baik peran dalam 

pekerjaan ataupun peran dalam keluarga. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, wanita ASN sering 

mengalami konflik ketika harus mengantar dan menjemput anak sekolah namun secara 

bersamaan terdapat pasien yang membutuhkan pertolongan di rumah sakit. 

Keputusannya  adalah  mendahulukan  pertolongan  pada  pasien.  Artinya  peran  di 

pekerjaan membuat tanggung jawab di keluarga terbengkalai. 
Berdasarkan hasil prasurvey menunjukkan bahwa dari beberapa aspek yang 

memiliki skor tertinggi terdapat sekitar 75,55%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada 
indikasi wanita ASN mengalami konflik peran ganda yang tinggi.Konflik peran ganda 
dapat dipengaruhi   beberapa faktor. Faktor konflik peran ganda yang akan menjadi 
fokus dalam penelitian ini adalah role involvement. Frone (dalam Michel.,dkk, 2010) 
mendefinisikan role involvement adalah keterlibatan pada peran di pekerjaan atau peran 
di keluarga yang mengacu pada terikatnya peran secara psikologis atau hubungan antara

http://www.bps.go.id/
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peran di pekerjaan atau peran di keluarga. Penelitian ini memfokuskan role involvement 

dalam pekerjaan. 

Tingginya  keterlibatan  terhadap  suatu  peran  tertentu  dapat  menyebabkan 

individu mengalami kesulitan dalam melakukan peran lainnya, misalnya keterlibatan 

pada  pekerjaan  dapat  membuat  peran  dalam  keluarga  berkurang.  Individu  yang 

memiliki keterlibatan tinggi pada satu peran dapat memiliki jumlah waktu yang banyak 

untuk memenuhi tuntutan dan kewajiban sehingga peran lainnya akan memiliki jumlah 

waktu   yang  sedikit  (Carlson  &  Frone,  2003).Berdasarkan  latar  belakang   yang 

dipaparkan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini “Apakah terdapat 

hubungan role involvement dengan konflik peran ganda pada Wanita ASN di Rumah 

Sakit   “X”?/   Penelitian   ini   bertujuan   unyuk   mengetahui   hubungan   antara   role 

involvement dengan konflik peran ganda pada wanita ASN di Rumah Sakit “X” 

Adapun manfaat dalam penelitian ini : 

1.    Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapt memebrikan sumbangan bagi ilmu psikologi 

khususnya   di   bidang   psikologi   industri   dan   psikologi   perkembangan   yaitu 

mengenai role involvement dan konflik peran ganda. 

 
2.    Manfaat praktis 

Penelitian  ini  diharapkan  memberikan  informasi  untuk  meminimalisir  dampak 

konflik peran ganda pada wanita ASN di Rumah Sakit “X” 

 
TINJAUAN TEORI 

Konflik Peran Ganda 
Menurut Carlson., dkk (2000) konflik peran ganda didefinisikan sebagai konflik 

antar peran ketika pemenuhan salah satu peran menekan peran yang lain, yaitu antara 

peran di pekerjaan atau peran di keluarga. Menurut Carlson., dkk (2000) menyimpulkan 

enam aspek yang menjelaskan tentang konflik peran ganda, yaitu : 

1. Time  based  WIF,  terjadi  ketika  waktu  yang  digunakan  untuk  menyelasaikan 

permasalahan pekerjaan mengganggu pemenuhan tanggung jawab di keluarga. 

2. Time based FIW, terjadi ketika waktu yang digunakan untuk memenuhi tuntutan 

keluarga mengganggu pekerjaan. 

3. Strained based WIF, terjadi ketika urusan pekerjaan mengganggu performa dalam 

memenuhi tanggung jawab di keluarga. 

4. Strained based FIW, terjadi ketika tekanan dari tuntutan keluarga mengganggu 

pekerjaan yang seharusnya dilakukan. 

5. Behavior based WIF, perilaku  yang biasanya ditampilkan saat bekerja menjadi 

masalah ketika ditampilkan dalam keluarga. 

6. Behavior based FIW, perilaku yang biasanya ditampilkan dalam keluarga tidak 

sesuai ketika diterapkan di pekerjaan sehingga menimbulkan masalah. 
 
             Peneliti menggunakan aspek behavior based WIF dan behavior based FIW tidak 
digunakan karena time based WIF/FIW dan strained based WIF/FIW sudah terbentuk 
behavior based WIF/FIW. 

 
Faktor yang Mempengaruhi Konflik Peran Ganda 

               Michel., dkk (2010) mengungkapkan beberapa faktor yang melatar belakangi 

konflik peran ganda, yaitu faktor pekerjaan, faktor kepribadian, dan faktor keluarga 

antara lain : 
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A.   Faktor pekerjaan dan faktor keluarga mencakup role stressor, role involvement, 

social support, characteristics 

1. Role Stressor 

Role  stresor  pada  pekerjaan  dan  keluarga  merupakan  hasil  dari  tekanan  yang 

dimiliki pada masing-masing peran. Konflik peran, ambiguitas peran, peran yang 

berlebihan dan komitmen waktu kerja secara umum dipandang sebagai sumber 

utama stres dalam kerangka stressor (Kahn., dkk dalam Michel., dkk, 2010). 

2.    Role Involvement 

Role Involvement adalah keterlibatan pada peran di pekerjaan atau di keluarga yang 

mengacu pada terikatnya peran secara psikologis atau hubungan antara peran di 

pekerjaan atau peran di keluarga (Frone, 2003). Individu yang memiliki keterikatan 

peran tinggi memiliki ketertarikan kognitif terhadap peran tertentu. 

3. Social support (Dukungan Sosial) 

Dukungan sosial merujuk pada bantuan peran, kekhawatiran emosional, informasi 

dan penilaian fungsi lain yang berfungsi untuk  meningkatkan perasaan  penting 

dalam diri seseorang (Carlson & Perrewe, 1999). Dukungan sosial dari peran 

pekerjaan di dapat dari beberapa sumber seperti rekan kerja, supervisor dan 

organisasi itu sendiri. 

4. Characteristics (Karakteristik Kerja/Keluarga) 

Karakteristik kerja dan keluarga terdiri dari beberapa hal dalam setiap salah satu 

peran yang mempengaruhi kinerja peran (Hackman & Oldham, 1976; Morgenson 

& Campion, 2003). 

B.   Faktor Personality (Kepribadian) 

Kepribadian   mengacu   pada   struktur   mental   dinamis   dan   proses   mental 

terkoordinasi yang menentukan penyesuaian emosional dan perilaku individu 

terhadap  lingkungan  sekitar (Allport,  1937;  James &  Mazerolle,  2002;  Millon, 
1990). 

 
Role Involvement 

Frone (dalam Michel., dkk,2010) mendefinisikan role involvement merupakan 
keterlibatan pada peran di pekerjaan atau di keluarga yang mengacu pada terikatnya 

peran secara psikologis atau hubungan antara peran di pekerjaan atau peran di keluarga. 

Menurut Michel., dkk (2010) role involvement dalam pekerjaan meliputi : 

1.    Job involvement, tingkat keterikatan psikologis kaitannya dengan peran kerja. 

2. Work interest/centrality,  merasakan pentingnya bekerja dalam kehidupan seseorang 

sejauh mana peran kerja penting dalam kehidupan. termasuk sentralitas kerja / 

identitas, kepentingan kerja dan kepentingan kerja. 
 

 
 

METODE 
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif.  Jenis  penelitian  yang 

digunakan adalah jenis korelasional. Populasi pada penelitian ini adalah wanita ASN di 

Rumah Sakit “X”. Adapun populasi memiliki kriteria sebagai berikut: wanita sudah 

menikah yang sedang bekerja dan tinggal bersama suami dan memiliki anak, berprofesi 

sebagai perawat/bidan, usia  20 tahun - 40 tahun. Penelitian ini menggunakan populasi 

berjumlah 60 pegawai. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Sampling 

Jenuh.
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Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Pada penelitian 

ini terdapat dua skala yaitu skala konflik peran ganda, dan skala role involvement. 

Uji analisis data yang dilakukan dalam peneliti ini yaitu uji validitas 

menggunakan rumus formula pearson untuk komputansi koefisien korelasi aitem total, 

uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach, uji prasyarat  yaitu uji 

normalitas dengan menggunakan rumus Kolmogorov Smirnov dan uji linieritas dengan 

menggunakan rumus Anova. Uji hipotesis minor dengan menggunakan teknik korelasi 

Product Moment Karl Pearson. Uji analisis data dilakukan dengan bantuan program 

IBM Statistical Program for Social Science (SPSS) for Windows versi 23. 

 
HASIL 

Uji Validitas dan Reliabilitas 
Hasil uji validitas skala konflik peran ganda menunjukkan terdapat 21 aitem 

yang sahih dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,959. Skala role involvement terdapat 

18 aitem yang sahih dengan koefisien reliabilitas sebesar 0,897. 

 
Uji Prasyarat 

Hasil uji normalitas variabel konflik peran ganda (Y) diperoleh nilai signifikansi 
(sig) 0,135 yang berarti lebih besar dari 0,05 (0,135 > 0,05). Hal ini menunjukkan 

bahwa distribusi data bersifat normal. Hasil uji linieritas terhadap role involvement 

dengan konflik peran ganda nilai Sig. pada linearity sebesar 0,033 berarti nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,033<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan 

antara role involvement dengan konflik peran ganda yaitu linier. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis product moment pada skala role 

involvement dengan konflik peran ganda diperoleh taraf signifikan (sig) =0,034 

(sig<0,05).  Hasil  tersebut  diketahui  bahwa  koefisiensi  korelasi  sebesar  0,275  dan 

bernilai positif yang memiliki arti ada hubungan yang signifikan antara role involvement 

dengan konflik peran ganda. Koefisen korelasi pada penelitian termasuk dalam kategori 

ketiga yaitu memiliki besaran 0,25-0,5 yang berarti korelasi antar variabel cukup. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan positif yang cukup antara role 

involvement dengan konflik peran ganda. 

Deskripsi variabel penelitian dilakukan dengan cara membuat distribusi normal 

pada variabel penelitian yaitu konflik peran ganda dan role involvement. Diketahui pada 

variabel konflik peran ganda (Y) standar deviasi (SD) = 14,923 dan mean = 70,383. 

Pada variabel role involvement (X2) diperoleh standar deviasi (SD) = 8,593 dan mean = 

69,833.  Setelah  dibuat  batas-batas  distribusi  normalnya,  maka  dapat  dilihat  seperti 

dibawah ini : 

Tabel 4.13 Kategori Variabel Konflik Peran Ganda (Y) 
 

 

Kategori Rentang Nilai F % 

ST >92,767 3 5% 
 

T 
77,845  < X ≤ 

92,767 

 

21 
 

35% 

 

S 
62,922 < X ≤ 

77,845 

 

18 
 

30% 

R 48 < X ≤ 62,922 15 25% 

SR ≤ 48 3 5 % 

Total 60 100% 
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Berdasarkan tabel kategori konflik peran ganda diperinci hasil dominan terdapat 

21 wanita ASN tergolong dalam tingkatan tinggi sebesar 35%. 

 
Tabel 4.15 Kategori Variabel Role Involvement (X2) 

 

Kategori 
Rentang 

Nilai 

 

F 
 

% 

ST >82,723 6 10% 
 

T 
74,130  < X ≤ 

82,723 

 

7 
11,67 

% 
 

S 
65,537 < X ≤ 

74,130 

 

29 
48,33 

% 
 

R 
56,944 < X ≤ 

65,537 

 

15 
 

25% 

SR ≤ 56,944 3 5 % 

Total 60 100% 
 

Berdasarkan  tabel  kategori  role  involvement  diperinci  hasil  yang  dominan 

terdapat 29 wanita ASN yang tergolong dalam tingkatan sedang sebesar 48,33%. 
 

 
 

PEMBAHASAN 
Hasil  pengujian  hipotesis pada skala  role  involvement  dengan  konflik peran 

ganda (Y), diperoleh taraf signifikansi sebesar   0,034<0,05 yang berarti bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara role involvement (X2) dengan konflik peran ganda (Y). 

Artinya hipotesis yang diajukan peneliti diterima. Hasil tersebut koefisien korelasi 

sebesar 0,275 yang berarti korelasi antar variabel cukup (Sarwono,2006). Koefisien 

korelasi bernilai positif (tidak negatif) artinya semakin tinggi role involvement maka 

semakin tinggi pula konflik peran ganda pada wanita ASN begitu sebaliknya semakin 

rendah role involvement maka semakin rendah pula konflik peran ganda pada wanita 

ASN. 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Carlson dan Frone (2003) 

mengatakan bahwa ada bukti hubungan positif antara role involvement dalam pekerjaan 

dengan konflik peran ganda. 

Berdasarkan hasil perhitungan deskripsi variabel tentang konflik peran ganda 

pada wanita ASN di Rumah Sakit “X” secara keseluruhan wanita ASN tergolong dalam 

kategori tinggi. Jika lebih ditelusuri secara mendalam maka terjadinya konflik peran 

ganda berasal dari aspek/indikator yang tertinggi yaitu aspek time based FIW. Hal ini 

adalah waktu yang dihabiskan oleh perawat/bidan untuk melakukan tanggung jawab 

keluarga yang dapat mengurangi aktivitas dalam melakukan tanggung jawab di 

pekerjaan, seperti menyiapkan sarapan, pagi-pagi sebelum ke rumah sakit mengantar 

anak sekolah, mengurus rumah tangga sehingga menyebabkan perawat/bidan terlambat 

datang bekerja. 

Berdasarkan hasil perhitungan deskripsi variabel tentang role involvement pada 

wanita ASN di Rumah Sakit “X” secara keseluruhan tergolong dalam kategori sedang. 

Artinya seorang yang profesional harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap 

pelaksanaan segala hal dalam perjalanan karir dan pekerjaannya (Sumber: 

http://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp%20/2831815/7-cara-menjaga-

profesionalisme-dalam-karier-dan-pekerjaan-anda)..
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Wanita  ASN  yang  mengalami  konflik  peran  ganda  yang  tinggi  cenderung 

dengan lama bekerja 8-11 tahun dibandingkan dengan lama bekerja 12-19 tahun yang 

menunjukkan bahwa wanita ASN yang bekerja di rumah sakit “X” belum memiliki 

pengalaman kerja yang cukup lama berbeda dengan yang sudah lama bekerja. Hal ini 

didukung oleh penelitian Mjoli (dalam Rosyad, 2017) menyatakan bahwa pada masa 

awal-awal bekerja atau menjalankan karir biasanya seseorang sangat bersemangat 

sehingga individu lebih mengutamakan masalah pekerjaan dibandingkan keluarga. 

 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa : 

1. Ada hubungan yang signifikan antara role involvement (X2) dengan konflik peran 

ganda (Y). Hasil tersebut koefisien korelasi sebesar 0,275 yang berarti korelasi 

antar variabel cukup. Koefisien korelasi bernilai positif (tidak negatif) artinya 

semakin tinggi role involvement maka semakin tinggi pula konflik peran ganda 

pada  wanita  ASN  begitu  sebaliknya  semakin  rendah  role  involvement  maka 

semakin rendah pula konflik peran ganda pada wanita ASN. 
2.    Tingkat konflik peran ganda pada wanita ASN di Rumah Sakit “X” tergolong tinggi 
3.    Tingkat role involvement pada wanita ASN di Rumah Sakit “X” tergolong sedang. 

 
SARAN 

Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  peneliti  dapat  memberikan 
beberapa saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut: 

1.   Bagi Instansi: 

Diharapkan instansi meminimalisir konflik peran ganda dengan mengurangi role 

involvement  pada  wanita  ASN  di  Rumah  Sakit  “X”.  Upaya  yang  dapat  dilakukan 

dengan cara: 

a. Waktu    kerja    yang    lebih    fleksibel    dapat    berkurangnya    ketidakhadiran, 

keterlambatan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan otonomi dan tanggung 

jawab untuk para pegawai. 

b.   Jadwal kerja alternatif seperti jam kerja yang fleksibel, pembagian pekerjaan sesuai 

dengan ketentuan rumah sakit sehingga pegawai tetap terlibat dalam pekerjaan. 

c.   Job sharing dapat dilakukan oleh pegawai dengan membagi suatu pekerjaan atau 

bekerja sama dalam tim sehingga pekerjaan yang banyak dan deadline dapat 

dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. 

2.   Bagi Peneliti Selanjutnya: 

Disarankan agar terdapat kelanjutan dari penelitian ini sehingga dapat mengembangkan 

ilmu  terkait  konflik  peran  ganda  dan  role  involvement  yang  dapat  memberikan 

informasi lebih luas. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menguji selain variabel lain 

terkait konflik peran ganda agar memperoleh hasil yang bervariasi dan memberikan 

informasi secara lebih luas. 

 
DAFTAR PUSTAKA 
Anoraga, P. (2006). Psikologi Kerja. Jakarta : Rineka Cipta 
Ihromi,   O.   (1990).   Wanita   Bekerja   dan   Masalah-Masalahnya. Jakarta : Pusat 

Pengembangan Sumber Daya Manusia



61 
 

 

Carlson, D.S., Frone, M.R. (2003). Relation of Behavioral and Psychological 

Involvement to a New Four-Factor Conceptualization of Work Family 

Interference. Journal of Business and Psychology 

Carlson, D.S., Kacmar, K. M., Williams, L. J. (2000). Construction and initial validation 

of a multidimensional measure of work-family conflict. Journal of Vocational 

Behavior, 56 (2), 249-276 

Liputan6. (2017). 7 Cara Menjaga Profesionalisme dalam Karier dan Pekerjaan Anda. 

Diperoleh   Ficky   Yusrini   .pada   23   Januari   pukul   12:18   WIB,   dari 

https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2831815/7-cara-menjaga- 

profesionalisme-dalam-karier-dan-pekerjaan-anda 

Michel, J. S., Kotrba, L. M., Mitchelson, J. K., Clark, M. A., Baltes, B. B. (2010). 

Antecedents   of   work-family   conflict:   A   meta-analytic   review.   Journal   of 

Organizational Behavior. (www.interscience.wiley.com) DOI:10.1002/job.695 

Rosyad, A.S. (2017). Hubungan Konflik Peran Ganda (Work Family Conflict) terhadap 

Stress Kerja Perawat Wanita di Ruang Rawat Inap, Intensive Care dan IGD 

SUD Tugurejo Semarang. Skripsi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro 

Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha 

Ilmu.www.bps.go.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2831815/7-cara-menjaga-profesionalisme-dalam-karier-dan-pekerjaan-anda
https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2831815/7-cara-menjaga-profesionalisme-dalam-karier-dan-pekerjaan-anda
https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2831815/7-cara-menjaga-profesionalisme-dalam-karier-dan-pekerjaan-anda
https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2831815/7-cara-menjaga-profesionalisme-dalam-karier-dan-pekerjaan-anda
http://www.interscience.wiley.com/
http://www.bps.go.id/


62 
 

PELATIHAN ASERTIF UNTUK MENINGKATKAN KOMUNIKASI 

INTERPERSONAL 

 
ASSERTIVE TRAINING FOR IMPROVING INTERPERSONAL 

COMMUNICATION 
 

1
Mariyani , 

2
Nita Trimulyaningsih 

1
Departement of Psychology, Indonesian Islamic 

University/mariyani598@gmail.com 
2
Departement of Psychology, Indonesian Islamic 

University/nitatri@uii.ac.id 
 

 
 

ABSTRACT 

 
Introduction In establishing relationships with other people, every human needs 

communication. Therefore good communication is needed so that each individual can 

establish a good relationship between humans and is not isolate in the community 

where he lives, so that in the process of communicating, openness and honesty are 

required to fully influence the identification of objects around him. 

 
Method This research uses  observation method, interviews. Participants were taken by 

distributing   brochures   through   social   media   and   conducting   screenings.   The 

intervention participants are 7 participants. This intervention was given in three 

sessions. The design of this study is a Quasi Experiment using pre-test and post-test. 

This research uses an interpersonal communication questionnaire in the form of a 

checklist and uses the Wilcoxon Signed Rank Test analysis test. 

 
Result This intervention is found to have a Sig value. (2-tailed), namely 0.028 <0.5, it's 

mean there are significant changes experienced by participants between before and 

after participating in assertive training. 

 
Conclusion  And Recommendations  Assertive training can  be said to  be effective 

enough   to   improve   interpersonal   communication.   The   results   obtained   are   in 

accordance with the target to be achieved. 

 
Keywords: assertive training, interpersonal communication
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Pendahuluan : 

Secara umum, mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di 

universitas, institute, maupun akademik.  Menurut Siswoyo (Hulukati & Djibran 2018) 

mahasiswa didefenisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat 

perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan 

perguruan tinggi. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba 

ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk 

perguruan tinggi  yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan 

universitas Hartaji (Hulukati & Djibran 2018). Mahasiswa adalah makhluk individu dan 

makhluk   sosial.   Sebagai   makhluk   individu   mahasiswa   mempunyai   kebutuhan- 

kebutuhan yang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya, mahasiswa tidak 

bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. 

Oleh karena itu mahasiswa juga disebut makhluk sosial. 

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran 

invidu lain dalam proses kehidupnnya guna melangsungkan aktivitas hidupnya   dan 

melanjutkan garis keturunannya. Dalam menjalin  hubungan dengan orang lain, setiap 

manusia memerlukan adanya komunikasi. Dalam keseharian kita lebih banyak 

menghabiskan waktu untuk berkomunikasi dari pada aktivitas yang lainnya, dan dapat 

dipastikan bahwa kita berkomunikasi hampir di semua aspek kehidupan. Oleh karena itu 

komunikasi yang baik sangat dibutuhkan agar setiap individu dapat menjalin hubungan 

antar manusia dengan baik pula dan tidak terisolir di lingkungan masyarakat dimana dia  

tinggal. 

                Komunikasi interpersonal secara umum adalah komunikasi antara orang-orang 

secara tatap muka, masing-maisng orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut saling 

mempengaruhi persepsi lawan komunikasinya. DeVito menyatakan dalam buku 

komunikasi Psikologi Jalaluddin Rakhmat (2015) Komunikasi interpersonal adalah 

komunikasi untuk belajar diri sendiri, orang lain, bahkan dunia, melalui komunikasi 

interpersonal kita dapat mengetahui siapa dan bagaimana orang lain dan dapat mengetahui 

pendapat orang lain tentang diri kita sendiri. Komunikasi interpersonal melibatkan dua 

unsur pribadi dengan karakter berbeda, maka dalam proses berkomunikasi dibutuhkan 

sikap keterbukaan dan kejujuran secara penuh. Dalam suatu hubungan antarpribadi, 

komunikasi menjadi suatu sumber yang penting untuk mengidentifikasi pribadi dalam 

mengekspresikan siapa diri kita, dan itu adalah cara utama kita membangun, memperbaiki, 

mempertahankan, dan mengubah hubungan baik dengan orang lain. 

Hubungan  akan  menjadi  bermakna  apabila  kita  tahu  bagaimana 

mengekspresikan perasaan, kebutuhan, dan ide-ide kita dengan cara yang orang lain 

dapat  mengerti  (Kurniawati,  2014).  Akan  tetapi  pada  kenyataannya  sikat  tertutup 

ataupun sikap hyperaktif dari setiap personal sering digunakan dalam berkomunikasi 

interpersonal, yaitu terlalu menjaga perasaan lawan bicara dengan mengabaikan 

perasaanya sendiri atau berbicara secara terbuka dan berlebihan tanpa memandang 

perasaan lawan bicara. 

Permasalahan yang sering ditemui saat ini dalam komunikasi adalah masih ada 

mahasiswa yang memiliki kesulitan dalam hal komunikasi interpersonal, baik di dalam 

proses perkuliahan, diluar kampus bahkan di dalam lingkungan keluarga. Hal ini dapat 

dilihat berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan yang 

menggambarkan banyak mahasiswa kesulitan mengawali pembicaraan dengan orang 

baru    dikenal,    bingung    harus    memulai    pembicaraan    darimana,    sulit    dalam 
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mengungkapkan pendapat, takut salah dalam mengutarakan ide, sulit menolak ajakan 

teman ketika diajak untuk bepergian, sulit mengatakan perasaan yang sebenarnya dan 

sulit mengatakan tidak setuju akan sesuatu hal yang apabila mereka merasa keberatan 

akan hal tersebut dalam berdisuksi dan memiliki perilaku komunikasi yang kurang baik 

dengan teman lainnya dan masih banyak lagi permasalahan yang muncul karena 

kurangnya kemampuan komunikasi interpersonal. Dari hasil wawancara beberapa 

mahasiswa memberi alasan, bahwa mereka melakukan hal seperti itu dikarenakan takut 

merasa tidak enak, takut salah, bingung bagaimana cara memulai dan mengungkapkan 

kata-kata yang tepat agar tidak malu, khawatir akan ditolak dan dikomentari orang, 

takut akan dikatakan berlebihan dan takut menyakiti teman sehingga menjaga 

perasaanya. 

Kegagalan mahasiswa dalam menyampaikan pesan pada umumnya dikarenakan 

mahasiswa tersebut kurang dalam berkomunikasi dengan orang lain. Hal tersebut 

merupakan salah satu penyebab mahasiswa kesulitan untuk mengungkapkan pendapat 

dan mengekspresikan perasaanya secara efektif. Jika hal tersebut terus dibiarkan maka 

akan berdampak terhadap terganggunya perkembangan kepribadian, prestasi dan 

hubungan sosial. Keterampilan dalam berkomunikasi bukanlah merupakan bawaan 

melainkan harus dipelajari agar manusia dapat menjalin hubungannya dengan orang lain 

secara berkualitas. Meskipun seseorang telah melakukan aktivitas berbicara dan 

mendengarkan, namun belum tentu ia telah berkomunikasi secara efektif Mashoedi & 

Wisnuwardhani (2012). 

Di dalam bimbingan dan konseling terdapat banyak metode yang digunakan 

untuk membantu mahasiswa meningkatkan dalam hal komunikasi interpersonal, salah 

satu metode yang dapat diterapkan yaitu teknik pelatihan asertif (assertive training). 

Albert (dalam Gunarsa, 2004) menyatakan bahwa pelatihan asertif merupakan prosedur 

latihan yang diberikan kepada konseli untuk melatih perilaku penyesuaian sosial melalui 

ekspresi diri, perasaan, sikap, harapan, pendapat dan haknya. Hal ini dibuktikan dengan 

sebuah  penelitian  yang  dilakukan  El  Gewad  dan  kawan-kawan  yang  membuktikan 

bahwa keterampilan komunikasi perawat yang telah melakukan latihan sertif meningkat 

secara  signifikan  (dalam  Prabowo,  2018).  Selain  iut,  Wolpe  dan  Lazarus  (dalam 

Gardner,  2002)  mengungkapkan  kembali  bahwa  perilaku  asertif  adalah 

mengekpresikan,    mengungkapkan  perasaan  dan  keinginan  secara  tepat  dan  benar. 

Dalam mengungkapkan hak-hak tersebut, individu memiliki 3 cara, yaitu 

mengkomunikasikan secara pasif, asertif, atau agresif. 

Apabila passive, individu tersebut cenderung tidak melakukan apapun, dan 

memendam dalam hati saja, contoh: hanya diam saja dan menggerutu dalam hati “hem 

lebih  baik  tidak  makan  disini  aja,  pesannya  lama  sekali,  hmm!.  Apabila  Agresif, 

individu tersebut cenderung menantang dan menyerang pribadi orang lain, contoh: ibu 

cepat….!  Makanan  saya  mana,  kenapa lama sekali  tidak  datang-datang  saya sudah 

menunggu lama!!. Sedangkan apabila Asertif, individu tersbut bersikap lugas, santun, 

tegas, dan tanpa menyerang pribadi orang lain, contoh: maaf ibu, saya sudah memesan 

makanan beberapa waktu yang lalu akan tetapi tidak apa-apa. Apakah makanan yang 

saya pesan masih lama?.   Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

pelatihan Asertif merupakan metode untuk mengekspresikan, mengkomunikasikan, dan 

menegakkan hak individu yang rasional secara tepat kepada orang lain dan dengan tetap 

menghormati dan menghargai hak-hak rasional orang lain. Alberti dan Emmons (dalam 

Jones 2011) juga berpendapat bahwa asertif bukan hanya menekankan pada perilaku
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verbal, tetapi juga komponen-komponen lain seperti kontak mata, postur tubuh, getur, 

ekspresi wajah, warna, infleksi dan volume suara, dan kelancaran dan timing asersi. 

 
Metode 

Desain penelitian ini adalah Quasi Eksperimen dengan menggunakan pre-test 
dan post-test. Teknik pengambilan peserta dilakukan dengan menyebar brosur melalui 

media sosial seperti WhatsApp dan Line. Peserta dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

yang memiliki permasalahan dalam komunikasi interpersonal (contoh: sulit memulai 

pembicaraan kepada teman atau orang sekitar, sulit mengatakan “tidak” dan enggan 

untuk memberikan pendapat kepada teman atau orang sekitar). Berdasarkan hasil 

menyebarkan brosur tersebut, praktikan melakukan screening pada peserta melalui 

wawancara. Terdapat 7 peserta yang mengalami kesulitan dalam komunikasi 

interpersonal dan bersedia mengikuti proses terapi kelompok dengan menggunakan 

teknik pelatihan asertif. Yalom dan Leszcz (2005) mengemukakan bahwa pendekatan 

terapi kelompok merupakan suatu intervensi yang dilakukan dengan beberapa orang 

dalam suatu kelompok kecil yang didampingin oleh satu terapis dan terapis tersebut 

memiliki keterampilan dalam proses terapi kelompok.  Pelatihan yang akan dilakukan 

praktikan merupakan kelompok sedang (5-12 anggota). 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, dan 

wawancara. Tujuan dari digunakannya teknik observasi yaitu memperoleh gambaran 

perilaku peserta dalam berinteraksi. Selain itu, wawancara kepada peserta dilakukan 

untuk mengetahui keluhan awal dan riwayat perkembangan keluhan yang berkaitan 

dengan komunikasi interpersonal pada individu tersebut. Intervensi ini diberikan dalam 

tiga sesi. Pada sesi pertama, berupa building rapport,   pre-test, rasional strategi, dan 

identifikasi keadaan yang menimbulkan persoalan. Sesi kedua, melanjutkan identifikasi 

keadaan yang menimbulkan persoalan, paraphrase dan refleksi perasaan, menjelaskan 

perbedaan perilaku (agresif, pasif dan asertif) dan sharing. Pada sesi ketiga, setelah 

semua peserta memberikan pendapat atau masukan kepada peserta lainnya dilanjutkan 

pada tahap roleplay dan diakhiri dengan terminasi. 

Untuk melihat sejauh mana peserta sudah mampu melakukan komunikasi 

interpersonal dalam kehidupan sehari-hari, post-test diberikan satu bulan setelah 

dilakukannya intervensi yang dimana masing-masing peserta sudah mempraktikkannya 

secara  langsung.  Praktikan  melakukan  pre-test  dan  post-test  dengan  menggunakan 

angket komunikasi interpersonal pada setiap anggota kelompok dengan tujuan untuk 

mengetahui perubahan komunikasi interpersonal sebelum dan sesudah dilakukannya 

pelatihan asertif dalam intervensi kelompok. Skala komunikasi interpersonal memiliki 

lima indikator yaitu keterbukaan (openness), empati (empathy), sikap mendukung 

(supportiveness), sikap positif (positiveness), dan kesetaraan (equality) yang terdiri dari 

48 pernyataan   Devito (dalam Zuhara, 2014). Penelitian ini menggunakan angket 

komunikasi interpersonal berbentuk checklist dan menggunakan analisis uji Wilcoxon 

Signed Rank Test. 
Keterangan penilaian yang diberikan di angket komunikasi interpersonal yang 

berbentuk checklist untuk uji pre-test dan post-test saat pelaksanaan intervensi adalah 
sebagai berikut: 

SS    :Sangat Setuju, bila Anda sangat setuju dengan pernyataan tersebut. 
S       :Setuju, bila Anda setuju dengan pernyataan tersebut. 
TS    :Tidak Setuju, bila Anda tidak setuju dengan pernyataan tersebut
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STS :Sangat tidak Setuju, bila Anda sangat tidak setuju dengan pernyataan 

tersebut. 

 
Tabel 1. Klarifikasi Skor Item 

 

Pilihan Penilaian Skor Item 

SS 3 

S 2 

TS 1 

STS 0 
 

 

Ttabel 1. Menjelaskan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis uji Wilcoxon Signed Rank Test untuk melihat pengaruh dari pelatihan asertif 

untuk meningkatkan komunikasi interpersonal pada individu tersebut. 

 
Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan    pengukuran    dengan    menggunakan    kuesioner    komunikasi 
interpersonal, berikut hasil skor pre-test dan post-test setelah diberikan intervensi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari tabel 2, secara keseluruhan terdapat perbedaan skor dari pre-test dan post- 

test yang dimana skor tersebut semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan adanya 

perubahan pada peserta setelah megikuti terapi kelompok antara lain peningkatan 

komunikasi interpersonal dengan diberikannya assertive training. 
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Pada tabel diatas. Berdasarkan analisis uji Wilcoxon Signed Rank Test jika 

diperoleh nilai nilai Sig. (2-tailed) < 0.05 maka ada perubahan yang signifikan, 

sebaliknya jika diperoleh nilai nilai Sig. (2-tailed) > 0.05 maka tidak adanya perubahan. 

Berdasarkan hal tersebut, dari hasil Tabel 3 didapatkan memiliki nilai 0,028 < 0.5, 

artinya terdapat adanya perubahan signifikan yang dialami oleh peserta antara sebelum 

dan setelah mengikuti pelatihan asertif. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya, 

bahwa pelatihan  asertif  efektif untuk  meningkatkan komunikasi  interpersonal  siswa 

(Sulistiyana, 2016). Penelitian lain yang dilakukan oleh Trisnaningtyas dan Nursalim 

(2009), membuktikan bahwa latihan asertif dapat meningkatkan keterampilan 

komunikasi interpersonal. 

Pada saat intervensi sesi I berlangsung, RV akhirnya memulai mengajukan diri 

untuk bercerita terlebih dahulu. RV secara terbuka mengatakan bahwa ia mengalami 

kesulitan untuk memulai bicara dengan teman yang belum dekat seperti di ruangan 

kelas perkuliahan. RV juga bingung ketika ingin mendatangkan kos teman, harus 

memulai dengan percakapan apa yag dilakukan ketika sudah sampai di kos teman. Hal 

inilah  yang  membuat  RV  bingung,  sehingga  RV  menjadi  kurang  dekat  dengan 

temannya  tersebut.  Praktikan  mengajak  peserta  lainnya  yang  belum  cerita.  CC 

kemudian  mengacungkan  tangan  dan  menyampaikan  cerita  bahwa  dirinya  merasa 

geram dan jengkel terhadap pacar CC. Beberapa kali CC memberikan “kode” kepada 

pacar, agar pacar CC mengetahui apa yang diinginkan dan diharapkan CC. Namun 

pacar CC tidak memahami “kode-kode” yang selama ini CC berikan. Hal ini membuat 

CC  dan  pacar  sering  mengalami  keributan  dikarenakan  saling  tidak  memahami 

keinginan satu deengan lainnya. MT melanjutkan untuk menyampaikan 

permasalahannya. 

MT mengatakan sering sekali sulit menolak dan berkata “tidak” saat teman- 

teman meminta bantuan kepada MT berupa uang, perintah maupun minta tolong untuk 

menemani temannya berpergian. MT selalu merasa tidak enak untuk menolak 

pertolongan teman-teman dan merasa kasihan jika tidak menolong teman-teman. Saat 

ini  MT  merasa  teman-temannya  menjadi  kebiasaan  dan  saat  butuh  mencari  MT 

sehingga MT merasa terganggu. AG kemudian menyambung perkataan dari MT. AG 

juga mengalami kesulitan dalam menolak ajakan teman-teman untuk pergi keluar. 

Padahal sebenarnya AG tidak ingin pergi dan merasa kelelahan dikarenakan baru selesai 

kuliah  dan  ingin  mengerjakan  tugas.     Namun  AG  tetap  saja  menerima  tawaran 

temannya tersebut walaupun dengan terpaksa, AG takut merasa tidak enak jika menolak 

ajakan teman-temannya. Pada saat AG bercerita, AN mengangguk-anggukan kepala 

sambil menyela bahwa AN pun mengalami hal yang sama seperti diceritakan oleh AG. 

AN juga mengeluhkan sulit menegur teman-teman yang suka menjelekkan 

teman-teman lainnya, hal itu sering dilakukan teman-teman dekat AN dan AN sangat 

merasa  tidak  nyaman  dan  ingin  mencari  teman  baru.  Namun  AN  belum  banyak 

mengenal teman di kelas dikarenakan AN jarang berkomunikasi dengan teman-teman
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lainnya. AS juga menyampaikan keluhannya dimana semenjak AS masuk dalam dunia 

perkuliahan, AS enggan memberikan pertanyaan dan pendapat di forum yang besar. 

Awalnya saat duduk di bangku SMA dalam forum yang kecil AS anak yang sangat 

aktif. AS sulit menyampaikan pendapat dikarenakan khawatir terlalu kepanjangan dan 

takut salah. AS juga mengatakan belum banyak mengenal teman-teman   forum besar 

tersebut, sehingga jika salah dan terlalu panjang dalam memberikan pendapat dan 

pertanyaan, AS akan merasa malu. Kemudian AF juga mengalami permasalahan dimana 

AF saat ini tidak memiliki teman di kelas barunya. Awalnya AF memiliki teman dekat 

di kelas lama sejak dari SMA yang menurut AF tidak perlu lagi mencari teman baru. 

Saat di kelas baru, AF tidak berani memulai percakapan dengan teman-teman di kelas 

baru sehingga AF saat ini merasa sendirian dan tidak memiliki teman dekat di kelas. 

Pada intervensi sesi II berlangsung, saat tahap sharing, perserta RV berfokus 

pada penyelesaian masalah yaitu cara memulai pembicaraan dengan teman yang baru 

dekat di kelas. CC memberikan masukan agar RV bisa memulai dengan cara mendekati 

temannya, seperti mulai ikut bergabung dengan teman-teman lainnya yang sedang 

berdiskusi. MT memberikan masukan kepada RV memulai percakapan dengan 

menanyakan kabar, atau seperti “dari mana a’? hari ini ada kegiatan apa aja a’ 

dikmapus?”sesuai kondisi saat itu, dan jika ada teman mengajak cerita cobalah untuk 

mendengarkan temannya dengan baik. Kemudian jika memiliki hobby yang sama bisa 

mempermudah percakapan dengan berdiskusi mengenai hobby yang sama tersebut. AF 

memberikan masukan kepada RV memulai percakapan dengan teman di kelas bisa 

seperti tentang tugas, buku seperti meminjam buku, menanyakan kabar teman. Jika 

enggan bermula secara langsung, RV bisa memulai melalui chatting terlebih dahulu 

seperti meminjam buku seperti “A, kamu punya buku psikologi? Jika kamu belum 

pakai, boleh tidak aku pinjam dulu? Kira-kira kapan aku bisa ambil bukunya?”, baru 

kemudian saat ketemu membahas perilah buku yang di pinjamkan tersebut atau 

berdiskusi berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan dosen. 

Peserta CC berfokus pada penyelesaian masalah yaitu bagaimana caranya agar 

pacar CC memahami perasaan dan keinginan tersebut. AF memberikan masukan agar 

CC mampu mengungkapkan keinginan dan perasaannya tersebut secara terbuka, tidak 

lagi menggunakan “kode”, karena jika CC terus memberikan “kode” maka pacar CC 

tidak akan  memahami  maksud kode tersebut jika tidak secara berterus terang.  MT 

melanjutkan  masukan  agar  CC  bisa  terbuka  dan  mengungkapkan  secara  langsung 

kepada pacar CC tanpa menggunakan “kode” lagi, sebelum menyampaikan perasaan 

atau keinginan tersebut.  CC menanyakan terlebih dahulu kondisi pacar CC  apakah 

sedang sibuk? Boleh minta waktunya sebentar? dan meminta kesempatan untuk 

meluangkan waktu untuk berbicara perihal tersebut, CC juga berusaha untuk 

menyampaikannya dengan nada yang tegas dan mudah di dengar atau pelan-pelan agar 

mudah dipahami. RV menambahkan masukan agar CC menyampaikan masukan secara 

berterus terang, seperti “A’ kalau tidak sibuk, boleh gak temenin CC sebentar? Tapi, 

jika sedang sibuk mungkin bisa di lain waktu setelah pekerjaan selesai”. Peserta MT 

berfokus pada penyelesaian masalah yaitu bagaimana cara menolak atau berkata “tidak” 

kepada teman-teman yang sering meminta pertolongan dan cara menagih uang kembali 

kepada yang berhutang. 

CC memberikan masukan kepada MT agar melihat terlebih dahulu melihat siapa 

orang yang meminta pinjaman tersebut, ditanyakan kegunaan uang tersebut untuk apa. 

Kemudian MT berterus terang kepada si peminjam jika tidak memiliki uang seperti 

“maaf, untuk saat ini saya belum bisa bantu, soalnya saya belum ada uang lebih, ini
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hanya  pas-pasan  untuk  uang  makan  minggu  ini,  bagaimana  jika  mencoba  dengan 

teman yang lain?”. Kemudian cara meminta uang kembali yaitu mengingtakan kepada 

teman  batas  tenggang  waktu  kemudian  katakana kapan  bisa  mengembalikkan  uang 

tersebut dengan baik, dan beri alasan bahwa MT juga mau menggunakan uang tersebut 

seperti “maaf, ini udah hari minggu. kira-kira jam berapa ya bisa dikirim? Soalnya MT 

mau pakai untuk keperluan besok”. AF juga menambahkan masukan kepada MT, MT 

harus berterus terang kepada peminjam duit jika tidak memiliki uang atau merasa 

keberatan karena suatu hal. Kemudian jika MT diajak untuk menemani temannya dalam 

keadaan  lelah  atau  sibuk,  MT  berkata  berterus  terang  dan  tanyakan  kepada  teman 

dengan baik-baik seperti “maaf hari ini aku sedang sibuk, bagaimana jika hari 

selanjutnya? Kira-kira kapan lagi untuk bisa aku temani?”. 

Peserta AF berfokus pada penyelesaian masalah yaitu bagaimana cara menegur 

teman yang suka menjelekkan teman lainnya. CC memberikan masukan kepada AF, 

jika ada teman yang menjelek-jelekkan teman yang lain AF jangan terpancing untuk 

melanjutkan pembicaraan. Kemudian AF konfirmasi dulu kepada teman tersebut dengan 

nada yang pelan seperti “kamu tahu dari mana dia seperti itu?kamu sudah ada buktinya 

atau melihatnya secara langsung?”. MT kemudian melanjutkan memberikan masukan 

kepada AF, jika teman tersebut menjelekkan teman lainnya di muka umum atau di 

depan beberapa teman kelas. AF menegur teman tersebut tidak saat itu, tetapi saat 

kondisi sedang berdua tanpa sepengetahuan orang lain, karena menegur orang lain di 

muka umum juga tidak baik. Peserta AN berfokus pada penyelesaian masalah yaitu 

ketidaknyamanan terhadap teman dekat AN yang suka menjelek-jelekkan orang lain dan 

AN ingin mendapatkan teman baru  dikelas. 

MT memberikan masukan kepada AN agar mendapatkan teman baru dikelas, 

AN harus aktif bergabung dengan teman-teman lainnya, misalnya dalam berdiskusi 

kemudian memulai mengajak teman mengobrol dari hal-hal  yang sederhana seperti 

bertanya tentang masalah tugas dan mengajak barengan untuk membeli makanan di 

kantin. CC juga menambahkan bahwa AN harus tegas terhadap teman dekatnya dengan 

cara menegur secara baik-baik saat temannya tersebut menjelekkan teman yang lain 

seperti, “kamu tahu dari mana kamarnya kotor? Kalau kamu sudah tahu, apakah kamu 

sudah menegur dia untuk membersihkan kamarnya?. Kemudian AF juga melanjutkan 

masukan kepada AN, karena AF juga memiliki permasalahan yang hampir sama dengan 

AN. 

Akhirnya AF menyampaikan apa yang sudah di dapatkan dari pertemuan 

sebelumnya kepada AN. Kemudian AS menambahkan bahwasannya kita sesama teman 

saling mengingtatkan dan saling tegur menegur dengan cara yang baik-baik. Seperti 

“kamu tahu dia seperti itu sejak kapan? Apa kamu sudah mengingatkannya, alangkah 

lebih baiknya kamu mengingatkan langsung hal itu terhadap teman kita agar dia lebih 

baik”, tetapi jika teman tersebut tetap menjelekkan teman lainnya AN jangan ikut dalam 

hal itu dan mulailah berinteraksi dengan teman lainnya. Jika dosen meminta untuk buat 

kelompok, maka gabunglah dengan teman lainnya agar mendapatkan pengalaman baru 

dan juga teman baru, dan AN juga mulai untuk membuka pembicaraan dan saling 

menyapa terhadap teman lainnya. Kemudian RV juga berbagi masukan kepada AN apa 

yang telah di dapatkan di pertemuan sebelumnya. AS berfokus pada penyelesaian 

masalah yaitu bagaimana caranya agar menjadi aktif lagi dan tidak kesulitan dalam 

menyampaikan pendapat. CC memberikan masukan kepada AS untuk memulai 

komunikasi di dalam forum terhadap teman-teman lainnya, seperti saling menyapa saat
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bertemu, membicarakan mengenai hal yang berkaitan dengan forum, tanya kabar dan 

sharing seperti. 

Ketika AS sudah memiliki hubungan yang baik dan dekat terhadap teman forum 

maka AS merasa tidak terlalu sulit jika menyampaikan pendapat atau pertanyaan saat 

sedang melakukan diskusi seperti “sebelumnya maaf, tadi saya belum memahami di 

bagian A. bisakah anda menjelaskan kembali pada bagian A?. MT menambahkan agar 

AS juga terlibat  langsung dalam  berdiskusi  kecil maupun besar  yang  berawal  dari 

mendengarkan dulu, kemudian perlahan-lahan mencoba untuk mengutarakan pendapat 

atau ide seperti” bolehkan saya mengutarakan pendapat menegenai A? menurut saya?. 

AF  juga  memberikan  masukan  kepada  AS,  untuk  memulai  dari  komunikasi  per 

individu,  meluangkan  waktu  untuk  bercerita  kepada  teman-teman  dan  kakak-kakak 

yang ada di forum tersebut sebelum forum dimulai, bisa juga membiasakan diri aktif di 

kelas perkuliahan dengan teman-teman dekat saling memberikan masukan ataupun ide. 

Pada intervensi sesi ke III, masing-masing peserta melakukan “roleplay”.. 

praktikan meminta para peserta untuk berpasang-pasangan. Kemudian setelah para 

anggota memiliki pasangan masing-masing, konseli meminta satu satu peserta menjadi 

dirinya sendiri, dan teman pasangannya seakan menjadi orang yang di maksud dalam 

permasalahan. Kepada peserta yang berperan menjadi dirinya sendiri dapat 

mempraktekkan   kembali   masukan-masukan   dari   hasil   sharing   di   pertemuan 

sebelumnya. Jika peserta yang melakukan roleplay kurang tepat dalam penyampaian, 

para peserta lainnya bisa memberikan contoh dengan memperagakan secara langsung. 

Setelah selesai dilakukannya intervensi, para peserta dapat meyakinkan diri 

masing-masing dapat mengatasi masalah yang dihadapi. Peserta mendapatkan harapan 

baru dengan adanya latihan asertif dalam   intervensi kelompok yang telah dilakukan. 

Peserta telah mampu untuk mempraktekkan perilaku asertif sesama anggota kelompok 

lainnya dalam mengatasi masalah dan peserta telah mendapatkan gambaran dan 

persiapan  yang  matang  ketika  menghadapi  masalah  tersebut.  Hal  tersebut  juga  di 

dukung oleh Prabowo (2018) dimana pelatihan asertif merupakan sebuah teknik 

intervensi yang efektif dalam mengatasi permasalahan, karena: 

1)   Pelatihan asertif efektif dalam meningkatkan keterampilan asertif individu 

2) Pelatihan   asertif   efektif   meningkatkan   kemampuan   individu   dalam 

mengekspresikan perasaan, dan 

3)   Pelatihan asertif efektif untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi. 

 
Kesimpulan dan Saran 

Pelatihan asertif dapat dikatakan cukup efektif untuk meningkatkan komunikasi 
interpersonal.  Hasil  yang didapatkan  telah  sesuai  dengan  target  yang  ingin  dicapai 

walaupun ada peserta yang belum cukup optimal dalam perubahan peningkatakan 

komunikasi interpersonal. Adapun hasil intervensi yang didapatkan antara lain peserta 

memiliki rasa kebersamaan dalam satu kelompok, terciptanya dukungan sosial antara 

peserta, menemukan strategi dalam mengatasi masalah setiap anggota, dan adanya 

pengetahuan ten tang bagaimana cara menerapkan dan mengemukakan komunikasi 

interpersonal yang baik dan benar yang akan menjadi bekal bagi peserta dalam 

menghadapi permasalahan pada kehidupan sehari-hari. 

Para peserta diharapkan untuk terus menerapkan keterampilan pelatihan asertif 

yang telah diajarkan agar dapat menerapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. 

Para peserta juga agar tetap selalu mengaplikasikan pengetahuan yang telah didapatkan 

dalam sesi intervensi di kehidupan sehari-hari dan dapat membagi ilmu dan
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keterampilan  pertama  yang  didapatkan  selama  mengikuti  pelatihan  asertif  kepada 

teman-teman yang mengalami kesulitan dalam komunikasi interpersonal. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION Adversity quotient is someone's ability to handle all the hardships 
that  one  is  facing  and  responds  to  adversities  which  can  determine  whether  the 

indvidual can face the adversities well so one can move forward or go down with all the 

hardships. 
METHOD  This  adversity  quotient  scale  is  based  on  the  construction  methods  of 
measuring instruments. This research included 70 respondents from college students all 

over Jambi. There were 52 items made based on adversity quotient's dimensions and 

indicators. This research used index of discrimination item as item analysis method. 

Validity views of content validity, construct validity, and criterion validity. Construct 

validity was measured by 2 methods: convergent validity and groups. 
RESULT  The  correlation  cofficient  of  convergent  validity  between  control  and 

endurance component is 0.694, which means there is a positive correlation in both 

measures. Criterion validity with sig, 0.050 value indicating that age doesn't effect 

someone's  adversity  quotient.  The  final  reliability  of  this  measurement  is  α=0.878 

means that this scale has good reliability. 

CONCLUSION AND RECOMMENDATION After running the psychometrical tests, 
this measuring instrument in qualified enough psychometrically. 

 
Keywords: Adversity quotient, psychometry, psychological measuring instrument 

construction, college students,validity, reliability 
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Pendahuluan 

Menuntut ilmu adalah   suatu   kewajiban bagi  setiap manusia, mulai manusia 

dilahirkan hingga wafat.   Selain itu juga, manusia diberi kebebasan   untuk menuntut 

ilmu di mana saja dan  kapan saja, baik itu di sekolah maupun di  luar sekolah. Ilmu 

dapat diperoleh melalui  berbagai upaya dan media, salah satunya  adalah melalui upaya 

pendidikan. (Wardani,2016) 
Menurut Undang-Undang RI No. 12  pasal 1 ayat (6) (2) tahun 2012 mengartikan 

bahwa Perguruan Tinggi (PT) sebagai suatu  satuan yang menyelenggarakan pendidikan 

tinggi. Pendidikan tinggi merupakan  jenjang pendidikan setelah menempuh  pendidikan 

menengah yanqg meliputi   diploma, program sarjana, magister, doktor   dan program 

profesi serta spesialis yang  dijalankan oleh Perguruan Tinggi (PT). Di indonesia sendiri 

memeliki banyak perguruan tinggi baik swasta ataupun negri. Salah satunya adalah di 

profinsi jambi yang mempunyai perguruan tinggi negri jambi (UNJA) . Subjek dalam 

penelitian ini adalah para mahasiswa yang berada di provinsi jambi. 
Dalam  jenjang  perguruan  tinggi  mahasiswa  diajarkan  untuk  lebih  mandiri 

sehingga para mahasiswa tidakmengalami hambatan  dalam menyelesaikan tugas serta 

pembelajaran yang diberikan selama masa perkuliahan. Akan tetapi, tugas mahasiswa 

bukan  hanya sekedar belajar. Mahasiswa juga dituntut untuk  peka terhadap lingkungan 

sosial, sesuai dengan   semangat tri dharma perguruan tinggi yang   di dalamnya 

terkandung tugas-tugas pendidikan,   penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

(Aisyah .2013) 

Mahasiswa dapat mengalami hambatan lain dalam perkuliahan seperti 

menyelesaikan tugas yang diberikan. Seperti mahasiswa PGSD Univeritas Widyaguna 

Mahakam dalam menyelesaikan soal matematika  jika soal dirasa terlalu sulit, mereka 

akan kehilangan keyakinan dalam mengatasi permasalahan yang di hadapinya dan pada 

akhirnya menyebabkan dirinya tidak mampu bertahan untuk menyelesaikannya ataupun 

bertanggung jawab. Maka perlu dikembangkan daya juang mahasiswa agar  mampu 

memahami permasalahan yang di hadapi sehingga mampu menyelesaikan masalah dan 

bertanggung jawab (Arifin.2020). Adanya kemampuan di dalam diri mahasiswa untuk 

terus berjuang  merupakan hal yang penting untuk bisa mencapai tujuan yang ingin di 

capai(lestari 2014). Daya juang sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam 

menggunakan kecerdasannya untuk mengarahkan,mengubah cara berpikir, dan 

mengubah tindakannya ketika menghadapi hambatan dan kesulitan yang 

menyesengsarakan dirinya. ( Nashori, 2007). 
Menurut   Stoltz  (2005)  daya   juang  memiliki  empat   komponen  yang   dapat 

menjelaskan tingkat daya juang seseorang yaitu: 
a.   Control  (kendali), merupakan  komponen yang menjelaskan  tentang  seberapa 

besar idividu memegang kendali atas dirinya sendiri agar ia dapat menyelesaikan 

masalah dan mengatasi segala rintangan dari beragam sumber kesulitan yang 

ada. Individu dengan control yang tinggi menunjukkan keberdayaan yang tinggi. 

Sebaliknya, orang dengan control yang lemah menunjukkan betapa tidak 

berdayanya individu menghadapi masalah yang ada. 
b.   Endurance (daya tahan), adalah komponen yang merujuk kepada bagaimana 

persepsi individu terhadap berapa lama    kesulitan yang dialaminya ini 

berlangsung serta penilaian individu terhadap lamanya individu berahdapan 

dengan sumber kesulitan tersebut. Orang dengan endurance yang rendah 

cenderung  sering  mengeluh  selama menghadapi  permasalahan  yang  ada dan
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Komponen Indikator 
Perilaku 

Aitem 

Control:       seberapa 

besar               idividu 

memegang      kendali 

atas   dirinya   sendiri 

agar        ia        dapat 

menyelesaikan 

masalah                dan 

mengatasi         segala 

rintangan              dari 

beragam         sumber 

kesulitan yang ada 

• Mampu 

mengendal 

ikan emosi 

Saya     tetap 

tenang 

memperbaiki 

tugas dengan 

sungguh- 

sungguh 

 

 

merasa kenapa masalah ini tidak pernah berhenti dan beralngsung dalam waktu 

yang sangat lama. 
c.   Reach (jangkauan) adalah persepsi individu terhadap bagaimana masalah dan 

kesulitan yang dihadapi mempengaruhi komponen kehidupan mereka yang lain. 

Seseorang yang memiliki skor reach yang tinggi merupakan orang yang tidak 

akan membiarkan efek suatu masalah mengenai segi kehidupannya yang lain 

dan memastikan masalah itu tidak akan meluas dan membesar. 

d.   Origin - Ownership (asal-usul dan pengakuan), yaitu komponen yang mencakup 

dua hal: siapa atau   apa yang menyebabkan masalah terjadi dan sejauh mana 

individu mengakui seberapa besar individu berkontribusi dalam menyebabkan 

masalah. Orang dengan Origin - Ownership yang rendah cenderung tidak mau 

disalahkan   jika   menghadapi   masalah   dan   seringkali   menyalahkan   faktor 

eksternal atau bahkan sebaliknya, jika skor Origin - Ownership sesorang rendah, 

ia cenderung menyalahkan dirinya sendiri bertubi-tubi tanpa ampun. Orang 

dengan Origin - Ownership akan bersikap realistis terhadap suatu masalah dan 

mengakui bahwa ada berbaga faktor yang menyebabkan suatu masalah terjadi, 

baik diirnya sendiri maupun eksternal. 

Para mahasiswa akan dituntut untuk bisa menyelesaikan tugas dan menjalani 

perkuliahan dengan baik. Kemampuan   IQ dan EQ harus disertai dengan daya juang 

mahasiswa. Keberhasilan mahasiswa melalui tugas-tugas yang terstandar pada masa 

perkuliahan inilah yang mendorong mahasiswa mampu mencapai prestasi akademik 

yang baik, yang ditunjukkan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hurhidayati, dkk (2017) yang menunjukan bahwa 

terdapat hubungan antara adversity quotient dan prestasi akademik mahasiswa. 
Dari pemaparan di atas, tim peneliti tertarik untuk membuat konstruksi skala adversity 
quotient mahasiswa yang ada di provinsi Jambi dengan harapan dapat diaplikasikan , 
dievaluasi,dan dikembangkan di masa yang akan datang. 

 
Metode 

Tahap I 
Contoh indikator perilaku dan aitem 

Tabel 1. Sampel Blue Print
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Pembuatan aitem 

Aitem dibuat dengan menurunkan konstrak penelitian menjadi komponen, kemudian 

indikator perilaku, dan akhirnya diturunkan menjadi aitem. Dari tahap ini, tim peneliti 

sudah mempersiapkan 80 aitem . 

 
Tempat dan waktu 
Karena  wabah  pandemi  Covid-19  yang  sedang  terjadi  di  Indonesia,  khususnya  di 
Provinsi Jambi dengan data pasien positif yang meningkat, penyebaran kuesioner 

dilakukan dengan menggunakan Google Form (G- Form) sehingga responden dapat 

mengisinya di kediaman masing-masing. Form disebarluaskan dari tanggal 26 April s.d. 
11 Mei 2020. 

 
Subjek 

Tim peneliti menyusun skala ini khusus untuk mahasiswa S1 yang ada di Provinsi 

Jambi.  Mahasiswa S1  pada umumnya berada di kisaran  masa remaja akhir  sampai 

dewasa dini. Hurlcock (1980) mengklasifikasikan remaja akhir berada di rentang umur 
16/17 tahun sampai dengan 18 tahun, sedangkan dewasa dini berlangsung dari usia 18- 
40 tahun. 

 
Kelengkapan alat 

1.   Telpon pintar (smartphone), PC (Pesonal Computer), atau perangkat lainnya 
2.   Koneksi internet 

 

 

Tahap II 
Tempat dan waktu 

Karena wabah pandemi Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia, khususnya di 

Provinsi Jambi dengan data pasien positif yang meningkat, pelaksanaan tahap II 

dilakukan dengan menggunakan Google Form (G- Form) sehingga responden dapat 

mengisinya di kediaman masing-masing .Tahap II dilaksanakan dari tanggal 12 Mei s.d. 

1 Juni 2020. 

 
Subjek 
Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa yang ada di Provinsi Jambi. Total subjek 
pada tahap ini adalah 70 orang dengan 19 subjek laki-laki dan 51 subjek perempuan. 

 
Kelengkapan alat 

1.   Telpon pintar (smartphone), PC (Pesonal Computer), atau perangkat lainnya 
2.   Koneksi internet 

 
Teknik Penskalaan 

Penskalaan dilakukan dengan modifikasi skala likert. Alasan peneliti menggunakan 

modifikasi skala likert adalah untuk mengurangi kecenderungan subjek memilih jawaban 

netral (Hadi,2002). Adapun modifikasi skala likert yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2. Klasifikasi Modifikasi Skala Likert 
Tanggapan Skor 

Sangat setuju 4 

Setuju 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 
 

Dalam model penskalaan ini, terdapat dua jenis aitem, yaitu favorable dan 

unfavorable.  Azwar (2019) menjelaskan aitem favorabel adalah aitem pernyataan yang 

mendukung atau linear dengan indikator perilakunya, sedangkan non favorabel adalah 

aitem yang berlawanan dengan indikator perilaku yang ada. Jika aitem favorabel, maka 

konversi skor tanggapan normal sesuai dengan tabel di atas. Sebaliknya, aitem non 

favorabel menggunakan skorsing reversed. Misal, jika subjek menceklis sangat setuju di 

aitem  non  favorabel,  maka  skornya 1,  jika  setuju,2,  dan  seterusnya  dengan  urutan 

terbalik dari skoring favorabel. 

 
Prosedur analisis 
Analisis yang akan digunakan pada tahap ini adalah analisis kualitatifdengan Aiken V, 
analisis kuantitatif dengan daya beda aitem, validitas konvergen, validitas kelompok 

dnegan independent t test, validitas kriteria, reliabilitas konsistensi internal cronbach 

alpha, dan norma menggunakan Z skor. 

 
Hasil dan Pembahasan 
Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif akan melihat validitas suatu item berdasarkan penilaian expert, 

apakah sudah sesuai dengan indikator perilaku dan definisi komponen serta apakah 

aitem sudah jelas. Kegiatan ini biasanya dinamakan reviu aitem. Validitas yang akan 

dilihat di sini adalah validitas logis dengan metode Aiken's V. Penilai (rater) dalam 

Aiken's V ini  berjumlah 3  orang expert  judgement.Adapun  rumus Aiken  V adalah 

sebagai berikut: 

 
V= ∑S / [n(c-1)] 

Ket: S= r-lo 
Lo= angka penlilaian valididtas   terendah (dalam penelitian ini Lo adalah 1) 
R = angka yang diberikan penilai 
C= angka penilaian validitas                     tertinggi (dalam hal ini 5) 

 
Pengklasifikasian kategori aiken's V dilakukan dengan menggunakan distribusi 

kurva normal. Tim peneliti mengambil aitem- aitem berkategori cukup baik dengan 

rentang koefisien validitas 0,375-0,625. Artinya, tim peneliti mengambil aitem dengan 

koefisien validitas ≥0,325. Dari perhitungan itu tim peneliti mengambil 52 aitem terbaik 

dari 80 aitem. 

 
Analisis kuantitatif 

Analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks daya beda 

aitem.  Indeks  daya beda  aitem  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  aitem 

mampu  membedakan  individu.  Pengujian  daya  beda  aitem  dilakukan  dengan  cara
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menghitung koefisien korelasi antara distribusi skor aitem dan distribusi skor skala itu 

sendiri (Azwar,2019). 
Dari 52 aitem yang dianalisis, 9 aitem memiliki indeks daya beda sangat bagus, 22 

aitem memiliki indeks daya beda bagus, 3 aitem memiliki indeks daya beda aitem 

cukup bagus, 11 aitem memiliki indeks daya beda aitem tidak bagus, dan 7 aitem 

memiliki indeks daya beda aitem sangat tidak bagus. Setelah mengklasifikasikan, aitem 

diurutkan berdasarkan indeks daya beda aitemnya dan 35 aitem dengan skor daya beda 

aitem   tertinggi   diambil   kemudian   diolah   dengan   analisis   kuantitatif,validitas, 

reliabilitas, dll. 

 
Perakitan Alat Ukur Final 

Setelah aitem dianalisis secara kuantitatif menggunakan daya beda aitem, 

didapatkan total 35 aitem dari setiap komponen. Adapun detail dari nomor aitem dari 

setiap komponen yang dijadikan sebagai data final adalah sebagai berikut: 

 
 
Komponen 

Nomor Soal 

Favorable Non- 
favorable 

Control 2,3,5,6,8,11,12 4,10,13 

Endurance   

 

Validitas konvergen 

Validitas konvergen adalah validitas yang digunakan untuk memvalidasi hal yang 

relatif sama di dalam suatu konstrak dan memiliki korelasi positif (Periantalo,2015). 

Sesuai  dengan  definisi, teknik statistika yang dipakai  adalah teknik korelasi  karena 

melihat korelasi antar komponen. Hasil korelasi antar komponen dapat dilihat di 

lampiran. 
 
 

Gambar 1.Scatter Plot komponen control dengan endurance JASP 

 

Berdasarkan hasil korelasi dan scatter plot antara komponen control dan 

endurance, control dan endurance memiliki korelasi positif. Seperti yang dijelaskan 

Stoltz (2005) bahwa keoptimisan di dalam endurance dapat mempengaruhi cara 

seseorang mengendalikan (controlling) dirinya sendiri. Dengan kata lain, semakin tinggi
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skor  di komponen  control maka semakin tinggi juga skor  di endurance.   Semakin 

rendah skor di control, semakin rendah pula skor di endurance. Korelasi positif juga 

dapat dilihat dari garis yang bergerak dari kiri bawah ke kanan atas serta titik-titik yang 

tidak terletak tidak terlalu jauh dari garis. 

 
Validitas Kelompok 

Validitas   kelompok   adalah   jenis   validitas   konstrak   yang   bertujuan   untuk 
mengungkap sejauh mana alat ukur dapat mengungkap karakteristk kelompok yang 
telah diasumsikan (Periantalo, 2015).Berikut adalah analisisnya: 

 
Tabel 3. Hasil Independent Samples T-Test JASP 

Independent Samples T-Test 

 Test Statistic df p 

TOTAL  Student  0.571  68.00  0.570 

  Welch  0.560  31.12  0.580 

  Mann- 

Whitney 

  

507.000 
    

0.771 

 

 

 
 

Tabel 4. Statistika Deskriptif Kelompok 
 

Group Descriptives 

  

Group 
 

N 
 

Mean 
 

SD 
 

SE 

 

TOTAL 
  

Laki-Laki 
  

199 
  

111.3 
  

10.82 
  

2.482 
 

   

Perempuan 
  

51 
  

109.7 
  

10.37 
  

1.452 
 

 

 

Berdasarkan dari hasil validitas kelompok di atas, tidak ada perbedaan varians 

antara jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan atau bisa dibilang setara. 

Hal ini diakibatkan karena p value >0.005 (Periantalo, 2019). Di sini, nilai rata-rata laki- 

laki lebih tinggi daipada perempuan. 

 
Validitas Kriteria 

Validitas   kriteria,    khususnya   validitas   konkuren    adalah   validitas   yang 
menggunakan data yang bisa diambil pada masa sekarang untuk mengukur alat ukur 

dengan instrumen yang ada (Periantalo,2019). Pada penelitian ini, data usia akan 

digunakan untuk mencari validitas konkuren menggunakan korelasi pearson.
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Tabel 5.  Usia-Adversity Quotient 

Pearson Correlations 
   Pearson's 

r 

 

p 

TOTAL  -  Usia  -0.041  0.739  

 

 
 

Hasil  validitas  skala  adversity  quotient  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  ada 

hubungan  antara  usia  dengan  adversity  quotient  seseorang  karena  p  value  yang 

dihasilkan >0,05. Hal ini juga dapat diakibatkan dengan kurangnya varians umur. 

 
Uji Reliabilitas 

Reliabilitas dapat diartikan sebagai keterandalan atau konsistensi suatu alat ukur 

(Azwar,2019). Reliabilitas inilah yang akan digunakan untuk mengevaluasi aitem yang 

sudah dirakit  final.Reliabilitas yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah konsistensi 

internal. 

Tabel 6. Koefisien Reliabiltas 

Scale Reliability Statistics 
 Cronbach's 

α 

 

scale  0.878      

 

 

Dari hasil konsistensi internal di atas, reliabilitas skala ini tergolong baik karena 

klasifikasi koefisien reliabilitas baik berkisar antara 0,800-0,900 (Periantalo,2019). 87 
% skor hasil merupakan skor murni dan 13% skor merupakan kesalahan pengukuran 
(error). 

 
Norma Z skor 

Periantalo (2019:35) menjelaskan bahwa norma merupakan dasar untuk menilai 

sesuatu berdasarkan makna yang telah dirangkai sesuai dengan indikator perilaku 

individu dalam suatu variabel tertentu. Norma memiliki 6 standar deviasi menurut kurva 

normal, 3 di kiri dan 3 di kanan. Dari standar deviasi, kita bisa menggunakan Z skor 

untuk menentukan norma. Adapun rumus Z skor adalah sebagai berikut: 

 

Z  =  

Ket: X= Skor 
M= Mean (rata-rata) 
SD= Standar deviasi 

 
Standar  deviasi  pada  penelitian  ini  adalah  SD=  10,43862  dan  mean  sebesar 

110,1429. Z skor setiap X diolah dan kemudian didapatkan norma dan penyusunan 
interpretasi yang dapat dilihat di lampiran.



80  

 

Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, tim peneliti telah membuat 80 aitem yang diturunkan dari 

komponen yang kemudian diturunkan lagi menjadi indikator perilaku. Aitem-aitem ini 

kemudian diseleksi untuk memenuhi validitas isi, khususnya validitas logis 

menggunakan Aiken's V dengan 3 penilai. Dari proses Aiken's V, didapatkan 52 aitem 

untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini 

menggunakan indeks daya beda aitem. Dari 52 aitem, 35 aitem dengan indeks daya 

beda aitem tertinggi diambil untuk diolah menjadi data final. 
Seluruh korelasi antar komponen memiliki korelasi positif. Salah satunya adalah 

komponen control   dan endurance dengan r= 0,694. Hal ini juga dibuktikan dengan 

grafik scatter plot JASP. Jenis kelamin adalah variabel yang dijadikan grouping dalam 

validitas kelompok penelitian ini. Validitas kelompok dilakukan dengan teknik 

independent   t-test.   Hasilnya,   tidak   ada   perbedaan   antara   varians   laki-laki   dan 

perempuan. 
Data usia akan  digunaka untuk mencari validitas kriteria, khususnya validitas 

konkuren.  Hasilnya,  tidak  ada  hubungan  antara  usia  dengan  adversity  quotient 
seseorang karena p value yang dihasilkan >0,05. 

Reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsistensi internal 

cronbach alpha. Hasilnya, 87 % skor hasil merupakan skor murni dan 13% skor 

merupakan kesalahan pengukuran (error). Norma dalam penelitian ini dibuat dengan 

menggunakan Z skor. Klasifikasi dari norma ini terbagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu 

tinggi, sedang, dan rendah. 

 
Saran 
Karena   pandemi   Covid-19   yang   sedang   berlangsung,   tim   peneliti   tidak   dapat 
mengumpulkan  data  secara  maksimal  sehingga  kemungkinan  kesalahan  jauh  lebih 

besar. Tim peneliti sebaiknya juga lebih mementingkan lagi heterogenitas subjek yang 

akan dijadikan sampel dari populasi. Skala ini dapat menjadi rekomendasi sebagai salah 

satu syarat seleksi untuk masuk ke dalam suatu organisasi tertentu. 
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Tabel 7. Norma dan Interpretasi 
 

 
 

Norma Adversity Quotient 

Norma Z 
Skor 

 
Skor 

 
Klasifikasi 

 
Interpretasi 

 

 
 

Z Skor ≥ 
2,8 

 
 
 
 

≥140 

 
 
 
 

Tinggi 

Climbers:  Subjek adalah orang yang mudah melihat 
peluang,celah, dan bergairah untuk maju. Subjek 
selalu optimis menjadikan hal kecil menjadi jalan 
keluar dari sebuah keputusasaan. 

 

 
 

Z Skor -2.7 

s.d.2.7 

 
 
 
 

81- 139 

 
 
 
 

Sedang 

Campers: Subjek adalah orang yang merasa puas 
dengan pencapaian yang telah dicapai sehingga 

subjek merasa cukup dan merasa tidak perlu 

mengembangkan diri 
 

 
 

Z Skor ≤ - 

2,8 

 
 
 
 

≤80 

 
 
 
 

Rendah 

Quitters : Subjek adalah seseorang yang cenderung 
memilih keluar menghindari kewajiban, 

mundur,mudah putus asa, dan berhenti apabila 

menghadapi kesulitan. 
 

 
 

Tabel 8. Contoh Penurunan Aitem 

 
Komponen Indikator Perilaku Aitem 

Control Memiliki  konsistensi  tinggi  dalam 
mengerjakan sesuatu 

Saya selalu mengerjakan tugas dengan 
rapi dan teliti 

Endurance Selalu melihat sisi positif dari suatu 
masalah 

Saya       yakin       bahwa       kegagalan 
merupakan sebuah kesempatan untuk 

memperbaiki  diri  menjadi  lebih  baik 

lagi 

Reach Senantiasa    memikirkan    langkah 
pencegahan dan antisipasi 

Saya   selalu   mempersiapkan   rencana 
cadangan  dalam  merancang  kegiatan 
saya 

Origin- 
Ownership 

Tidak        merasa    inferior    yang 
berlebihan 

Kekurangan   yang   saya   miliki   tidak 
membuat saya malu 
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Tabel 9. Korelasi Antar Komponen 
 

 
 

  Pearson Correlations      
 
 

Pearson's
 
 

TOTAL 

 
 

TOTAL 
              r           

       P       

CONTROL             
-
 

TOTAL 

CONTROL             
-
 

TOTAL 

CONTROL             
-
 

 
TOTAL 
ENDURANCE       

-
 

 
TOTAL 
ENDURANCE       

-
 

TOTAL 

REACH                  
-
 

ENDURANCE       
0.694   ***   < .001

 

TOTAL 
REACH                  

0.580   ***   < .001
 

TOTAL 

ORIGIN                  
0.452   ***   < .001

 

TOTAL 

REACH                  
0.608   ***   < .001

 

TOTAL 

ORIGIN                  
0.504   ***   < .001

 

TOTAL 

ORIGIN                  
0.647   ***   < .001
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ABSTRACT 

INTRODUCTION This research aims to create the psychological measurement 

instrument of adversity quotient in the academic field. Adversity quotient is the abilities 

that a person has to observe, response, and proccess all of problems and obstacles the 

person face with positive, make problems an opportunity for step forward, and enclose 

the good self control consistently in dealing with difficulties for reach the success. 

Adversity quotient consists of several components, i.e control, origin-ownership, reach, 

and endurance. 

 
METHOD Adversity quotient Scale in the Academic Field is based on the construction 

methods  of  measuring  instruments.  This  research  participated  by  81  high  school 

students in Jambi Province as subjects. The scale consists of 4 adversity quotient’s 

components, then was developed by researchers become 20 behavior indicators which 

is one indicator composed of three items, and finally, there have been 60 items of this 

scale. The items is analyzed by index of discrimination method. The validities involve 

content validity, construct validity which is measured by convergent validity and groups 

validity, and criterion validity. 

 
RESULT There is strong positive correlation between reach and endurance component 

with  0,668 as correlation  coefficient. The group  validity was represented by 0,792 

which means type of school is most likely to have an effect to someone’s adversity 

quotient. The criterion validity is showed by 0,413. While the final reliability is shown 

by 0,891 and it indicates that this scale has very high reliability. 

 
CONCLUSION  AND  RECOMMENDATION  This  scale  meets  the  good 

qualification standards of psychological measuring instrument construction and prove 

that age might have an effect to someone’s adversity quotient. The reliability this scale 

has is indicates that this scale recommended to use for measure student’s adversity 

quotient in the academic field. 

 
Keywords: adversity quotient, control, origin-ownership, reach, endurance, academic 

field, school, psychological measuring instrument consctruction, psychometr
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PENDAHULUAN 
Jurnal ini membahas tentang Adversity quotient atau Daya Juang, yang biasa 

disingkat AQ, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menghadapi kesulitan 

atau masalah, di mana seseorang dapat mengamati, merespon, menyikapi, dan mengolah 

kesulitan-kesulitan secara positif dan bijak serta dapat menjadikan-nya sebuah 

pembelajaran  dan  peluang  untuk  melangkah  maju  demi  meraih  kesuksesan  (Stoltz, 

2000). 
Individu yang memiliki AQ   yang tinggi akan mudah untuk memecahkan dan 

mengatasi masalah dengan cara yang kreatif serta efektif karena ia senantiasa optimis, 

berani mengambil risiko, dan terus-menerus berpegang teguh pada pendirian sendiri. 

Baginya, kesulitan bukanlah sebuah hambatan, melainkan sebagai bekal pembelajaran 

yang bertujuan untuk mendewasakan dirinya. 

Problematika mengenai daya juang siswa saat ini menjadi suatu kendala yang 

mengakar  dalam  bangsa  ini.  Rendahnya     daya  juang  yang  siswa  miliki  men- 

deskripsikan landainya kemampuan siswa dalam mengatasi permasalahan yang sedang 

dihadapi,  sehingga  mereka tidak  dapat  dengan  bijak  menyikapi  hal  tersebut.  Suatu 

permasalahan dianggap menjadi suatu hambatan yang menyukarkan para siswa dan 

mencegat mereka untuk me-langkah maju. Hal semacam ini tidak hanya 

menyumbangkan impak negatif pada pertumbuhan pendidikan di Bumi Ibu Pertiwi ini, 

namun juga akan akan menjegal perkembangan siswa yang bersangkutan. 

Adversity  quotient  (AQ)  adalah  sebuah  teori  yang  diprakarsai  oleh  Paul  G. 

Stoltz, Ph.D, yang merupakan seorang President of PEAK Learning Incorporated yang 

telah sukses menyandang predikat sebagai doktor dalam ranah komunikasi serta 

pengembangan organisasi. Stoltz pun ber-kiprah sebagai konsultan pengembangan bagi 

organisasi di seluruh dunia. Stoltz (2005) mengutarakan bahwa adversity quotient dapat 

menyingkap  seberapa  jauh  seorang  individu  memiliki  daya  juang  atas  kesulitan- 

kesulitan yang dihadapinya, serta memprediksi bagaimana individu tersebut berpotensi 

dan mumpuni untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut sehingga ia berhasil meraih 

kesuksesan (Huda, dkk., 2017). 
Dalam  setting  akademik  yang  pada  umum-nya  berpautan  dengan  proses 

pembelajaran siswa di instansi pendidikan, kesuksesan yang didamba-dambakan 

kebanyakan siswa adalah lulus ujian, meraih prestasi, memperoleh nilai yang tinggi 

dalam mata pelajaran, menduduki peran penting dalam suatu kelompok belajar, 

menguasai  materi,  mampu  mengerjakan  tugas  secara  totalitas,  menjadi  kebanggaan 

guru, dan sebagainya (Lestari, 2014). 
Akan  tetapi,  dalam  perjalanan  panjang  menuju  pencapaian  senarai  impian- 

impian itu, suatu kesulitan tiba-tiba menghadang sebagai sebuah penghalang. Siswa 

yang memiliki daya juang yang tinggi tidaklah menganggap kesulitan tersebut sebagai 

parasit yang mengganggu. Ia akan selalu berpersepsi positif, bahwa kesulitan hanya-lah 

suatu  hal  yang  bertujuan  baik, yakni  untuk menjadikan dirinya semakin  masif  dan 

tangguh, serta hanya bersifat temporer dan akan enyah seiring waktu, sehingga hal itu 

menempanya untuk menjadi sosok tegar yang optimis, berani menanggung risiko, dan 

tidak pernah pasif, stagnan, apalagi berhenti secara permanen. Bagi-nya, satu-satunya 

jalan keluar adalah berdiri sebagai sesosok pemenang. 

Sebaliknya,   siswa   yang   memiliki   AQ   rendah   akan   cenderung   pesimis   dalam 

menghadapi suatu masalah, menyalahkan situasi, rentan terhadap keputusasaan, dan 

berlarut-larut dalam kesenduan pada waktu yang lama. Untuk itulah hendaknya para
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pelajar memiliki AQ yang dapat menopang dirinya dalam lika-liku dan manis getir 

perjuangan dalam meraih keberhasilan di masa mendatang. 

 
KERANGKA DASAR TEORI 

Teori Adversity quotient  adalah teori  yang  dikemukakan  oleh Paul  G. Stolz 
(2005) yang mengatakan bahwa kesuksesan individu tidak hanya ditentukan oleh 

kecerdasan intelektual, namun juga ditentukan oleh AQ sebagai kecerdasan seseorang 

ketika menghadapi  kesulitan.  Dengan  adanya AQ,  individu mampu bertahan  dalam 

kesulitan   yang   dihadapi.   Menurut   Nashori   (2007),   adversity   quotient   adalah 

kemampuan dalam aspek kecerdasan diri seseorang untuk mengubah cara berpikirnya 

saat  sedang  menghadapi  suatu  permasalahan  dan  mengarahkan  agar  keluar  dari 

kesulitan   yang   membuat   diri   mereka   sengsara.   Menurut   Wahyuningrum   dan 

Rachmawati (2007), adversity quotient merupakan cara berpikir dengan kreatif pada diri 

individu dalam situasi sulit dan mampu menemukan jalan untuk mengatasi kesulitan 

yang dihadapi, kemampuan ini mampu membuat individu mencapai keberhasilan. 

Sedangkan  menurut  Tian (2014),  adversity  quotient  merupakan  kemahiran  individu 

dalam problem solving. 

Dengan adanya adversity quotient, individu mampu berjuang dari masalah yang 

terjadi dengan membuat keteguhan dalam dirinya agar tidak mudah menyerah pada 

situasi sulit. Individu yang memiliki AQ kuat, mampu memikirkan cara untuk setiap 

kesulitan yang sedang terjadi dan pantang menyerah meski memaksa mereka untuk 

berhenti. 
Stoltz  (2000)  dalam  Nurhayati  dan  Fajrianti  (2015)  mengungkapkan  kompo-nen- 
komponen dalam adversity quotient, yaitu: 

 

 
 

Pengendalian (Control) 

Adalah   komponen   yang  berkaitan  dengan   sejauh   mana   seseorang   dapat 

mengontrol atau mengendalikan dirinya sendiri dalam menghadapi kesulitan. 

Pengendalian  ialah  aspek paling  krusial  dalam  AQ,  karena apabila seseorang  tidak 

memiliki  ke-mampuan  kontrol  diri  yang  baik,  ia  cenderung  merasa  sulit  untuk 

menjangkau komponen AQ yang lain. 

 
Asal-Usul dan Pengakuan (Origin Ownership) 

Adalah komponen yang merujuk pada dua sub komponen, yakni asal-usul serta 
pengakuan. Sub komponen asal-usul merujuk pada sejauh mana sesosok individu 

menganggap orang lain atau suatu situasi sebagai sumber utama dalam kesulitan yang 

dihadapinya. Sub komponen pengakuan merujuk pada sejauh mana seorang individu 

berani mengakui kesalahan yang ia lakukan sebagai sebab dari kesuli-tan yang ia alami 

serta berani bertanggungjawab atas konsekuen-si apa yang ditimbulkan dari ke- 

salahannya tersebut dengan lapang dada. 

 
Jangkauan (Reach) 

             Adalah komponen yang mengacu pada sejauh mana individu mampu membiarkan 

seka- ligus membatasi suatu masalah mengacak-acak atau mengacaukan diri, aktivitas, 

atau hidupnya 
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Daya Tahan (Endurance) 

Adalah komponen yang menggambarkan sejauh apa ketahanan seseorang dalam 

menghadapi  kesulitan  demi  kesulitan  serta  sejauh  mana  seseorang  mampu  mem- 

percayai bahwa problematika hanyalah hal sementara yang akan berlalu. Stoltz (2000) 

menyatakan dalam bukunya mengenai tiga tingkatan daya juang seseorang, yaitu 

pengelompokkan individu menurut daya juangnya. Istilah ini digunakan melalui kisah 

pendaki Gunung Everest, di mana orang yang menyerah saat sebelum mendaki disebut 

sebagai quitter, orang yang merasa puas dengan pencapaian pada ketinggian tertentu 

disebut dengan camper, dan orang yang sampai pada puncak teratas disebut dengan 

climber.   Penjelasan mengenai quitter, camper, dan climber terdapat di dalam buku 

Stoltz (2000), yaitu: 

Quitter 
 

 

Yaitu   individu   yang   memilih   keluar   dari   permasalahan   yang   sedang
dihadapinya, menghindar untuk terlibat dalam sebuah tantangan, dan memilih untuk 

berhenti berusaha sebelum mencoba untuk me-mecahkan atau mengatasi masalah. 

Individu seperti ini biasanya lebih memilih untuk tidak mencoba berusaha dan me-milih 

mengabaikan keuntungan yang akan didapatkan. 

 
Campers 

Orang-orang seperti ini disebut juga sebagai orang yang berkemah. Individu 
seperti ini telah mencoba untuk berusaha untuk mencapai tujuan yang dimilikinya tetapi 

memilih untuk berhenti saat mereka merasa cukup atas pencapaian yang didapatkan. 

Individu ini memilih berhenti karena telah menemukan kenyamanan dan merasa kurang 

mampu untuk sampai ke tujuan. Para climbers ini melihat orang-orang disekitarnya 

telah sukses dan menganggap dirinya juga seperti bagian dari mereka, sehingga merasa 

takut jika melanjutkan usahanya karena mereka mungkin akan kehilangan hal yang 

telah dimiliki saat ini. Apabila individu seperti ini mencoba lebih dan mengembangkan 

potensi yang dimilikinya, mereka akan dapat mencapai tujuan yang lebih luas lagi. 

 
Climbers 

Merupakan individu yang benar-benar telah mencapai puncak dari tujuan yang 

mereka harapkan. Individu seperti ini telah melewati berbagai macam permasalahan 

yang didapatkan saat mencoba untuk berusaha sampai akhir dan memilih untuk 

mengabaikan hambatan yang akan terjadi ke depannya. Climbers selalu memikirkan 

cara   terbaik   yang   dimilikinya  untuk   mencapai   puncak   tanpa   terpengaruh   oleh 

lingkungan   sekitarnya   untuk   mencoba   membuat   mereka   berhenti.   Saat   mereka 

mendapat hambatan di tengah perjalanan yang mereka pikirkan adalah jalan terbaik 

untuk menyelesaikan hambatan tersebut dengan terus memotivasi diri sendiri dan terus 

berjuang sampai akhir. Dengan demikian, para climbers akan berjuang seumur hidup 

mereka. 

Kemampuan dari setiap individu seperti quitter, campers dan climbers dalam 

mencoba  untuk  mencapai  tujuan  yang  dimiliki  serta  mengatasi  permasalahan  yang 

terjadi tidak dapat disamaratakan. Para climbers telah merasakan segala kesulitan untuk 

mencapai ke puncak akhir yang tidak pernah dirasakan oleh quitter. Quitter lebih 

memilih untuk tidak berusaha meskipun ada hal baik yang ditawarkan. 
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METODE PENELITIAN 

Variabel Penelitian 
Adversity quotient merupakan konstrak dari penelitian ini, di mana adversity quotient 
atau AQ merupakan kemampuan seseorang dalam menghadapi kesulitan dengan 

mengamati, menyikapi, serta mengolah kesulitan tersebut secara positif dan bijak, pun 

mampu menjadikannya sebuah pembelajaran dan peluang untuk melangkah maju demi 

meraih kesuksesan (Stoltz, 2000). 

 
Subjek Penelitian 

81 siswa SMA dalam lingkup Provinsi Jambi merupakan subjek dalam penelitian ini, di 

mana mulanya terdapat 96 siswa SMA yang berpartisipasi, namun sebanyak 15 orang 

siswa SMA dieliminasi karena tidak sesuai dengan kriteria subjek yang dibutuhkan. 

Dengan kata lain, teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah total 

sampling, yaitu di mana semua subjek yang terlibat diikutsertakan sebagai sampel 

penelitian (Periantalo, 2019), hanya saja pada awalnya peneliti melakukan eliminasi 

terhadap siswa-siswa yang tidak memenuhi kriteria penelitian yang dibutuhkan, yakni 

siswa SMA dan berdomisili di Provinsi Jambi. 

 
Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, skala psikologi adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk 

mengumpulkan data.  Adapun  skala psikologi  dapat  didefinisikan sebagai  instrumen 

yang bertujuan menyingkap variabel-variabel psikologi dengan item-item tersirat, 

sehingga makna tersuratnya tidak dapat diketahui dan dipahami oleh subjek yang 

mengerjakannya (Periantalo, 2019). 

 
Skala psikologi ini seharusnya berupa sebuah buku atau hasil cetak. Namun, ketika 

penelitian berlangsung, tepatnya pada saat masa-masa pengumpulan data subjek 

penelitian, wabah pandemi Covid-19 mendera dan menggemparkan dunia internasional, 

sehingga kebijakan berupa social distancing diperkirakan menjadi upaya yang efektif 

untuk mengakhiri, atau setidaknya meminimalisir merebaknya Covid-19 lebih jauh dan 

lebih  banyak  lagi.  Oleh  karena  itu,  peneliti  memilih  Google  Form  sebagai  wadah 

terbaik, efisien, dan mudah terjangkau untuk mencari subjek demi mengumpulkan data 

penelitian. Se-hingga 60 butir item yang telah peneliti rakit melalui proses psikometri 

yang panjang dituangkan dalam bentuk Google Form. Singkatnya, pencarian subjek dan 

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara daring. 

 
Teknik Penskalaan dan Pemberian Skor 

Penelitian ini menggunakan Skala Likert sebagai teknik penskalaan, di mana Skala 

Likert merupakan skala yang terdiri dari item-item favorable dan unfavorable dan tiap- 

tiap item memiliki lima opsi jawaban, yakni Sangat Tidak Setuju (STS), Sangat Setuju 

(SS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). Adapun pemberian skor tergantung 

pada jenis itemnya. Untuk item unfavorable, jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) 

diberikan skor 5, Tidak Setuju (TS) diberikan skor 4, Netral (N) diberikan skor 3, Setuju 

(S) diberikan skor 2, dan Sangat Setuju (SS) diberikan skor 1. Sedangkan untuk item 

favorable, skor 1 diberikan untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 diberikan 

untuk jawaban Tidak Setuju (TS), skor 3 di-berikan untuk jawaban Netral (N), skor 4 

diberikan untuk jawaban Setuju (S), dan skor 5 diberikan untuk jawaban Sangat Setuju 

(SS).
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Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis data dibantu dengan menggunakan suatu teknik analisis 

korelasi yang bernama Pearson Product Moment untuk menganalisis daya beda tiap 

item, validitas konvergen, dan validitas kriteria berupa validitas konkuren. Validitas 

kelompok dianalisis dengan Cronbach Alpha, reliabilitas konsistensi internal dianalisis 

dengan menggunakan Cronbach Alpha, serta norma di-klasifikasikan dengan Z Skor. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Indeks Diskriminasi Item 
Uji daya beda item alias indeks diskrimi-nasi item digunakan dalam penelitian ini, di 

mana daya beda item menjadi pembeda bagi item-item yang layak dan lolos men-jadi 

item final suatu alat ukur dan yang tidak. 
Adapun  dari  keseluruhan  item  Skala  Adversity  quotient  di  Bidang  Akademik  yang 

berjumlah 60 butir ini, 19 item me-miliki daya beda item yang sangat bagus, 10 item 

yang memiliki daya beda item bagus, 6 item yang memiliki daya beda item cukup 

bagus, 18 item yang memiliki daya beda item tidak bagus, serta 7 item yang memiliki 

daya item sangat tidak bagus. 

 
Perakitan Alat Ukur Final 

Tabel 1. Nomor Item Tiap Komponen 
Komponen Nomor Item 

Favorable Unfavorable 

Pengendalian 1,  4,  6,  7, 
12, 13 

2, 3, 5, 8, 9, 
10,   11,   14, 
15 

Asal-Usul 
dan 
Pengakuan 

22, 26, 30 16,   17,   18, 
19,   20,   21, 
23,   24,   25, 
27, 28, 29 

Daya Tahan 31,  41,  43, 
44, 

32,   33,   34, 
35,   36,   37, 
38,   39,   40, 
42, 45 

Jangkauan 50, 58 46,   47,   48, 
49,   51,   52, 
53,   54,   55, 
56,   57,   59, 
60 

 

Pada skala ini, 60 butir item menjadi item final dalam perakitan alat ukur final, di 

mana empat komponen pada adversity quotient dikembangkan menjadi 15 item 

perkomponen yang diklasifikasikan lagi dalam item favorable dan unfavorable dengan 

pembagian sebagai berikut: 
a)  Komponen pengendalian dikem-bangkan menjadi item nomor 1 hingga 15, di 

mana item favorable ditunjukkan oleh nomor 1, 4, 6, 7, 12, dan 13, serta item 
unfavorable ditunjukkan oleh nomor 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15. 

b)  Komponen asal-usul dan pengaku-an dikembangkan menjadi item nomor 16 
hingga 30, di mana item favorable ditunjukkan oleh nomor 22, 26, dan 30, serta
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item unfavo-rable ditunjukkan oleh nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 

28, 29. 
c)  Komponen daya tahan dikembang-kan menjadi item nomor 31 hingga 45, di 

mana item favorable ditun-jukkan oleh nomor 31, 41, 43, dan 44, serta item 
unfavorable ditun-jukkan oleh nomor 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45. 

d)  Komponen jangkauan dikembang-kan menjadi item nomor 46 hingga 60, di 

mana item favorable ditun-jukkan oleh nomor 50 dan 58, serta item unfavorable 

ditunjukkan oleh nomor 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60. 

 
Validitas Konvergen 
Validitas  konvergen  merupakan  uji  korelasi  antara  dua  konstrak  homogen  dan 
memberikan  hasil  berupa  korelasi  positif.  Tujuan  uji  validitas  konvergen  dalam 

penelitian ini adalah untuk mengungkap korelasi antara komponen pengendalian, asal- 

usul  dan  pengakuan,  daya  tahan,  serta  jangkauan  yang  menata  konsep  teori  dari 

adversity quotient. Maka dari itu, uji korelasi Pearson Product Moment diguna-kan. 
 

 
 

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Konvergen dengan Pearson Product Moment 
 

 

 

Pearson Correlations 

Pearson’s 

r 
 

P 

 

  
TOTAL R 

- TOTAL 
C 

 
0.650 

 
< .001 

 
TOTAL R 

- TOTAL 
O 

 
0.551 

 
< .001 

 
TOTAL R 

- TOTAL 
E 

 
0.668 

 
< .001 

 
TOTAL C 

- TOTAL 
O 

 
0.567 

 
< .001 

 
TOTAL C 

- TOTAL 
E 

 
0.639 

 
< .001 

 
TOTAL O 

- TOTAL 
E 

 
0.623 

 
< .001 

 

Dalam  hal  ini,  komponen  pengendalian  dilambangkan  dengan  C,  komponen 
asal-usul dan pengakuan dilambangkan dengan O, komponen jangkauan dilambangkan 
dengan  R,  dan komponen daya tahan  di-lambangkan  dengan  E. Sesuai  uji korelasi 

Pearson, komponen jangkauan dan kompo-nen pengendalian mengindikasikan kore-lasi 

positif dengan koefisien 0,650; komponen jangkauan dengan komponen asal-usul dan 

pengakuan mengindikasikan korelasi positif dengan koefisien 0,551; komponen 

jangkauan dengan komponen daya tahan mengindikasikan korelasi positif dengan 

koefisien 0,068; komponen pengendalian dengan asal-usul dan penga-kuan 

mengindikasikan korelasi positif dengan koefisien 0,567; komponen pengendalian dan 

komponen daya tahan mengindikasikan korelasi positif dengan koefisien 0,639; 

komponen asal usul dan pengakuan dengan komponen daya tahan mengindikasikan 

korelasi  positif  dengan  koefisien  0,623.  Semua  hasil  tersebut  membuktikan  bahwa
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empat komponen pada adversity quotient saling berkorelasi positif dan ditopang dengan 

validitas konvergen. 

 
Validitas Kelompok 
Validitas kelompok merupakan validitas yang  memiliki kegunaan untuk mengonfir- 
masi sejauh mana suatu alat ukur berdaya mengungkap ciri-ciri suatu kelompok yang 
diperkirakan dengan alat ukur itu sendiri. 
Uji  validitas  kelompok  dalam  konstruksi  alat  ukur  adversity  quotient  di  bidang 
akademik ini menggunakan uji T-Test karena T-Tes merupakan tool yang diguna-kan 
dalam uji dua kelompok. Adapun kelompok yang disandingkan dalam penelitian ini 

adalah  jenis  sekolah  yang  di-kategorisasikan  menjadi  sekolah  di  Kota  Jambi  dan 

sekolah di luar Kota Jambi, namun masih termasuk dalam lingkup Provinsi Jambi. 

 
Tabel 3. Hasil Uji Validitas             

Kelompok dengan T-Test 

Independent Samples T-Test 

 

t 
 

t                     p 

TOTAL -0.265 79.00 0.792 

 

Hasil uji T-Test menghasilkan nilai P sebesar 0,792 (< 0,05) yang menandakan bahwa 
jenis sekolah berkemungkinan besar memengaruhi adversity quotient seseorang. 

 
Validitas Kriteria 

Validitas kriteria merupakan validitas yang bertujuan untuk melihat komparasi alat ukur 

dengan kriteria eksternal yang berada di luar alat ukur tersebut. Salah satu jenis validitas 

kriteria adalah validitas konkuren yang dicirikan dengan adanya kriteria yang mampu 

dilihat dan ditemukan saat ini. Validitas kriteria dianalisis dengan uji korelasi Pearson 

Product Moment, di mana apabila hasil uji menunjukkan korelasi yang kuat, maka 

bagus pula validitasnya. Sebaliknya, apabila korelasi lemah, maka validitas juga rendah. 

Yang menjadi kriteria dalam analisis validitas kriteria ini adalah usia. 

 
                         Tabel 4. Hasil Uji Validitas Kriteria dengan  

                     Pearson Product Moment Pearson Correlations 
  

Pearson’s r        p 

TOTAL - Usia -0.092 0.413 
 

Hasil uji korelasi yang didapatkan untuk melihat validitas kriteria ini adalah korelasi 

positif  yang  ditunjukkan dengan  koefisien korelasi  0,413. Hal  ini bermakna bahwa 

semakin  tinggi  usia  seseorang,  AQ  yang  dimilikinya  juga  akan  semakin  tinggi. 

Sebalinya, semakin rendah usia seseorang, AQ yang dimilikinya juga akan landai. 

Reliabilitas 

Reliabilitas dapat didefinisikan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam 

konstruksi alat ukur yang baik yang berkaitan erat dengan sejauh mana suatu hasil 

pengukuran alat ukur tersebut dapat dipercaya (Azwar, 2008). Reliabilitas konsistensi 

internal  adalah  reliabilitas  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  karena  pengukuran 

hanya dilakukan pada satu keempatan dengan instrumen berupa satu skala pula.
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                        Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas dengan Cronbach Alpha 

  Cronbach's 
α 

 scale 0,891  

 
 

Reliabilitas  diuji  dengan  Cronbach  Alpha  dan  menunjukkan  koefisien  reliabilitas 

sebesar  0,891.  Hal  ini  me-nandakan  Skala  Adversity  quotient  di  Bidang Akademik 

memiliki  reliabilitas  yang  tinggi  yang  bermakna  89%  adalah  skor  murni  dari 

pengukuran, sedangkan 11% merupakan kesalahan pengukuran alias eror. 
 

 

Norma 
Kategorisasi norma skala ini dilakukan dengan menggunakan Z Skor yang memiliki 

rumus: 
 

 

Z = 
(��−��)

 
𝑆𝐷 

 

 
 

Keterangan: 

X         =  Skor 
M        =  Mean (rata-rata) 
SD      =  Standar Deviasi 

 
Standar deviasi pada penelitian ini adalah 17,8 dan mean sebesar 112,89. Z skor dari 

masing-masing X yang didapatkan dari skor data penelitian dan kemudian dikurangi 

mean menghasilkan kategorisasi norma sebagai berikut: 

 
Tabel 6. Klasifikasi Norma Berdasar Z Skor 

 
 

Norma Z Skor            Klasifikasi 
 

Z Skor ≥ 2,8                  Tinggi 
 

Z Skor -2,7- 2,7              Sedang 
 

Z Skor ≤ -2,8                Rendah 

 
Adapun interpretasi dari norma tersebut dipaparkan sebagai berikut: 

a)  Individu yang mendapatkan Z skor dalam rentang ≥ 2,8 dari hasil me-ngerjakan 
skala  dengan  klasifikasi  tinggi  diinter-pretasikan  sebagai  climbers,   yakni 

individu yang optimis, peka terhadap peluang, dapat menemukan harapan dalam 

situasi yang begitu menekan atau di ujung tanduk, militan, dan memi-liki 

keberanian untuk melangkah maju dan menerima risiko demi mencapai ke- 

suksesannya. 
b)  Individu  yang  mendapatkan  Z  Skor  dalam  rentang  (-  2,7)  -  2,7  dari  hasil 

mengerjakan skala dengan klasifikasi sedang diinterpretasikan sebagai campers,
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yaitu individu yang merasa puas dengan kecuku-pan yang dimiliki dan hasil 

yang dicapainya tanpa memiliki keingi-nan untuk mengembangkan diri. 
c)  Individu yang mendapat Z Skor dalam rentang ≤ 2,8 dari hasil me-ngerjakan 

skala dengan klasifikasi rendah diinterpretasikan sebagai quitters, yaitu orang 

yang memilih untuk berhenti dan mundur jika menghadapi suatu kesulitan, serta 

menghindari, mengelak, dan lari dari masalah. 

 
KESIMPULAN 
Adversity quotient atau yang disingkat AQ adalah kecakapan dari bagian kecerdasan 
seseorang yang diindikasikan dengan bagaimana seseorang mengamati, memper- 

sepsikan, menyikapi, menghadapi, serta mengatasi kesulitan-kesulitan yang ia temui 

dalam mencapai tujuan atau keber-hasilan, di mana AQ meliputi empat komponen, 

yakni pengendalian (berkaitan dengan kontrol diri seseorang dalam menghadapi 

masalah); asal-usul dan pengakuan (berkaitan dengan bagaimana seseorang mengakui 

kesalahan  dirinya  sebagai  sebab  dari  kesulitan  yang  diterima-nya  serta 

bertanggungjawab atas segala konsekuensi); jangkauan (berkaitan dengan sejauh mana 

seseorang mampu membatasi suatu permasalahan agar tak mengacaukan diri serta 

hidupnya); dan daya tahan (berkaitan dengan persepsi dan ketahanan seseorang saat 

menghadapi  suatu  kesulitan). Tujuan  perakitan Skala  Adversity  Quotient  di  Bidang 

Akademik ini adalah untuk mengetahui bagaimana daya juang siswa SMA di Provinsi 

Jambi dalam bidang akademik. 81 siswa dari Provinsi Jambi berkontribusi dan berperan 

sebagai subjek dalam penelitian ini. 

 
Skala Adversity Quotient di Bidang Akademik ini memiliki 60 butir item, yang di mana 

tiap-tiap komponen AQ dikem-bangkan menjadi 15 item. Item-item yang 

menggambarkan komponen pengendalian adalah item nomor 1 hingga 15; item-item 

yang menggambarkan komponen asal-usul dan pengakuan adalah item nomor 16 hingga 

30;  item-item  yang  menggambar-kan  komponen daya  tahan  adalah  item  nomor  31 

hingga  45;  dan  item-item  yang  menggambarkan  komponen  jangkauan  adalah  item 

nomor 45 hingga 60. 

 
Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan daya beda item. Dari 60 butir 

item dalam skala ini, 19 item me-miliki daya beda item yang sangat bagus, 10 item yang 

memiliki daya beda item bagus, 6 item yang memiliki daya beda item cukup bagus, 18 

item yang memiliki daya beda item tidak bagus, serta 7 item yang memiliki daya item 

sangat tidak bagus. Semua item kemudian diurutkan sesuai indeks diskriminasi item 

tertinggi untuk menjadi data final yang kemudian dianalisis lebih lanjut. 

 
Validitas konvergen yang dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan uji 

korelasi Pearson Product Moment meng-hasilkan dua variabel sejenis yang saling 

berkorelasi. Hal ini ditunjukkan dengan komponen jangkauan dan komponen 

pengendalian mengindikasikan korelasi positif dengan koefisien 0,650; komponen 

jangkauan dengan komponen asal-usul dan pengakuan mengindikasikan korelasi positif 

dengan koefisien 0,551; komponen jangkauan dengan komponen daya tahan 

mengindikasikan korelasi positif dengan koefisien 0,068; komponen pengendalian 

dengan  asal-usul  dan  pengakuan  mengindikasikan  korelasi  positif  dengan  koefisien 
0,567; komponen pengendalian dan komponen daya tahan mengindikasi-kan korelasi
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positif dengan koefisien 0,639; komponen asal usul dan pengakuan dengan komponen 

daya tahan mengindikasikan korelasi positif dengan koefisien 0,623. 

 
Validitas kelompok menunjukkan bahwa skala ini berpotensi untuk menunjukkan ciri- 

ciri suatu kelompok tertentu yang di-asumsikan. Dalam penelitian ini, jenis sekolah 

yang terbagi menjadi sekolah di Kota Jambi dengan sekolah non Kota Jambi yang 

masih berada dalam lingkup Provinsi Jambi merupakan kelompok yang diasumsikan. 

Hasil uji validitas kelompok sebesar 0,792 yang dilakukan dengan T-Test menunjuk- 

kan bahwa jenis sekolah berkemungkinan besar memengaruhi adversity quotient. 

 
Uji validitas kriteria dengan usia yang dilakukan dengan  Pearson Product Moment 

menghasilkan koefisien 0,413 yang menunjukkan korelasi positif dan bermakna bahwa 

semakin  tinggi  usia,  semakin  tinggi  pula  adversity  quotient  seseorang.  Sebaliknya, 

semakin rendah usia, semakin rendah pula adversity quotient pada diri seseorang. 

Reliabilitas skala ini yang dianalisis dengan Cronbach Alpha menghasilkan angka 0,891 

yang berarti reliabilitas Skala Adversity Quotient di Bidang Akademik sangat tinggi. 

Sedangkan norma diperoleh dengan menggunakan Z Skor, yang mana menghasilkan 

kategorisasi adversity quotient yang tinggi, rendah, dan sedang. 

 
SARAN 
Untuk memperoleh hasil yang benar-benar valid, reliabel, dan layak untuk keseluru-han 
komposisi dalam konstruksi alat ukur psikologi bernama Skala Adversity Quotient di 

Bidang Akademik ini, peneliti berharap ada pengembangan lebih lanjut dalam perakitan 

alat ukur adversity quotient di bidang akademik. Peneliti pun ke depannya diharapkan 

untuk lebih berhati-hati dan akurat dalam melakoni tahap demi tahap konstruksi alat 

ukur. Data yang diperoleh peneliti dari subjek juga tidak terlalu lengkap, seperti ada 

subjek yang mengisi jenis kelamin dan ada yang tidak, sehingga peneliti harus lebih 

teliti lagi dalam mengumpulkan data. 
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Tabel 7. Penerusan Item 
 

 

Komponen       Indikator Perilaku                                       Item

Pengendalian   Mampu tetap bersikap 

tenang meski sedang 

berada di bawah 

tekanan tugas-tugas 

yang berat atau saat 

menghadapi ujian dan 

dapat memicu stres. 
 
 
 
 
 

 
Tidak menyerah, 

berputus asa, atau 

membenci diri sendiri 

jika mendapatkan 

kesulitan, hambatan, 

kegagalan atau hasil 

belajar dan apa yang 

diimpikan tidak sesuai 

dengan apa yang 

didambakan. 

Dalam seminggu ini, tiba-tiba semua pelajaran 

mengadakan  ulangan  harian  mendadak, 

padahal saya belum belajar sama sekali. Saya 

tetap tenang. 

Saya dilibatkan pada banyak kepanitiaan di 

sekolah yang  sebagian tidak saya sukai  atau 

berada   dalam   kepanitiaan   tersebut.   Saya 

merasa tidak bersemangat. 

Saya  merasa  kelelahan  dan  kerepotan dalam 

menjalankan aktivitas ekstrakurikuler di 

sekolah. Belajar saya bisa terganggu. 

Nilai saya rendah di semua pelajaran saat ujian 

harian,  karena mengikuti banyak  kepanitiaan 

di  sekolah.  Saya  merasa  tidak  sedih  dengan 

nilai yang rendah tersebut. 

Teman saya mendapatkan ranking karena ia 

fokus belajar. Saya banyak ikut berbagai 

kegiatan  ekstrakurikuler  yang  mengambil 

waktu    belajar.   Sepertinya,    ekstrakurikuler 

  tersebut mengganggu belajar saya.   

Saya  merasa lelah dengan semua tugas yang 

diberikan  guru,  sehingga  saya  mengerjakan 

seadanya  saja.  Bagi  saya  nilai  tidak  terlalu 
penting.

Asal-Usul 

dan 

Pengakuan 

Tidak menyalahkan 

orang lain atau apapun 

atas    permasalahan 

yang tengah 

menderanya dan 

menerima dengan 

lapang dada 

konsekuensi dari 

perbuatannya di masa 

lampau 

Saat ujian saya tidak bisa fokus karena saya 

belum  belajar  apapun,  sehingga  saya 

menjawab dengan asal-asalan. Saya menjadi 

kesal dengan diri saya, tapi apa boleh buat? 

Saya  dipanggil  oleh  guru  Bimbingan 

Konseling   karena   saya   bolos   pada   jam 

pelajaran Bahasa Indonesia. Saya takut 

dimarahi,  sehingga  saya  berpura-pura  tidak 

  tahu.   

Teman  saya  kesal  dengan  saya  karena tidak 

memberitahu bahwa hari ini ada ujian sehingga 

nilainya  jelek.  Saya  baru  ingat,  bahwa  saya
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Memiliki   persepsi 

yang baik dan positif 

terhadap bentuk takdir 

apapun dan tidak 

mengaitkan   takdir 

yang tidak terlalu baik 

dengan kesialan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daya Tahan     Tahan  banting  meski 

harus bekerja di bawah 

tekanan dalam waktu 

yang lama 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidak berkecil hati dan 

berputus asa apabila 

menerima hasil yang 

tidak sesuai harapan. 

 

lupa memberitahu  teman  saya karena ponsel 

saya disita orang tua agar saya fokus belajar. 

Saya   telah   menjelaskannya   baik-baik   dan 

secara   jujur   pada   teman   saya,   namun   ia 

semakin marah. Saya ikut kesal. 

Hari ini ada perlombaan, di mana saya sudah 

berlatih selama dua bulan penuh untuk 

mempersiapkannya.  Tapi  tiba-tiba  saya 

demam, sehingga saya tidak bisa mengikuti 

lomba. Saya menangis sekaligus kecewa. 
 

 

Saya  suka  ‘nongkrong’  atau  jalan-jalan 

bersama teman-teman saya sehabis pulang 

sekolah,  sehingga  saya  tak  sempat 

mengerjakan  tugas.  Saya  tersadar  dan 

menjauhi teman-teman saya tersebut. Mereka 

telah mengganggu belajar saya. 

Saya  dimarahi  orang  tua  saya  karena  nilai 

ujian   saya   jelek.   Saya   mengatakan   pada 

mereka bahwa pelajaran-pelajaran yang saya 

ikuti sangat menyulitkan saya. 

Selama  ini,  saya  merasa  salah  di  jurusan 

belajar yang saya pilih. Namun, saya yakin 

bahwa saya mampu melewatinya. 
 

 

Saya dituntut untuk mengikuti kursus atau 

bimbingan belajar (bimbel) yang tidak saya 

minati. Saya merasa letih dan berpikir untuk 

hanya mengikuti alur kehidupan saja. 

Deadline tugas-tugas saya akan tiba sebentar 

lagi, sementara saya dibanjiri dengan kegiatan 

yang tak kalah penting di event non-akademik, 

seperti kepanitiaan organisasi kesiswaan dan 

ekstrakurikuler. Saya letih dan hanya berharap 

teman-teman saya dapat mengambil porsi 

pekerjaan yang lebih besar dalam kepanitiaan 

Saya  mendapatkan  nilai  yang  tidak  terlalu 

bagus  dalam  ujian  semester.   Saya  merasa 

sangat hancur. 
 

 

Saya   telah   berkali-kali   mengikuti   lomba 

namun ternyata saya belum pernah berhasil 

dalam perlombaan tersebut. Saya merasa malas 

mengikuti perlombaan lagi. 

Saya menjabat peran yang penting dalam 
sebuah   kepanitiaan   sebuah   event   tahunan
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Jangkauan        Tidak                melulu 

memikirkan    masalah 

meski  tetap  berusaha 

memecahkan 

permasalahan tersebut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tidak terlarut dalam 

emosi  yang  negatif 

jika tengah terlibat 

dalam suatu 

permasalahan 

 

sekolah.  Saya  berharap  event  tersebut  jauh 

lebih baik dibanding sebelumnya. Namun 

ternyata hasilnya tidak sebaik yang saya 

dambakan, bahkan banyak yang mencemooh 

usaha saya dalam event dan dinilai sebagai 

panitia yang tidak becus. Saya kapok berperan 

penting dalam kepanitiaan. 

Saya baru saja dimarahi seorang guru karena 

kelalaian saya dalam belajar. Saya begitu lesu 

untuk bersekolah keesokan harinya. 

Saya  adalah  seorang  panitia  inti  dari  event 

besar  yang  akan  diadakan  di  sekolah  saya. 

Suatu ketika, terjadi perselisihan dalam panitia 

inti.  Energi  saya begitu  terkuras.  Saya tidak 

fokus belajar. 

Saya  sedang  berkonflik  dengan  teman 

sebangku saya. Saya tidak bisa berkonsentrasi 

dalam belajar saya karena konflik tersebut 

menghantui pikiran saya. 

Ketika  saya  tidak  lulus  di  universitas  yang 

saya inginkan, saya merasa sangat lesu dan 

tidak mood makan. 

Dalam kepanitiaan, saya tidak pernah dihargai 

dalam menjalankan jobdesc saya. Saya sangat 

ingin mengundurkan diri dari kepanitiaan. 

Kelompok diskusi saya dikritik kacau dengan 

sangat  pedas  oleh  guru  saya,  padahal  kami 
telah  mengerjakan  tugas  kelompok  dengan 
sungguh-sungguh. Saya begitu marah dan 
dongkol pada guru saya.
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Abstract 

INTRODUCTION The spread of the COVID-19 pandemic, which is increased from 

day to day, caused the anxiety, the fear and the stress in the community. Furthermore, 

this is also gained with the overload of information accessed by the community, that 

make it difficult to identify the solutions that give impact to the panic and stress due to 

confusing information. The purpose of this study is to reveal the stress of the Kerinci 

community in terms of the access information intensity on the COVID-19 pandemic. 

METHOD This study used a quantitative approach with the entire population of the 

Kerinci community who were willing to be research respondents who were taken by 

convenience sampling technique with total samples were 240 people. The data were 

revealed by using the Stress Level Scale which has been tested for the validity and 

reliability with the obtained of a Cronbach's Alpha score of 0.813, then the research 

data were analyzed by using the ideal score formula. 

RESULT  The  results  of  this  study  reveal  that  the  average  duration  of  people  in 

accessing information about the COVID-19 pandemic is 5-6 hours per day and if it is 

viewed  from  the  community's  stress  level  in  terms  of  physical,  emotional,  and 

behavioral symptoms, it shows that people are experiencing stress symptoms. 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS The conclusion of this study reveals 

that the longer people who access the information about the COVID-19 pandemic, the 

higher risk of stress as seen from   emotional, physical and behavioral symptoms will be 

experienced by the community. It is suggested for the community to be able to use 

information  media  wisely  and  filter  the  correct  information  about  COVID-19. 

Moreover, for psychologists and counselors are hoped that they will provide services to 

the community to reduce stress experienced by the Kerinci community. 
Keyword: stress, COVID-19
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Pendahuluan 

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah membuat tatanan 

kehidupan manusia menjadi berubah mulai dari gaya hidup, kesehatan, ekonomi, sosial, 

pendidikan,   dan   budaya   karena   kemampuannya   menginfeksi   manusia   membuat 

COVID-19  ditakuti  manusia dan  ditambah lagi  belum  adanya  vaksin  yang  mampu 

menyembuhkan manusia yang telah terinfeksi COVID-19. Data kasus manusia yang 

terinfeksi COVID-19 semakin bertambah secara global, data per tanggal 1 Juli 2020 

dikonfirmasi sebanyak 10.357.662 orang terpapar COVID-19 dan 508.055 orang 

meninggal  dunia    (WHO,  2020).  Selanjutnya  data  kasus  COVID  di  Indonesia  per 

tanggal 1 Juli 2020 menunjukkan sebanyak 57.770 orang terinfeksi COVID-19 dan 
2.934 orang meninggal dunia (www.covid19.go.id, 2020). Kemudian data di Provinsi 
Jambi per tanggal 9 Juli 2020 menunjukkan ada 122 orang yang telah di konfirmasi 

positif terinfeksi COVID-19 dan 2 orang dari kabupaten Kerinci 

(www.corona.jambiprov.go.id, 2020). 
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  kemampuan  penularan  COVID-19  sangat 

cepat dan mudah melalui droplet dari ludah atau ingus seseorang yang positif tertular 

COVID-19 ketika batuk ataupun bersin   (Pane, 2020; WHO, 2020). Ketika seseorang 

terinfeksi COVID-19, maka seseorang akan merasakan adanya gangguan sistem 

pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti 

pneumonia (Pane, 2020), sehingga kondisi ini bisa menimbulkan efek penurunan 

kesehatan fisik dan mental masyarakat. Orang-orang yang sehat mental menyadari 

kemampuan dirinya, bisa mengendalikan tekanan, bekerja dengan produktif, dan 

memiliki kontribusi pada lingkungannya (Kemenkes RI, 2019) dan biasanya ciri-ciri 

umum orang-orang yang mengalami penurunan kondisi kesehatan mental ditandai 

dengan adanya perasaan kewalahan, cemas, khawatir, kehancuran tekanan, kelelahan, 

kelesuan, stres dan bahkan depresi yang berimbas pada kesehatan fisik dan psikologis 

seseorang (American Psychiatric Association, 2004). 

Kondisi stres pada seseorang menandakan adanya gangguan secara emosi pada 

seseorang dikarenakan adanya tekanan yang belum mampu diatasinya menimbulkan 

reaksi secara fisik (Hartono & Soedamadji, 2012; Yusuf & Nurihsan, 2012) Kondisi 

stres pada individu juga bisa terjadi karena tubuh merespons perubahan situasi baru 

yang membutuhkan respons, regulasi, dan kondisi fisik, psikologis, serta adaptasi 

emosional,  namun  individu  tersebut  belum  siap menerima ketegangan  mental  yang 

menimpanya (Rice, 2005; Sarafino & Smith, 2011; Juliawati et al, 2019). 
Kondisi masyarakat saat ini yang sedang mengalami situasi pandemi COVID-19 

tentunya menimbulkan efek baik secara fisik dan psikologis berupa penurunan kondisi 

kesehatan mental seperti stres. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang 

mengungkapkan bahwa selama pandemi COVID-19 di Cina ada sebanyak 35% dari 

total 52.730 responden mengalami gangguan mental secara psikologis (Qiu et al, 2020) 

dan  28,8%  dari  total  1.210  responden  mengalami  gejala  kecemasan,  dan  8,1% 

mengalami stres berat selama pandemi COVID-19 (Wang et al, 2020). Selanjutnya hasil 

penelitian yang dilakukan pada masyarakat Indonesia juga mengungkapkan bahwa 

sebanyak 7,6% selama pandemi COVID-19 masyarakat Indonesia mengalami gangguan 

kecemasan yang tinggi (Rinaldi & Yuniasanti, 2020). 
Banyak  hal  bisa  memicu  kondisi  stres  pada  masyarakat  selama  pandemi 

COVID-19 ini seperti yang dilansir dalam CNN Indonesia menyatakan bahwa aliran 

informasi baik melalui media massa maupun media sosial akan memengaruhi kesehatan 

mental  seseorang  (www.cnnindonesia.com,  2020).  Pengaruh  risiko  pribadi  terkait

http://www.covid19.go.id/
http://www.corona.jambiprov.go.id/
http://www.corona.jambiprov.go.id/
http://www.cnnindonesia.com/
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informasi pandemi COVID-19 terhadap tingkat kecemasan masyarakat yaitu sebesar 

3,6% dengan kategori rendah (Rinaldi & Yuniasanti, 2020), namun jika masyarakat 

sering  mengakses  informasi  melalui  media  sosial,  maka  akan  dapat  mempengaruhi 

emosi dan mood seseorang (Barry et al, 2018). Kemudian hasil temuan penelitian 

terdahulu juga menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara ketakutan 

masyarakat terhadap informasi tentang COVID-19 dengan risiko depresi dan kecemasan 

akan terinfeksi COVID-19 (Ahorsu et al, 2020). 

Melihat hasil penelitian terdahulu dan kajian literatur, peneliti menyimpulkan 

bahwa akses informasi tentang COVID-19 yang berlebihan dan jika seseorang tidak 

memiliki  manajemen  yang  baik  dalam  memanfaatkan  media  informasi  akan  bisa 

memicu kecemasan, stres bahkan depresi pada masyarakat. Hal ini jika tidak diungkap 

dan tidak dilakukan tindakan preventif, akan bisa memicu stres yang berkelanjutan pada 

masyarakat. Sehingga, tujuan penelitian ini berusaha mengungkapkan dan menganalisis 

stres masyarakat Kerinci ditinjau dari intensitas akses informasi pandemi COVID-19. 

 
Metode 

Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  analisis 
deskriptif yang dilakukan pada bulan Juli 2020 dengan populasi seluruh masyarakat 

Kerinci yang bersedia menjadi responden penelitian dengan mengirimkan instrumen 

penelitian melalui media sosial Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Telegram. 

Responden penelitian diambil dengan rumus convenience sampling yang merupakan 

jenis pengambilan sampel non-probabilitas di mana pengumpulan data dilakukan pada 

anggota populasi yang bersedia menjadi partisipan dalam penelitian (Saunders, Lewis, 

& Thornhill, 2009) dengan jumlah sampel sebanyak 240 orang. 
Alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan Skala Tingkat Stres 

(STS) yang digunakan untuk menilai tingkat stres yang di alami masyarakat selama 

pandemi COVID-19. Terdapat 20 item pernyataan yang disusun dari tiga gejala stres 

yaitu: (1) respons fisik, (2) respons emosional, dan (3) respons perilaku   (Yusuf & 

Nurihsan, 2012) dengan empat respons jawaban yaitu: tidak pernah (0), jarang (1), 

sering (2), dan sangat sering (4).  Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas skala, 

diperolah skor Alpha   Cronbach’s sebesar 0.813. Data hasil penelitian yang telah 

dikumpulkan diolah secara statistik deskriptif untuk dilakukan analisis karakteristik 

distribusi skor responden dengan memanfaatkan skor ideal (Azwar, 2010). 

 
Hasil dan Pembahasan 

Hasil pengolahan data penelitian tentang stres masyarakat Kerinci ditinjau dari 
intensitas akses informasi pandemi COVID-19 bisa di lihat pada tabel berikut: 
Tabel 1.          Distribusi Durasi Responden dalam Mengakses Informasi COVID-19 per 

                Hari   
 

Durasi Jumlah Responden 

1-2 Jam 42 

3-4 Jam 63 

5-6 Jam 57 

> 6 Jam 78 

Jumlah 240 
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 Tinggi % Sedang % Rendah % 

1-2 Jam 17 40.48 17 40.48 8 19.05 

3-4 Jam 39 61.90 20 31.75 4 6.35 

5-6 Jam 39 68.42 13 22.81 5 8.77 

 

1-2 Jam 5  11.90  12  28.57  25  59.52 

3-4 Jam 13  20.63  23  36.51  27  42.86 

5-6 Jam 13  22.81  27  47.37  17  29.82 

 

1-2 Jam 12  28.57  19  45.24  11  26.19 

3-4 Jam 28  44.44  22  34.92  13  20.63 

5-6 Jam 33  57.89  19  33.33  5  8.77 

 

 

Pada tabel di atas terlihat dari 240 orang responden, durasi responden paling 

lama mengakses informasi COVID-19 yaitu lebih dari 6 jam per hari dengan jumlah 

responden 78 orang, kemudian sebanyak 63 orang responden mengakses informasi 

COVID-19  selama  3  -4  jam  per  hari,  seterusnya  57  orang  responden  mengakses 

informasi COVID-19 selama 5 -6 jam per hari dan paling sedikit yaitu 42 orang 

responden dengan mengakses informasi COVID-19 1-2 jam per hari. 
Kemudian untuk melihat tingkat stres masyarakat dilihat dari durasi akses informasi 
COVID-19 dilihat dari indikator stres bisa dilihat pada tabel 2 berikut: 

 

 
 

Tabel  2.  Distribusi  Frekuensi  Stres  tiap  Indikator  Stres  berdasarkan  Durasi  Akses 

                Informasi COVID-19      

Frekuensi 
Indikator                   Durasi 

 
 

 

Gejala Emosional 
 

                                      > 6 Jam     48           61.54      19            24.36      11             14.10   
 

 
 

Gejala Fisik 
 

                                      > 6 Jam     21           26.92      32            41.03      25             32.05   
 

 
 

Gejala Perilaku 
 

                                      > 6 Jam     38           48.72      29            37.18      11             14.10   
 

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa pada indikator gejala emosional yang 

dirasakan responden cenderung  stres tinggi pada semua kategori durasi akses informasi 

COVID-19. Ditunjukkan oleh 61.54% responden yang durasi mengakses informasi 

COVID-19 lebih dari 6 jam mengalami stres dengan kategori tinggi terutama dalam hal 

gejala emosional seperti merasa gelisah, mudah marah, kesal dan khawatir berlebihan. 

Pada durasi akses informasi COVID-19 5-6 jam per hari terdapat 68.42%  responden 

merasakan stres tinggi dengan gejala emosional. Begitu juga durasi 3-4 jam per hari dan 
1-2 jam per hari masing-masing 61.90% dan 40.48% responden mengalami stres tinggi 
khusus pada gejala emosional. Secara visual terdapat pada grafik berikut. 
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Grafik 1. Gambaran stres dilihat dari gejala emosional 
Selanjutnya  stres  pada  indikator  gejala  fisik  pada  durasi  akses  informasi 

COVID-19 1-2 jam dan 3-4 jam per hari menunjukkan 59.52% dan 42.86% responden 
dengan kriteria rendah. Sedangkan pada durasi 5-6 jam dan lebih dari 6 jam 47.37% dan 
41.03% responden mengalami stres dengan kriteria sedang. Kondisi ini dapat dilihat 
pada grafik berikut: 
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Grafik 2.        Gambaran stres dilihat dari gejala fisik 

Stres juga ditunjukkan oleh gejala perilaku yang tidak biasa seperti mudah 

menangis,  sulit  tidur,  tidak  melakukan  aktivitas  apa-apa,  dll.  Pada  durasi  akses 

informasi  COVID-19  1-2  jam  per  hari terdapat 45.24% responden  merasakan  stres 

dengan kategori sedang. Sedangkan pada durasi 3-4 jam, 5-6 jam dan lebih dari 6 jam 

masing-masing 44.44%, 57.89% dan 48.72% responden merasakan stres tinggi pada 

indikator  gejala  perilaku  yang  dimunculkan  seperti  yang  ditunjukkan  pada  grafik 

berikut: 
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Grafik 3.        Gambaran stres dilihat dari gejala perilaku 

Selanjutnya dilakukan uji Chi-Square untuk melihat hubungan antara variabel 

stres masyarakat terhadap durasi akses informasi COVID-19 pada setiap indikatornya 

bisa dilihat pada tabel 3 berikut: 

 
Tabel 3. Uji Chi-Square dan Koefisien Kontingensi antara Tingkat Stres dan Durasi 

Akses Informasi COVID-19 pada Setiap Indikator  
 

 

Indikator 

Value 

Pearson 

Chi- 

 

Contingen 
cy 

 

 

Sig.

                        Square    
Coefficient   

 

Gejala
Emosiona 
l 
Gejala 

11,151        0,211     0,084

Fisik             
12,214        0,220     0,057

 

Gejala 

  Perilaku     
  11,026        0,210    0,088

 

 

Dari  tabel  tersebut  diketahui  bahwa  tingkat  stres  masyarakat  berhubungan 

dengan  durasi  akses informasi  COVID-19  secara signifikan dengan  alfa  10%  pada 

setiap indikator stres. Hal ini dapat dilihat dari nilai Sig pada setiap indikator stres, 

semuanya lebih kecil dari alfa = 10% = 0,10, dan juga didukung oleh Value Person Chi- 

Square  yang  semuanya lebih  besar  dari  nilai  tabel  Chi-Square  pada alfa  10%  dan 

derajat bebas = 6 yaitu 10,645. 
Contingency  Coefficient  digunakan  untuk  melihat  seberapa  kuat  hubungan 

antara variabel stres masyarakat dengan durasi akses informasi COVID-19. Ternyata 

indikator stres yang berupa gejala emosional, gejala fisik dan gejala perilaku memiliki 

contingency coefficient masing-masing 0.211, 0.220 dan 0.210. Nilai ini menunjukkan 

bahwa hubungan positif yang rendah antara stres masyarakat dengan durasi akses 

informasi COVID-19. Adapun artinya stres masyarakat akan meningkat diikuti dengan 

meningkatnya durasi akses informasi COVID-19 dengan signifikansi 10% walaupun 

kekuatan hubungan variabel tersebut tergolong rendah. 
Pandemi COVID-19 merupakan ancaman serius bagi masyarakat, hal ini karena 

COVID-19 memiliki kemampuan menyebar dengan sangat cepat dari seseorang yang 

terinfeksi COVID-19 melalui droplet air liur ketika bersin ataupun batuk, kemudian 

ditambah lagi belum ditemukannya vaksin COVID-19 dan informasi yang simpang siur 

di media massa. Kondisi ini membuat masyarakat menjadi cemas bahkan stres, hal ini 

merupakan respons umum yang terjadi kepada seseorang ketika terjadi masa krisis yang 

ditandai dengan perasaan takut dan tidak nyaman (Nevid et al, 2018). Akses informasi 

dari media sebenarnya penting dilakukan agar masyarakat waspada terhadap bahaya 

COVID-10,  namun  disisi  lain  bisa menyebabkan  masyarakat  menjadi  khawatir  dan 

cemas yang akut jika tidak bisa memfilter informasi dengan baik dan benar 

(www.cnnindonesia.com, 2020). Perasaan tertekan, khawatir, tidak nyaman dan takut 

yang berlebihan pada seseorang bisa memicu timbulnya stres pada seseorang, seperti 

hasil penelitian ini yang mengungkapkan bahwa masyarakat Kerinci menunjukkan 

adanya indikasi stres selama masa pandemi COVID-19 yang dilihat dari gejala fisik, 

emosional, dan perilaku yang dimunculkan setalah mengakses informasi COVID-19

http://www.cnnindonesia.com/
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dengan intensitas yang lama. Artinya, semakin lama seseorang mengakses informasi 

COVID-19, maka semakin besar kemungkinan seseorang tersebut untuk mengalami 

stres. 

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang bisa mengalami stres, salah satunya 

yaitu pemanfaatan media informasi yang tidak bijak, seperti berita dan media sosial 

karena dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang sering mengakses 

informasi melalui media sosial bisa mempengaruhi emosi dan mood seseorang (Barry et 

al, 2018) serta informasi dari media diketahui bisa mempengaruhi tingkat stres dan 

kecemasan seseorang (McNaughton-cassil, 2001). Hasil penelitian Qiu et al (2020) juga 

menunjukkan bahwa responden dengan usia 18 hingga 30 tahun, dimana responden 

pada usia ini secara aktif mencari informasi terbaru mengenai pandemi COVID-19, 

yang pada akhirnya menyebabkan stres. 
Hasil temuan penelitian lain juga menunjukkan adanya hubungan positif dan 

signifikan antara ketakutan masyarakat terhadap informasi tentang COVID-19 dengan 

risiko  depresi  dan  kecemasan  akan  terinfeksi  COVID-19  (Ahorsu  et  al,  2020), 

seterusnya penggunaan media sosial yang tidak dikontrol akan meningkatkan risiko 

terjadinya masalah kesehatan mental seperti depresi, cemas, stres, bunuh diri dan 

gangguan konsep diri (Cepoiu et al, 2008; Guntuku et al, 2017; Budury & Fitriasari, 
2019). 

 
Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan penelitian ini mengungkapkan bahwa semakin lama masyarakat 

mengakses informasi tentang pandemi COVID-19, semakin tinggi risiko masyarakat 

untuk mengalami stres yang dilihat dari gejala emosional, fisik dan perilaku. Disarankan 

kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan media informasi dengan bijak dan 

memfilter informasi yang benar tentang COVID-19 serta kepada psikolog dan konselor 

diharapkan memberikan treatment untuk mereduksi stres yang dialami oleh masyarakat 

Kerinci. 
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Abstrak 

PENDAHULUAN  Masalah-masalah psikologis seperti  kebosanan,  lelah,  dan  stres 

yang timbul saat masa physical distancing saat pandemi covid-19 membutuhkan sikap 

untuk dapat menerima situasi yang tidak menyenangkan tanpa panik berlebihan, yaitu 

Qana’ah  (contentment)  sebagai  model  psikologis  yang  dirasa  tepat  untuk  menjadi 

faktor kepuasan bekerja dari rumah pada dosen. Penelitian terdahulu tentang qana’ah 

dalam bekerja terkait dengan kinerja dan juga motivasi karyawan. Tujuan penelitian ini 

adalah melihat gambaran sikap qana’ah pada dosen ketika pandemi covid-19, sehingga 

diperoleh konstruk pengukurannya. 

METODE penelitian dilakukan secara kualitatif melalui open question kepada tiga 

orang dosen dan didukung data tambahan hasil wawancara dengan dua orang tokoh 

agama di Kota Padang. Jawaban responden dikelompokan menjadi empat tema yang 

mewakili indikator sikap Qana’ah yakni menerima apa adanya, sabar dan berserah, 

selalu bersyukur, dan selalu berusaha. 
HASIL jawaban yang diperoleh dari hasil kualitatif diolah menjadi skala online dan 
diisi oleh 100 orang, maka diperoleh 16 aitem valid dengan alpha cronbach 0,888. 

KESIMPULAN gambaran qana’ah dosen Unand yakni keyakinan bahwa pandemi 

covid-19 adalah ujian dan dijadikan sarana menambah ibadah, sambil tetap optimis 

bahwa akan ditemukan obat covid-19 dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dosen 

Unand  tetap  bersyukur  ditengah  banyak  orang  yang  terdampak  akibat  pandemi, 

sehingga lebih toleran dan membantu orang lain bersama menghadapi pandemi ini. 

 
Kata kunci: Pandemi Covid-19, Sikap Qana’ah, Dosen, Konstruk Pengukuran

mailto:trirahayuningsih@med.unand.ac.id
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PENDAHULUAN 

Karantina adalah salah satu dari beberapa langkah kesehatan masyarakat untuk 

mencegah penyebaran penyakit menular dan memiliki dampak psikologis cukup besar 

bagi  yang  terkena  dampak  dengan  melakukan  jarak  sosial,  pembatalan  pertemuan 

massal,  dan  penutupan sekolah.  Efek  negatif  psikologis dari  masa karantina selama 

wabah Covid-19 termasuk gejala stres pasca-trauma, kebingungan, dan kemarahan. 

Stresor durasi karantina yang lebih lama menimbulkan ketakutan akan infeksi, frustrasi, 

kebosanan, persediaan kebutuhan dan informasi yang tidak memadai, kerugian finansial, 

serta  stigma  negatif  (Brooks et  al.,  2020).  Efek  sosial  dan  ekonomi  dari  karantina, 

termasuk kesehatan mental harus dievaluasi secara empiris dan dimasukkan ke dalam 

model  masa  mendatang  (Colbourn,  2020).    Langkah  itu  diambil  untuk  mengurangi 

potensi kerumuman yang rentan memperluas penyebaran penyakit Covid-19, yang telah 

ditetapkan WHO sebagai pandemik. Data per 14 Maret 2020 menyebutkan jumlah 

perguruan tinggi yang menyelenggarakan pembelajaran daring mencapai 58 kampus 

(Khoiri,  2020)  termasuk  Universitas Andalas (Unand),  sehingga dosen  harus kreatif 

dalam mendesain perkuliahan meskipun tidak mengerjakannya di kampus. 
Faktor-faktor  seperti  akses  transportasi  umum,  struktur  rumah  tangga,  dan 

kepadatan  tempat  tinggal,  berdampak  pada  keputusan  untuk  bekerja  dari  rumah 
(Caulfield, 2015), juga untuk mengurangi keramaian di jalanan (van der Loop et al., 
2019) karena jarak fisik adalah strategi paling efektif selama wabah Covid-19 (Prem et 

al., 2020). Namun, stresor nya memberikan efek tidak langsung pada peningkatan 

gangguan di rumah dan akibatnya juga meningkatkan insomnia (Kollmann et al., 2019). 

Bekerja dari rumah berarti menggabungkan peran ganda pekerja dan pengasuhan dalam 

satu lokasi, di waktu yang sama. Perubahan limpahan pekerjaan-rumah secara gender 

berbeda dalam peran sebagai ayah dan ibu, juga terkait pada transisi peran orang tua 

dalam pengasuhan pada tingkatan perkembangan anaknya (Lin & Burgard, 2018). 

Sementara itu, jam kerja mingguan adalah prediktor signifikan untuk kepuasan hidup. 

Faktor  keluarga,  seperti  status  perkawinan  dan  anak-anak  dalam  keluarga  serta 

dukungan sosial adalah faktor penting dalam mempengaruhi kepuasan hidup individu 

(Zhao et al., 2020). 
Dengan  berlakunya  kebijakan  bekerja  dari  rumah,  beberapa  karyawan  bisa 

merasakan kebosanan kerja dan kelelahan karena berperan ganda yang berujung pada 

kurang produktif dalam menyelesaikan beban kerja. Mengacu pada perasaan cukup dan 

pemenuhan  (Rahayuningsih,  2016),  dalam  sikap  qana’ah  terdapat  dimensi  sabar, 

syukur, dan tawakal. Manusia disuruh percaya adanya kekuasaan yang melebihi dirinya, 

dan harus sabar menerima ketentuan Ilahi walaupun tidak menyenangkan, serta 

bersyukur jika mendapat nikmat. Unand mempunyai visi misi dan capaian nilai karakter 

andalasian yakni SEJATI bagi para civitas akademiknya mencakup sabar, empati, jujur, 

adil, tanggung jawab, dan ikhlas. Karakter ini sesuai   dengan makna qana’ah yang 

mengandung lima perkara menurut Hamka (2007) yaitu menerima dengan rela apa yang 

ada, memohon kepada Tuhan tambahan yang pantas dan berusaha, menerima dengan 

sabar ketentuan Tuhan, bertawakal kepada Tuhan, dan tidak tertarik oleh tipu daya 

dunia. Qana’ah adalah modal yang menimbulkan kesungguhan hidup (energi) mencari 

rezeki , yang menjadi salah satu motivasi orang untuk bekerja. 
Oleh  karena  itu,  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana 

gambaran sikap qana’ah pada dosen Unand dalam menghadapi pandemik Covid-19. 

Diharapkan manfaat penelitian dasar bagi dosen pemula di Unand ini menjadi 

pengembangan keilmuan peneliti khususnya bidang kesehatan mental pada  SDM, serta
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secara praktis dapat menjadi solusi untuk menurunkan tingkat masalah-masalah 

psikologis akibat pandemik Covid-19 melalui sikap qana’ah dan mencapai kepuasan 

hidup. 

 
Tinjauan Pustaka 

Sikap Qana’ah 
Qana’ah atau yang dikenal dengan istilah contentment (Ali, 2014) menurut Nursi 

sebagai dimensi karakter manusia yang penting. Contentment bisa dikaitkan erat dengan 

konsep   kebahagiaan   dan   kepuasan.   Dalam   psikologi   positif,   ilmuwan   sosial 

mempelajari apa yang mungkin berkontribusi untuk menjalani kehidupan yang baik, 

atau apa yang akan menyebabkan orang mengalami peningkatan mood positif dan 

kepuasan keseluruhan dengan kehidupan mereka (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

Contentment adalah keadaan kepuasan mental atau emosional yang mungkin diambil 

dari kemudahan dalam situasi, tubuh dan pikiran seseorang. Contentment dimaknai 

sebagai seseorang bisa menerima situasi dan merupakan bentuk kebahagiaan yang lebih 

ringan dan lebih tentatif (Schwartz et al., 2002). 
Qana’ah memiliki atribut merasa cukup, berusaha dengan segala kemampuan dan 

berserah kepada ketentuan Allah SWT. Sikap merasa cukup dapat dilihat dari aspek 

temuan pada konstruk qana’ah yang pertama, dimana menerima apa adanya adalah 

bentukan dari sikap merasa cukup atas segala nikmat yang diberikan Allah SWT. Hal 

ini  juga direpresentasikan dalam  perilaku selalu bersyukur. Sedangkan  aspek  kedua 

dalam temuan penelitian adalah aspek sabar dan berserah, dimana aspek ini merupakan 

salah satu indikator dari akhlak qana’ah. Adapun aspek ketiga yakni selalu berusaha 

juga merupakan cerminan pribadi yang memiliki akhlak qana’ah (Ahya, 2019). Senada 

dengan temuan penelitian terdahulu (Rahayuningsih, 2016), peneliti akan melanjutkan 

model  psikologis  qana’ah  ini  sebagai  faktor  kepuasan  hidup,  terutama  pada  dosen 

selama  bekerja  dari  rumah  karena  sikap  seperti  ini  dibutuhkan  untuk  bisa  bangkit 

kembali (resilien), terutama dalam meghadapi wabah Covid-19 agar tidak menimbulkan 

cemas berlebihan (Bardhan, 2020; Djalante et al., 2020). 

 
Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas 2 tahapan, 

yaitu tahap kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dilakukan kepada 3 orang tokoh 

agama dan 10 orang dosen Unand untuk konstruksi pengukuran melalui wawancara 

terstruktur. Pedoman wawancara  disusun  sesuai  aspek  Qana’ah (Ahya, 2019) yakni 

menerima  apa  adanya,  sabar  dan  berserah,  selalu  bersyukur,  dan  selalu  berusaha. 

Peneliti membuat 26 pertanyaan tentang sikap menghadapi pandemi covid-19 dan 

mengelompokan jawaban responden (dosen Unand) ke dalam tema sesuai kategorisasi 

aspek qana’ah tersebut. Kemudian melakukan triangulasi data dengan mewawancarai 

tokoh agama untuk mendapatkan gambaran sikap qana’ah dalam menghadapi pandemi 

covid-19. 

          Dilanjutkan tahap kuantitatif sejumlah 100 orang dosen Unand dianggap sudah 

memenuhi sampling yang ideal untuk uji validitas konstruk. Adapun metode pengambilan 

sampling yang akan digunakan adalah incidental sampling yaitu teknik pengambilan 

sampling berdasarkan kebetulan, peneliti bertemu dengan subjek yang dapat digunakan 

sebagai sampel. Teknik analisis data yang bersifat kuatitatif menggunakan program 

statistik SPSS 26. 
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Hasil dan Pembahasan 

Skala sikap qana’ah memiliki hasil koefisien alpha cronbach dengan skor 0.888 

untuk skala sikap qana’ah menghadapi pandemi Covid-19 dengan 16 aitem valid dalam 

empat aspeknya sebagai berikut: 
a.   Menerima apa adanya 

1.   Akhirnya saya lapang dada dengan keadaan pandemi covid-19 
2.   Ikhlas atas kehendak Allah SWT dalam menerima adanya wabah corona ini 

adalah pilihan 
3.   Mengikuti protokol kesehatan untuk hidup bersih dan sehat sudah saya lakukan 

untuk mencegah virus corona ini (mean= 4.80) 
4.   Kita harus taat pada aturan WHO karena ahlinya yang lebih mengetahui 

mencegah penularan covid-19 
b.   Sabar dan berserah 

5.   Mengikuti protokol pencegahan covid-19 adalah sikap sabar saya menghadapi 
pandemi corona 

6.   Saya meyakini wabah corona ini adalah ujian 
7.   Bagi saya, wabah corona ini justru memperkuat tingkat keimanan dan 

menambah ibadah saya 
8.   Saya yakin segala penyakit ada obatnya, walaupun belum ditemukan 

(mean=4.73) 
9.   Sehatnya saya sampai saat ini karena pertolongan Allah SWT (mean= 4.79) 
10. Jika ada orang yang positif covid-19, itu terjadi atas seizin Allah SWT 

c.    Selalu bersyukur 
11. Saya membantu mahasiswa memecahkan masalahnya meski bekerja dari 

rumah, karena saya percaya Allah juga akan memudahkan urusan saya nantinya 
12. Saya membantu orang-orang di sekeliling saya yang terdampak corona 
13. Saya meningkatkan amalan sunah sebagai wujud terimakasih kepada Allah 

SWT atas segala nikmat yang diberikan 

 
d.   Selalu berusaha 

14. Nikmat sehat hingga saat ini adalah hasil atas upaya pencegahan covid19 yang 
telah saya lakukan 

15. Saya paham bahwa hidup di tengah pandemi covid-19 ini cukup berat, sehingga 
saya tidak terlalu memaksakan orang lain 

16. Kita harus kreatif menemukan peluang dan inovasi pengembangan diri selama 
kuliah online 

Subjek penelitian terdiri dari 100 orang, melalui data pribadi yang telah diisi 
oleh subjek maka dapat diperoleh gambaran umum subjek yang berpartisipasi dalam 

penelitian ini. Gambaran umum subjek akan diuraikan secara rinci, berupa distribusi 

subjek penelitian berdasarkan usia, masa kerja, dan jenis kelamin. 
Berdasarkan usia, didapatkan data bahwa sampel penelitian memiliki rentang 

usia dari 27 hingga 66 tahun, berikut rincian distribusi sampel berdasarkan usia: 

 
Tabel 1 Gambaran Subjek Berdasarkan Usia 

  No           Usia                   F                 %   
 

1. 26-35  31  31% 

2. 36-45  28  28% 

3. 46-55  17  17% 
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4.           56-65                  23              23% 

   5.           66-75                   1                1%   

Jumlah                   100            100% 
 

Berdasarkan  masa  kerja,  didapatkan  data  bahwa  sampel  penelitian  memiliki 

masa kerja paling sedikit satu tahun dan paling lama 34 tahun dengan perincian sebagai 

berikut: 

 
Tabel 2 Gambaran Subjek Berdasarkan Masa Kerja 

  No.     Masa Kerja             F                 %   
 

1. 1-10  35  35% 

2. 11-20  29  29% 

3. 21-30  15  15% 

4. 31-40  21  21% 
 Jumlah  100  100% 

 

Berdasarkan jenis kelamin, didapatkan data bahwa sampel terdiri dari 34 orang 
laki-laki dan 66 orang perempuan, seperti tertera pada tabel berikut: 

 
Tabel 3 Gambaran Subjek Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin 

  No    Jenis Kelamin         F            %   

1.          Laki-laki             34         34% 

   2.        Perempuan           66         66%   

Jumlah                 100       100% 
 

Dari hasil wawancara awal peneliti dengan para responden, diketahui bahwa 

perasaan lapang dada dan ikhlas menerima kehendak Allah adalah pilihan saat ini. 

Sehingga, perilakunya mengikuti protokol kesehatan dan patuh terhadap aturan WHO 

sebagai ahli dalam pencegahan covid-19. Sikap sabar menghadapi pandemi covid-19 

ditunjukkan  dengan  keyakinan  bahwa  pandemi  ini  adalah  ujian,  sehingga 

menjadikannya sebagai sarana menambah amal ibadah dan keimanan kepada Allah. 

Percaya bahwa setiap penyakit akan ada obatnya, sehat dan terkena virus juga terjadi 

atas seizin Allah. Dengan demikian, responden akan mensyukuri apapun keadaannya 

saat ini, dengan cara membantu orang lain yang terdampak pandemi. Sikap menerima 

tetapi bukan pasrah, karena responden terus berusaha menjaga kesehatannya sehingga 

tetap sehat. Termasuk memudahkan urusan orang lain dalam pencegahan penularan 

covid-19, juga dengan kreatif dalam bekerja. Sehingga selama pandemi covid-19 

responden bisa tetap merasakan kepuasan terhadap kehidupannya. 

             Model kerja dalam Islam (Muayyad & Gawi, 2017) salah satunya adalah sikap 

qana’ah, yakni memandang dunia sebagai ladang menuju akhirat untuk mendapatkan 

kepuasan yang hakiki. Dosen yang qana’ah selama pandemi covid-19 ini, akan tetap 

merasa puas dengan kondisi bekerja dari rumah, sehingga tidak akan mengeluhkan biaya 

internet serta beban waktu, tenaga, dan pikiran yang mungkin tidak lagi memiliki batasan 

jam kerja ketika sudah dilakukan dari rumah karena menganggap tugas dosen sebagai amal 

ibadah. 
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Kesimpulan dan Saran 

Penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu faktor dosen untuk bisa merasakan 

kepuasan bekerja meskipun dari rumah, karena kondisi pandemi covid-19, adalah 

dipengaruhi sikap qana’ah. Dari hasil wawancara awal peneliti dengan para responden, 

diketahui bahwa perasaan lapang dada dan ikhlas menerima kehendak Allah adalah 

pilihan saat ini. Sehingga, perilakunya mengikuti protokol kesehatan dan patuh terhadap 

aturan WHO sebagai ahli dalam pencegahan covid-19. 

Sikap  sabar  menghadapi  pandemi  covid-19  ditunjukkan  dengan  keyakinan 

bahwa pandemi ini adalah ujian, sehingga menjadikannya sebagai sarana menambah 

amal  ibadah  dan  keimanan  kepada Allah.  Percaya bahwa setiap  penyakit  akan  ada 

obatnya, sehat dan terkena virus juga terjadi atas seizin Allah. Dengan demikian, 

responden akan mensyukuri apapun keadaannya saat ini, dengan cara membantu orang 

lain yang terdampak pandemi. 

Sikap menerima tetapi bukan pasrah, karena responden terus berusaha menjaga 

kesehatannya sehingga tetap sehat. Termasuk memudahkan urusan orang lain dalam 

pencegahan penularan covid-19, juga dengan kreatif dalam bekerja. Sehingga selama 

pandemi covid-19 responden bisa tetap merasakan kepuasan terhadap kehidupannya. 
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COGNITIVE RESTRUCTRING TO REDUCE THE NEGATIVE THINKING IN 

EARLY ADULT WOMAN 
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Chairun.nisaa96@gmail.com, ekayatinovi@gmail.com 

 
Abstract 

 
INTRODUCTION Jealousy in romance is often associated with poor things such as the 

emergence of negative thinking and irrational allegations. People with negative thoughts 

will always continue to give poor judgment and always worry about events that have not 

yet occurred, this thinking will have an influence on the life of the individual. Cognitive 

restructuring is a cognitive therapy in counseling that emphasizes the power of positive and 

logical thoughts by writing down what events or situations cause emotions to the client. 

 
METHOD This study uses a qualitative approach with with a single case design,, which 

means  that  in  this study  only  one  subject  is  used  in  depth  to  be given treatment.  In 

qualitative use, researchers can find out how the data collection process reaches the 

evaluation  stage  of  program  implementers  through  descriptions  in  the form  of  words, 

language, behavior in natural contexts and utilizes various kinds of research methods such 

as observation and interviews. 

 
RESULTS. The results of this study indicate that cognitive restructuring can reduce 

negative thinking in subjects who have problems in romance. This appears in the form of 

cognitive restructuring where there is a decrease in anger and disappointment when the 

subject is able to shift his mind to be more positive. 

 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS The conclusion of this study is that 

cognitive restructuring can decrease negative thinking subjects who have problems in 

romance. The intervention process is carried out for 5 sessions with a duration of 60 

minutes per session. Starting with the exploration phase is the process of digging up data, 

then  intervention  is  using  cognitive  therapy  and  also  asking  the  subject  to  fill  out  a 

cognitive restructuring form. In addition, observations and interviews also showed changes 

in the subject before and after the intervention. 

 
Keywords: cognitive restructuring, pola pikir negatif
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Pendahuluan 
Dewasa muda merupakan tahap awal kedewasaan dalam kehidupan seseorang. 

Dewasa muda adalah individu yang berada di rentang usia 20-40 tahun (Papalia dalam 

Asriana & Ratnasari, 2012). Pada tahap ini, dewasa muda sedang mencari suatu hubungan 

yang serius bersama pasangannya, contohnya adalah hubungan pacaran (Cate dkk dalam 

Indrawati dkk, 2018). Menurut Bogle (dalam Indrawati dkk, 2018), pacaran merupakan 

kencan eksklusif dengan seseorang sebelum menjadi pasangan dalam pernikahan. Eksklusif 

yang dimaksud adalah individu berkomitmen dengan pasangannya dan tidak melibatkan 

pihak luar dalam menjalani hubungan tersebut (Purdue University Northwest, dalam 

Indrawati dkk, 2018). 
Dalam sebuah hubungan romantis, komitmen merupakan salah satu unsur penting 

bagi dua individu yang terlibat di dalamnya, namun komitmen terhadap hubungan tersebut 

mungkin saja berubah dan bervariasi seiring waktu. Individu mungkin saja bertemu dengan 

orang  yang  mereka  anggap  menarik  dari  pasangan  yang  telah  ada.  Hal  inilah  yang 

kemudian dapat mengancam hubungan karena kehadiran orang lain yang diidentifikasikan 

sebagai salah satu ancaman utama dari stabilitas sebuah hubungan (Rusbult & Johnson 

dalam  Asriana & Ratnasari,  2012). Adanya orang  lain dalam  hubungan pacaran  dapat 

menyebabkan perasaan cemburu bagi pasangan. Menurut White (dalam Utami & Novianti, 
2018) kecemburuan merupakan pikiran, emosi dan tindakan kompleks yang berasal dari 
kehilangan atau ancaman pada self-esteem dan/atau keberlangsungan atau kualitas dari 

hubungan  romantis.  White  juga  menjelaskan  bahwa  kecemburuan  terdiri  dari  tiga 

komponen  yaitu  kognitif,  emosi,  dan  perilaku.  Komponen  emosi  yang  ditunjukkan 

misalnya dengan perasaan marah, ketakutan, atau sedih. Kecemburuan emosi bisa terjadi 

karena  adanya  penilaian kognitif,  tetapi  juga  bisa  terjadi  karena  respon  pada  stimulus 

tertentu. Komponen perilaku ditunjukkan dengan perilaku detektif atau protektif yang 

dilakukan seseorang ketika mempersepsikan adanya lawan, baik nyata ataupun tidak. 

Sedangkan komponen kognitif menekankan pada kekhawatiran dan kecurigaan yang 

paranoid seseorang akan ketidaksetiaan pasangannya. Kecurigaan yang berlebih diataranya 

seperti pola pikir negatif atau tuduhan terhadap pasangan. 

Menurut  Winda (dalam Mardhika, 2016) berpikir  negatif adalah pola atau cara 

berpikir yang lebih condong pada sisi-sisi negatif dibanding sisi-sisi positifnya. Hal ini 

dapat dilihat dari kepercayaan diri atau pandangan yang terucap, sikap individu, dan 

perilaku. Sedangkan Rasyid (dalam Mardhika, 2016) mengartikan pikiran negatif sebagai 

sekumpulan pikiran salah yang menghambat langkah manusia menuju kondisi yang lebih 

baik dan membuat perilaku manusia tidak terarah. Pola pikir negatif menurut Williams 

(dalam Mardhika, 2016) yaitu kecendurungan individu untuk memandang segala sesuatu 

dari sisi negatif. Manusia dengan pemikiran negatif akan selalu terus memberikan penilaian 

buruk dan selalu mengkhawatirkan kejadian yang belum terjadi, pemikiran ini akan 

memberikan pengaruh pada kehidupan individu tersebut. 

Salah satu metode untuk menurunkan pola pikir negatif adalah dengan cognitive 

restructuring. Cognitive restructuring adalah teknik inti dari terapi kognitif, format 

pengobatan ilmiah yang divalidasi oleh psikologis Dombeck (dalam Fajarudin & Pratiwi, 
2016).  Nursalim mengatakan bahwa cognitive restructuring adalah teknik konseling yang 
dapat   mengubah   dan   mengganti   kepercayaan   yang   negatif/tidak   logis   menjadi 
keperacayaan yang positif/masuk akal. Beck menggunakan teknik kognitif untuk mengubah
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kebiasaankebiasaan pemikiran yang otomatis negatif dan menggantinya dengan pemikiran 

yang otomatis konstruktif (dalam sitepu, 2019). Penerapan strategi Cognitive restructuring 

(dalam Fajarudin & Pratiwi, 2016). 1. Rasional: Tujuan dan tinjauan singkat prosedur. 2. 

Identifikasi pikiran klien dalam situasi problem 3. Pengenalan dan latihan coping thought 

(CT). 4. Pindah dari pikiran-pikiran negatif ke coping thought (CT) 5. Pengenalan dan 

latihan penguat positif 6. Tugas rumah dan tindak lanjut 

 
Metode 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

single-case design, yang artinya dalam penelitian ini hanya menggunakan satu orang subjek 

secara mendalam untuk diberikan perlakuan yang bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana 

efektivitas cognitive restructuring untuk mengatasi pola pikir negatif. Dengan pendekatan 

kualitatif, peneliti dapat mengetahui bagaimana proses pengambilan data sampai pada 

tahapan evaluasi dari penerapa program melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata, bahasa, 

perilaku pada sutau konteks yang alamiah dan memanfaatkan berbagai macam metode 

penelitian seperti observasi, wawancara dan juga lembar checklist cognitive restructuring. 
Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  seorang  perempuan  berusia  22  tahun  yang 

memiliki pola pikir negatif. Subjek sering menduga hal-hal yang belum tentu terjadi 

mengenai kekasihnya. Hal ini disebabkan adanya perempuan lain yang mengaku menyukai 

kekasih subjek. Walaupun kekasih subjek sudah menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki 

hubungan apapun selain teman biasa namun subjek tetap tidak percaya dan sering berpikir 

negatif. Hal ini berdampak pada hubungan keduanya yang mulai tidak sehat dan sering 

berselisih paham. Selain itu, subjek juga sering bersedih dan menangis secara tiba-tiba 

karena dorongan dari pikiran negatif tersebut. 
Proses intervensi dilakukan selama 5 sesi dengan durasi 60 menit per sesi. Dimulai 

dengan   tahap   eksplorasi   yaitu   proses   menggali   data,   kemudian   intervensi   yaitu 

menggunakan   kognitif   terapi   dan   juga   meminta   subjek   mengisi   form   cognitive 

restructuring dengan mengacu pada format penelitian sebelumnya oleh Rizkiawati & Asiah 

(2016), kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Data yang didapatkan akan dianalisa secara 

kualitatif dengan membandingkan kondisi subjek sebelum dan setelah melakukan konseling 

menggunakan cognitive restructuring. Berikut adalah tabel pemaparan proses pelaksanaan 

intervensi 
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              Tabel 1. Tahapan Intervensi   

    Sesi        Tahapan                            Tujuan                                                   Hasil  

Sesi 1    Perkenalan 

dan kontrak 

belajar 

- Membangun rapport dan saling 

mengenal satu sama lain untuk 

membangun rasa percaya 
-   Menentukan  goals  atau  tujuan 

bersama yang ingin dicapai 
-   Menyepakati              ketentuan- 

ketentuan       selama       proses 
intervensi 

- Saling  percaya dan  menyepakati 

tujuan bersama yaitu agar subjek 

mampu menyikapi 

permasalahannya dengan lebih 

baik.

 

Eksplorasi      -   Eksplorasi  permasalahan  yang 
dialami oleh subjek 

- Subjek  memiliki  permasalahan 
yaitu    munculnya    pola    pikir 
negatif   karena   rasa   cemburu 
kepada kekasihnya 

 

- Subjek sering memikirkan hal-hal 

negatif terhadap kekasihnya. 

Subjek  sering  menduga 

kekasihnya sedang  bersama atau 

chatting deangan perempuan lain.

Sesi 2    Eksplorasi 

lanjutan 

- Subjek    mulai    terbuka    lebih 

dalam terhadap permasalahan 

yang dialami 

- Subjek merasa apa yang ada di 

pikirannya benar-benar terjadi 

sehingga membuatnya semakin 

marah. 

- Subjek       mengatakan       bahwa 

kekasihnya memiliki teman dekat 

yang sikapnya tidak seperti teman 

pada umumnya. Perempuan 

tersebut sering curhat, bahkan 

sedikit menggoda kekasih subjek 

dengan mengatakan rindu. Subjek 

mengetahui  hal  tersebut  dari 

media sosial kekasihnya. 

- Meski   kekasihnya   mengatakan 

bahwa mereka tidak memiliki 

hubungan apapun, namun subjek 

tidak  percaya  dan  ingin 

mengakhiri hubungan, tapi di sisi 

lain subjek      masih      sangat 

menyayangi kekasihnya. 

- Selama  beberapa  minggu subjek 

sering memiliki pola pikir negatif 

bahwa  kekasihnya  sedang 

bersama perempuan tersebut 

sehingga membuat subjek 

menangis, merusak suasana hati 

dan moodnya menjadi sangat 

buruk secara tiba-tiba

Sesi 3    Intervensi       -   Melakukan           pendampingan 

dengan kognitif terapi 

- Membahas    apa    saja    pikiran- 

pikiran yang sering mengganggu 

subjek dan bagaimana subjek 

berusaha mengatasinya selama ini
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- Menjelaskan                mengenai 

cognitive restructuring serta 

langkah-langkah dalam mengisi 

form 

- Subjek      mengikuti      petunjuk 

dengan  baik.  Subjek menuliskan 

pikiran-pikiran negatif apa saja 

yang     dirasakan     sebagaimana

                         -                                                                 terlampir pada Tabel 2   
 

Sesi 4 Evaluasi -   Membahas satu persatu -   Subjek mengisi form dengan baik 
  mengenai hal-hal yang dan mengungkapkan hal-hal yang 

dituliskan oleh subjek 
- 

dirasakan  dengan  cukup  detail. 
Setelah membahas keluhan- 
keluhannya, subjek mengatakan 
bahwa perasaannya sedikit lega.

Sesi 5    Terminasi       -   Subjek    diminta    untuk    tetap 

mengisi form jika masih muncul 

pikiran negatif 

- Membantu       subjek       untuk 

membuat komitmen mengenai 

perubahan yang harus dilakukan 

kedepannya 

- Subjek  akan  tetap  mengisi  form 

untuk menungangkan    pikiran- 

pikiran negatif. 

- Subjek  akan  memperbaiki  pola 
komunikasi dengan kekasihnya 

- Subjek akan berusaha mendengar 
penjelasan kekasihnya 

- Subjek     akan     mengkonfirmasi 
pikiranya dengan fakta yang ada 
apakah  hal  tersebut  benar  atau 
tidak 

- Subjek akan mengabaikan pikiran 
negatifnya    jika    hal    tersebut 
terbukti salah

 

 
 

Hasil dan Pembahasan 

Intervensi dilakukan selama 5 sesi. Sesi 1 memulai perkenalan dan membangun 

rapport agar timbul rasa saling percaya satu sama lain. Menentukan goals atau tujuan yang 

ingin dicapai dengan adanya proses terapi. Subjek cukup kooperatif karena merasa pikiran 

negatifnya sangat mengganggu emosi dan pikirannya sehigga berdampak pada kegiatan 

sehari-hari. Tahap eksplorasi mulai dilakukan namun belum mendalam karena keterbatasan 

waktu subjek. 

Sesi kedua melanjutkan tahap eksplorasi. Subjek menceritakan secara detail awal 

mula  kejadian  mengenai  pola pikir  negatif  yang  dialami.  Hal  ini  dikarenakan  kekasih 

subjek  memiliki  kelompok  pertemanan  (genk)  dimana  salah  satu  perempuan  diantara 

mereka cukup dekat dengan kekasih subjek. Subjek pernah melihat di instagram story 

bahwa  kekasihnya  sedang  membawakan  tas  milik  perempuan  tersebut.   Selain  itu, 

perempuan tersebut juga sering menghubungi lewat media sosial dan mengajak kekasih 

subjek untuk berkumpul bersama teman-temannya dan mengatakan rindu kepada kekasih 

subjek. Tidak hanya itu, beberapa hari setelahnya perempuan tersebut juga menghubungi 

subjek dan mengaku memiliki perasaan lebih terhadap kekasih subjek. 
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Mengetahui hal itu subjek sangat kaget dan marah kepada kekasihnya. Ketika 

kekasihnya  menjelaskan  bahwa  mereka  tidak  memiliki  hubungan  apapun  selain  hanya 

teman biasa, subjek justru menjadi semakin marah dan bersedih. Sejak saat itu subjek selalu 

memikirkan hal-hal negatif seperti menuduh kekasihnya sedang bersama perempuan 

tersebut. Hal ini berakibat pada hubungan asmara mereka yang sering adu mulut. Ketika 

kekasih subjek mengatakan dirinya tidak kemana-mana, namun subjek terus menuduh hal 

yang sebaliknya. Meskipun kekasih subjek telah mengirim bukti melalui foto atau video 

call, namun subjek sering merasa tidak percaya dan menangis secara tida-tiba. Padahal 

kekasih subjek sudah berusaha menunjukkan bahwa dirinya tidak selingkuh, namun subjek 

tetap kesulitan mengontrol pikiran-pikiran negatifnya. 
Pada sesi ketiga intervesi mulai diberikan. Terkadang subjek menyadari bahwa hal- 

hal  yang  dipikirkannya  memang  tidak  terjadi.  Pelan-pelan  subjek  berusaha  berdamai 

dengan keadaan dan memaafkan kekasihnya. Walaupun hal ini hanya terjadi beberapa kali, 

namun  cukup  membantu  selama  proses  pemberian  intervensi.  Subjek  diminta  untuk 

mengisi form yang telah disediakan. Subjek menuliskan pikiran-pikiran negatifnya dengan 

cukup detail dan terbuka (terlampir pada tabel 2.). 
 

 
 

Tabel 2. Form Cognitive restructuring yang sudah diisi oleh subjek

Situasi/kejadian 

tulis           secara 

ringkas kejadian 

faktual         yang 

menimbulkan 

emosi          tidak 

menyenangkan 

Ketika   saya   tau 

kalau  pacar  saya 

membawakan  tas 

teman     cewenya 

ketika       liburan, 

saya   marah   dan 

rasanya         ingin 

menjambak 
rambut cewek itu 

Ketika cewe itu 

mengaku jika ia 

punya perasaan 

sama pacar saya, 

saya sakit hati dan 

marah 

EMOSI 
1.   Tentukan   : 

Sedih/cemas/ 
marah dll. 
2.  Skor  kadar 
emosi: 1-100% 

 
Marah : 90% 

Kecewa : 90% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marah : 95% 
Kecewa: 90% 

Fikiran-fikiran 

otomatis       self 

talk             yang 

menyebabkan 

emosi 
 

 
 

Pasti cewek itu 

senang bisa jalan 

bersama pacar 

saya 
 
 
 
 
 
 
 

Mungkn     cewe 

itu    bisa    suka 

karena        pacar 

saya             juga 

memberi 

perhatian 

Tanggapan 

rasional/debat 

terhadap 

pemikiran 

otomatis 
 

 
 

Mungkin 

waktu itu cewe 

itu benar-benar 

butuh bantuan 
 
 
 
 
 
 
 

Tapi menurut 

orang pacar 

saya memang 

pendengar 

yang         baik 

sehingga orang 

akan    nyaman 

bercerita 

dengan dia 

Respon   emosional 
yang baru 

Skor kadar emosi 

yang baru secara 

berurutan 0-100% 
 

 
 

Marah 60% 

Kecewa : 40% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marah : 70% 
Kecewa : 50%
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Saya kesal karena 

cewe   itu    minta 

maaf      tapi      di 

sosmed         tetap 

memposting 

kebersamaan 
sama  pacar  saya 
dan  masih  sering 

berkumpul 

bersama 

Marah : 90 % 

Kecewa : 70% 

Mungkin mereka 

masih        sering 

berhubungan 

membalas  pesan 

whatsapp   tanpa 

sepengetahuanku 

Tapi     mereka 

memang 
berada          di 
lingkungan 

pertemanan 

yang        dekat 

satu sama lain 

Marah : 80% 

Kecewa : 70%

 

Keterangan : Sedang = 

1-35% Cukup = 36-70% 

Tinggi = 71-100% 

 
Sesi  keempat  yaitu  evaluasi,  subjek  merasa  cukup  lega  karena  bisa meluapkan 

emosinya  dengan  bebas.  Selain  itu,  memunculkan  pikiran  yang  lebih  positif  membuat 

subjek merasa lebih tenang. Jika selama ini subjek memendam perasaan marahnya, dengan form 

cognitive restructuring subjek bisa menuangkan isi hatinya dengan bebas. 
Pada sesi terakhir yaitu terminasi, subjek diminta untuk tetap mengisi form jika 

pikiran negatif itu muncul agar subjek terbiasa untuk mengalihkan pikiran negatif dengan pikiran 

yang lebih positif. Subjek menyadari bahwa harus memperbaiki pola komunkasi dengan 

kekasihnya. Subjek akan berusaha mendegarkan penjelasan kekasihnya dan tidak mengambil 

kesimpulan sendiri. 

              Berdasarkan pemaparan hasil intervensi, ditemukan bahwa cognitive restructuring dapat 

membantu subjek dalam menurunkan pola pikir negatif. Hal ini dapat dilihat pada form cognitive 

restructuring dimana tingkat kemarahan dan perasaan kecewa subjek menurun setelah memunculkan 

pikiran yang lebih positif. Selain itu, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan 

kepada subjek juga menunjukkan adanya penurunan pola pikir negatif. Untuk memperkuat data, 

maka peneliti juga melakukan wawancara kepada significant other yaitu kekasih subjek sendiri. Hal 

ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sitepu (2019) dimana cognitive 

restructuring dapat menurunkan pola pikir negatif 
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Tabel 3. Keadaan Subjek Sebelum dan Sesudah Intervensi 

  Sebelum intervensi                                             Setelah intervensi  
 

Subjek   menceritakan   kekasihnya   dengan 
menggebu-gebu dan nada yang tinggi 

Subjek   tampak   sangat   emosional   ketika 
menyebutkan  nama  perempuan  yang  dekat 

 

Nada   suara   subjek   tidak   meninggi   ketika 
menceritakan kekasihnya 

Subjek tidak suka menyebut nama perempuan 
tersebut namun subjek cukup mampu menahan

  dengan kekasihnya                                               emosinya  
 

Subjek tidak mau mendengarkan penjelasan 

kekasihnya 

 
Setiap kekasihnya menjelaskan, subjek tidak 

percaya dan menuduh sebaliknya 

 

Subjek         mulai         mendengarkan         dan 

mempertimbangkan penjelasan kekasihnya 
 

Subjek     lebih      mendengarkan     penjelasan 

kekasihnya dan berusaha menerima penjelasan

                                                                                tersebut  
 

Subjek  sering  menangis  dan  marah  secara 
tiba-tiba 

Setiap subjek mengingat hal tersebut kemudian 

marah, subjek berusaha mencari cara agar tidak
                                                                                semakin emosi  

 

Subjek    sering    mengecek    media    sosial 

kekasihnya 

Subjek  memilih  untuk  tidak  membuka  akun 
sosial media milik kekasihnya lagi sebab subjek

                                                                                ingin membangun kepercayaan diantara mereka  

Subjek   menjadi   lebih   posesif   dan   selalu Subjek     memastikan     kegiatan     kekasihnya
  memastikan kegiatan dan posisi kekasihnya        seperlunya saja  

Subjek selalu meminta bukti foto atau video 

bahwa kekasihnya sedang tidak bersama 

perempuan lain 
 

Subjek melarang kekasihnya untuk  bertemu 
(nongkrong) dengan kelompok (genknya) 

 

Subjek  hanya meminta  kabar  lewat  teks  atau 
telpon biasa 
 

Subjek belum mengizinkan kekasihnya bertemu 

genknya, namun subjek sedang berusaha untuk 

memperbolehkan hal tesebut
 

Kesimpulan 
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  cognitive  restructuring 

dapat menurunkan pola pikir negatif pada subjek yang memiliki permasalahan dalam 

hubungan asmara. Hal ini tampak pada form cognitive restructuring dimana terjadi 

penurunan rasa marah dan kecewa ketika subjek mampu mengalihkan pikirannya menjadi 

lebih  positif.  Selain  itu,  hasil  observasi  dan  wawancara  juga  menunjukkan  adanya 

perubahan subjek sebelum dan setelah intervensi. 
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Abstrak 
Penglibatan dalam aktiviti waktu senggang dilihat sebagai satu platform sosialisasi yang 
baik jika dimanfaatkan dengan cara yang betul  terutama kepada golongan muda masa 

kini. Kertas kerja ini bertujuan untuk meneliti kajian-kajian lalu berkaitan dengan jenis- 

jenis aktiviti yang disertai oleh golongan muda dalam waktu senggang,   aspek-aspek 

berkaitan pengisian waktu senggang serta hubungannya dengan kesejahteraan diri 

golongan muda. Kajian ini menggunakan carian di Google Scholar yang menggunakan 

kata kunci berkaitan dengan aktiviti waktu senggang golongan muda. Dapatan kajian- 

kajian lalu mendapati bahwa penglibatan dalam aktiviti waktu senggang oleh golongan 

muda masa kini tidak tertumpu kepada penggunaan gadjet semata-mata, sebaliknya 

turut meliputi aktiviti fizikal seperti beribadah, melancong serta melibatkan diri dengan 

aktiviti  kesenian.  Aspek-aspek  berkenaan  dipengaruhi  oleh faktor  demografi  seperti 

jantina, sosioekonomi serta kemudahan awam yang ada. Selain itu, kajian ini turut 

mendapati bahawa penglibatan dalam aktiviti senggang juga memainkan peranan 

terhadap kesejahteraan diri individu melalui pengukuhan nilai positif, kemahiran 

perancangan   serta   kepuasan   diri   ke   atas   pencapaian   matlamat.   Individu   yang 

mempunyai amalan pengisian aktiviti waktu senggang pada umumnya mempunyai 

persepsi kesejahteraan diri yang baik. Kajian akan datang dicadangkan untuk meneliti 

peranan  jenis-jenis  jaringan  sosial  dalam  konteks  demografi  yang  berbeza  bagi 

golongan muda dalam aktiviti senggang dan kesejahteraan diri mereka. 

 
Kata kunci: aktiviti senggang, golongan muda, sihat, kesejahteraan diri, internet

mailto:jaafar@iukl.edu.my
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PENGENALAN 

Kehidupan yang berkualiti seringkali dikaitkan dengan pengurusan masa yang 

baik,   pengisian  aktiviti-aktiviti  yang  bermanfaat  serta  tidak  mendorong  kepada 

perlakuan yang menyalahi undang-undang dan norma masyarakat. Dalam konteks 

takrifan “kehidupan berkualiti”, aspek berkenaan berkaitan dengan persepsi pencapaian 

matlamat hidup seseorang dalam konteks budaya dan sistem nilai di mana seseorang itu 

menetap (World Health Organization, 2020). Konsep berkenaan turut berkaitan 

pencapaian matlamat yang merangkumi kesihatan fizikal dan psikologi, kepercayaan 

diri serta hubungan dengan individu lain dalam jaringan sosial. Sementara itu, Peel, 

Bartlett dan Marshall (2007) turut mengaitkan kualiti kehidupan dengan tahap kesihatan 

fizikal dan mental seseorang. Ringkasnya, kehidupan berkualiti berdasarkan takrifan- 

takrifan   berkenaan   mencadangkan   bahawa   individu   dengan   kualiti   yang   baik 

mempunyai pengurusan yang baik terhadap amalan dan aktiviti kehidupan yang 

memberikan kesan positif terhadap aspek fizikal, mental dan sosial. Individu yang dapat 

memanfaatkan sumber kehidupan yang ada dengan baik akan dapat mengawal persepsi 

terhadap  jangkaan  dan  matlamat  yang boleh dicapai  di  mana seterusnya membawa 

kepada kehidupan berkualiti. 

Dalam konteks budaya masa kini dan kehidupan berkualiti, golongan muda atau 

kumpulan milenia mempunyai aktiviti kehidupan yang berbeza dengan era 90an. 

Takrifan terkini bagi golongan muda merupakan mereka yang berusia dalam lingkungan 
10 hingga 24 tahun (World Health Organization, 2020).  Dalam era milenia, golongan 
berkenaan lebih terdedah kepada kemajuan gadjet dan penggunaan alatan teknologi. 

Golongan yang lebih ketara menerima pengaruh daripada ledakan teknologi ini sudah 

tentu mereka yang menetap di bandar atau pinggir bandar (Pandey & Singhal 2017). Ini 

berikutan perkembangan kepada kemudahcapaian akses internet yang lebih maju 

membolehkan  golongan berkenaan mendapatkan informasi  dengan  lebih pantas dan 

meluas. Tambahan, informasi yang diperolehi turut merangkumi keberbagaian sumber 

internet. Keadaan sedemikian menjadikan golongan muda bandar pada masa kini lebih 

gemar melakukan aktiviti dengan berkomunikasi dengan jaringan sosial mereka 

menggunakan platform  internet dan media sosial. 
              Memandangkan golongan muda masa kini lebih terdedah kepada penggunaan 

internet dalam aktiviti harian mereka, maka banyak kajian lalu dijalankan untuk 
meneroka  penglibatan  mereka dalam  konteks  pengisian  waktu  senggang.  Misalnya, 
kajian yang dijalankan oleh Magee, Agosto dan Forte (2017) mendapati bahawa 
golongan  muda  mempunyai  lebih  kawalan  diri  semasa  menguruskan  penggunaan 
internet dalam aktiviti senggang mereka. Responden dalam kajian berkenaan dilaporkan 
berupaya mengawal informasi yang dikongsi dalam jaringan sosial di internet serta 
lebih berdikari apabila membuat carian maklumat di internet. Sementara itu, 
ketergantungan  golongan  muda  dalam  aktiviti-aktiviti  yang  berkaitan  internet  turut 
dikaji oleh Omar, Saharuddin dan Bolong (2019). Kajian Omar et al. (2019) melaporkan 
bahawa responden mempersepsikan bahwa internet merupakan sesuatu yang penting 
kepada kehidupan golongan muda masa kini, merangkumi semua aspek, baik dari segi 
aktiviti harian maupun waktu lapang. Bagi golongan muda, mereka berpandangan 
bahawa aktiviti harian mereka dipengaruhi oleh kemudahcapaian dan akses internet. 
Dalam erti kata lain, ketiadaan akses internet menyebabkan mereka bosan serta rasa 
terpinggir, terutama dalam waktu senggang 
.
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Pengisian   aktiviti-aktiviti   yang   berfaedah   dalam   waktu   senggang   boleh 

membawa kebaikan kepada individu. Melalui pengisian yang betul, ia boleh membawa 

kepada proses pembelajaran kepada kemahiran-kemahiran halus dan kasar kepada 

seseorang  (Hamid,  Ahmad & Awang, 2019). Selain  itu, melalui penglibatan dalam 

aktiviti   senggang   juga   membolehkan   seseorang   mempelajari   dengan   mendalam 

mengenai ilmu-ilmu berkaitan budaya, persekitaran serta pengaplikasian kepada 

kemahiran diri. Memandangkan pengisian waktu senggang memberi impak yang positif 

kepada individu dan ia turut berkaitan dengan gaya hidup golongan muda masa kini, 

maka kertas kerja ni bertujuan meneroka aspek-aspek berkaitan jenis aktiviti pengisian 

waktu senggang dan kesejahteraan diri golongan muda berdasarkan tinjauan literatur. 

Dapatan berkenaan membolehkan pemahaman yang mendalam mengenai aktiviti- 

aktiviti yang disertai oleh golongan muda bagi memenuhi waktu senggang mereka. 
 

 
 

METODOLOGI KAJIAN 

Kajian ini menggunakan pencairan artikel berdasarkan tema-tema berkaitan 

aktiviti waktu senggang golongan muda. Pengkaji menggunakan kaedah bertema 

berdasarkan  kata  kunci  pencairan  di  Google  Scholar.     Bagi  mendapatkan  bukti 

empirikal yang terkini, maka ela masa 2016 hingga 2020 digunakan dalam pencarian 

kata kunci utama. Kata kunci berdasarkan tema dibahagikan kepada; i) "faktor 

demografi"  +  "aktiviti  senggang"  +  "golongan  muda"  (“demographic  factor”    + 

“leisure activity” + “young people”),   ii)   "jenis aktiviti" + "aktiviti senggang" + 

"golongan muda" (“type of activities”   + “leisure activity” + “young people”),   iii) 

motivasi + "aktiviti senggang" + "golongan muda" (motivation  + “leisure activity” + 

“young people”) dan iv) "kesejahteraan diri" + "aktiviti senggang" + "golongan muda" 

(“well-being” + “leisure activity” + “young people”). 
 

 
 

HASIL KAJIAN 

Hasil dapatan tinjauan literatur yang diperolehi dibahagikan kepada empat sub-tema. 

 
i. Faktor Demografi dan Penglibatan Aktiviti dalam Waktu Senggang 

Dalam aspek jantina, kajian-kajian lalu mendapati bahawa terdapat kepelbagaian 
dapatan kajian berkaitan penglibatan aktiviti dalam waktu senggang golongan muda. 

Misalnya dalam kajian yang dijalankan oleh Brooks, Chester, Smeeton dan Spencer 

(2016) mendapati bahawa tiada perbezaan yang signifikan bagi  golongan muda lelaki 

dan perempuan berkaitan durasi bermain permainan video bagi mengisi masa lapang 

mereka. Dalam erti kata lain, aspek jantina tidak memainkan peranan terhadap masa 

yang  diperuntukkan  untuk  bermain  permainan  video.  Ini  adalah  kerana  dalam 

permainan  video  secara  atas  talian  atau  sebaliknya,  ia  tidak  melibatkan  keupayaan 

fizikal, sebaliknya lebih menjurus kepada kemahiran diri dalam mengawal permainan 

berkenaan  (Gao, 2017). Sementara itu, dalam kajian oleh Auhuber, Vogel, Grafe, Kiess 

dan Poulain (2019)  keatas 1449 responden (717 lelaki dan 742 perempuan) mendapati 

bahawa lelaki lebih cenderung bermain permainan video berbanding perempuan. Begitu 

juga dengan kajian berasingan oleh Hilpert, Brockmeier, Dordel, Koch, et al. (2017) 

yang melaporkan bahawa lelaki lebih banyak menghabiskan masa dengan permainan 

video, berbanding dengan perempuan. Dalam kajian berkenaan Hilpert et al. (2017) 

mengaitkan  aspek  kecenderungan  bermain  permainan  video  dengan  aspek  obesiti. 
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Individu yang lebih cenderung menghabiskan masa senggang dengan aktiviti permainan 

video juga dikaitkan dengan tahap kecergasan fizikal yang lebih rendah (Ekinci,  Yalcın 
& Soyer, 2017). Dalam erti kata lain, mereka yang gemar menghabiskan masa untuk 
permainan video lebih cenderung kepada aktiviti fizikal yang kurang lasak, sebaliknya 

lebih  menumpukan  kepada  kemahiran  dalaman (soft  skill).  Tambahan,  kajian  yang 

dijalankan  oleh Hunsche,  de Toda,    dan  & De la Fuente (2019) turut  melaporkan 

bahawa lelaki dalam kategori golongan muda masa kini lebih terdedah kepada risiko 

obesiti berbanding dengan perempuan. 
Sementara itu, dalam konteks sosioekonomi, Auhuber et al. (2019) melaporkan 

bahawa golongan muda yang mempunyai latar belakang keluarga yang bertaraf 

sosioekonomi yag tinggi lebih cenderung untuk melibatkan diri dalam aktiviti berkaitan 

koir/orkestra mahupun dalam teater. Manakala bagi mereka yang mempunyai latar 

belakang keluarga yang lebih rendah, dapatan kajian berkenaan melaporkan bahawa 

mereka   kurang   melibatkan   diri   dalam   aktiviti   fizikal.   Perbezaan   jenis   aktiviti 

berdasarkan latar belakang keluarga turut berkaitan dengan sumber yang ada dalam 

keluarga dan persekitaran golongan muda. Sebagai contoh, mereka yang mempunyai 

status kewangan yang lebih tinggi turut sama memperolehi kemudahcapaian kepada 

aktiviti-aktiviti dalam waktu lapang. Oleh yang demikian, dalam konteks sosiekonomi 

dan kajian oleh Auhuber et al. (2019), individu yang mempunyai sumber ekonomi yang 

kukuh berupaya memberikan ruang yang pelbagai  dari sudut jenis aktiviti dalam waktu 

senggang. Sementara itu, kajian yang dijalankan oleh Sauerwein, Theis dan Fischer 

(2016) melaporkan bahawa golongan muda yang berada latar belakang sosioekonomi 

rendah cenderung untuk terlibat dalam tingkah laku devian. Ringkasnya, status 

sosioekonomi yang berbeda memberikan pengisian waktu senggang yang pelbagai 

kepada golongan muda. 

Dari  sudut  lokasi  penempatan  golongan muda dan  aktiviti  waktu  senggang, 

Roult,  Auger,  Royer  dan  Adjizian  (2016)  melaporkan  bahawa  golongan  muda  di 

kawasan luar bandar di Canada mencontohi pengisian aktiviti yang dilakukan oleh ibu 

bapa mereka. Dalam erti kata lain, ibu bapa memainkan peranan yang penting sebagai 

model untuk anak-anak muda. Di kawasan luar bandar, Roult et al. (2016) beranggapan 

bahawa nilai kekeluargaan masih kuat dan anak-anak cenderung untuk meniru tingkah 

laku ibu bapa mereka. Dalam kajian berkenaan, informan melaporkan bahawa anak- 

anak dengan ibu bapa yang cenderung menghabiskan masa secara bersantai (sedentary) 

akan turut mencontohi perlakuan yang sama. Dapatan kajian berkenaan membawa 

kepada cadangan bahawa ibu bapa  sebagai leisure educator perlu diberikan perhatian 

oleh penggubal polisi berkaitan aktiviti senggang dalam masyarakat memandangkan 

nilai-nilai ibu bapa akan diserap oleh anak-anak muda. 

 
ii. Jenis-jenis Pengisian Aktiviti dalam Waktu Sengang 

Walaupun golongan muda masa kini lebih terdedah kepada aktiviti-aktiviti yang 

berorentasikan  teknologi  dan  internet,  namun  kajian-kajian  lalu  masih  mendapati 

bahawa mereka turut terlibat dengan aktiviti berbentuk yang berbentuk fizikal dan 

menghabiskan masa bersama-sama individu lain (Abd-Latif, Nor, Omar-Fauzee & 

Ahmad, 2017; Chiu, Yusof, Fauzee, et al., 2016). Ini adalah kerana penglibatan dalam 

aktiviti rekreasi dan bersama-sama rakan dalam jaringan sosial merupakan sebahagian 

daripada proses sosialisasi   yang boleh berlaku dalam waktu senggang (Chiu et al. 
2016).  Tambahan,  penglibatan    golongan  dalam     aktiviti  yang  sama  disebabkan 
perkongsian  minat  dan  idealogi  mampu  mendorong  kepada  proses  sosialisasi  yang
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positif. Dalam erti kata lain, pengisian waktu senggang beruapaya mendorong proses 

sosialisasi seseorang. 
Penglibatan dalam aktiviti waktu senggang oleh golongan muda didapati bahawa 

jenis aktiviti yang disertai adalah berbeza berdasarkan kepada minat seseorang. Kajian 

yang dijalankan oleh Patel, Bloch, Grabowski, et al., (2019) mendapati bahawa bagi 

golongan muda yang melibatkan diri dalam aktiviti menderma darah, mereka lebih 

cenderung  terlibat  dalam aktiviti yang  lebih cenderung  kepada penjagaan  kesihatan 

(senamrobik serta kurang merokok). Dapatan kajian berkenaan mencadangkan bahawa 

bagi individu yang terlibat dalam aktiviti prososial berkaitan kesihatan, mereka 

cenderung  untuk  melakukan  aktiviti-aktiviti  yang  memberi  fokus kepada penjagaan 

kesihatan diri. Individu yang gemar melibatkan diri dengan aktiviti kesukarelawan juga 

cenderung mempunyai nilai positif terhadap diri mereka dan masyarakat (Cho, Bonn & 

Han, 2018). 

Walaupun ledakan teknologi masa kini memberikan pengaruh ke atas kehidupan 

individu moden, terdapat kajian lalu yang melaporkan bahawa tidak semua individu 

cenderung  menghabiskan  masa  lapang  dengan pengunaan  gadget  seperti  permainan 

video. Kajian berkaitan waktu senggang turut dijalankan oleh   Trnka, Zahradnik dan 

Kuska (2016) ke atas 251   golongan muda di pertengahan 20-an di Czech. Dapatan 

kajian berkenaan melaporkan bahawa golongan perempuan lebih menggemari aktiviti 

berkaitan  drama  dan  seramik,  berbanding  lelaki  yang  cenderung  dengan  aktiviti 

berkaitan penciptaan  berdasarkan konsep do it yoursef (DIY). Dalam kajian berkenaan, 

Trnka et al. (2016) menjelaskan bahawa kecenderungan memilih jenis aktiviti dalam 

waktu senggang mempunyai hubungan dengan aspek emosi kreatif individu. Emosi 

kreatif berkenaan berkaitan dengan keupayaan kognitif yang terlibat dalam 

kecenderungan jenis aktiviti yang dilakukan. 

Dalam kajian berasingan, Nemcek, Kurkova dan Wittmannova (2019) 

melaporkan bahawa permainan video dan bersosialsasi dengan rakan lain, mendengar 

muzik  mahupun  tidak  berbuat  sebarang  aktiviti  merupakan  antara  pengisian  masa 

lapang golongan muda masa kini. Dapatan kajian berkenaan mencadangkan bahawa 

walaupun golongan muda terdedah kepada persekitaran yang moden dan mempunyai 

kecapaian terhadap teknologi, mereka masih lagi meluangkan masa untuk bersama- 

sama rakan. Keadaan sedemikian menggambarkan bahawa sosialisasi dalam konteks 

fizikal  masih  merupakan  aspek  yang  signifikan kepada golongan muda.  Selain  itu, 

dapatan kajian  Nemcek et  al. (2019) yang melaporkan  bahawa jenis aktiviti “tidak 

berbuat sebarang aktiviti” sebagai salah satu pengisian waktu senggang golongan muda 

masa kini. Dalam konteks “tidak berbuat sebarang aktiviti”, Kohutova dan Almasiova 

(2018) mengaitkan skop berkenaan kepada aktiviti santai seperti hanya berbaring 

mahupun berehat. 

          Sauerwein, Theis dan Fischer (2016) mendapati bahawa mereka yang banyak 

mengisi masa dengan aktiviti jocks seperti bersukan, berjumpa rakan-rakan serta gemar 

bermain permainan video semasa waktu senggang cenderung untuk mempamerkan 

tingkah laku prososial dan bekerjasama dengan individu lain. Ini bermakna kajian yang 

dijalankan oleh Sauerwein et al. (2016) mencadangkan bahawa golongan muda masa 

kini yang mengisi masa lapang dengan permainan video turut sama mempunyai minat 

bersukan dan berjumpa rakan-rakan lain secara bersemuka. Ini menggambarkan bahawa 

jenis-jenis aktiviti yang dilakukan oleh golongan muda masa kini tidak terhad kepada 

satu jenis bentuk aktiviti. 
 
 
 
 
 
 
 



127  

iii. Faktor-faktor Dorongan terhadap Pengisian Waktu Senggang 

Faktor-faktor dorongan berkaitan dengan   pengisian waktu senggang oleh 

golongan muda boleh dilihat dalam konteks   sistem ekologi. Berdasarkan Teori 

Ekosistem Manusia, tingkah laku manusia mempunyai hubungan dengan pengaruh 

daripada sistem mikro seperti individu terhampir sehingga kepada sistem makro, 

misalnya nilai dan budaya masyarakat (Bronfenbrenner & Morris, 1998). Dalam erti 

kata lain, pemahaman mengenai penglibatan golongan muda dalam aktivit lapang perlu 

dilihat dalam konteks yang lebih menyeluruh. Dalam konteks individu, pemahaman 

individu mengenai faedah semasa menyertai aktiviti dalam waktu senggang akan 

membentuk penilaian diri yang positif   (Xu, Yuan &   Li, 2019). Setara dengan itu, 

Christiana, West dan Davis (2017)   berpandangan bahawa pengisian dalam waktu 

senggang mampu membentuk sikap positif seperti penjagaan kesihatan diri serta 

persaingan sihat antara jaringan sosial. Sebagai contoh, individu yang mempunyai sikap 

positif  terhadap  aktiviti  bersukan  dalam  waktu  lapang,  cenderung  untuk 

mempersepsikan  penglibatan  berkenaan  sebagai  sesuatu  yang  menguntungkan  dari 

sudut psikologi, fizikal malahan sosial. Manakala, pengisian waktu lapang bersama- 

sama rakan dalam aktiviti rekreasi seperti melancong atau bersiar-siar berupaya 

membentuk interaksi positif dalam jaringan sosial (Chen, Xue & Shi 2018). Dalam erti 

kata lain, faedah diri dan interaksi dalam jaringan sosial boleh dilihat dorongan bagi 

pengisian waktu senggang. 
Dalam  konteks  jaringan  sosial  berkaitan  aspek  keluarga  keluarga  sebagai 

pendorong kepada aktiviti senggang, Hamid et al. (2019) berpendapat bahawa aspek 

ekosistem berkenaan turut mempunyai peranan penting sebagai faktor pendorong. 

Pengaruh daripada ahli keluarga dilihat berlaku dalam konteks modelling kepada ahli 

keluarga yang lain. Bagi ahli keluarga yang gemar melakukan aktiviti fizikal seperti 

bersenam, terdapat kemungkinan besar bahawa tingkah laku berkenaan akan turut 

dicontohi oleh individu lain dalam rumah yang sama. Begitu juga dengan penglibatan 

dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dan agama di mana pengisian waktu senggang 

boleh berlaku dalam konteks sosial. Dapatan yang sama turut dilaporkan oleh Weiss dan 

Kipp (2018) yang mencadangkan bahawa individu dalam persekitaran terhampir dengan 

seseorang  seperti  ibu  bapa  dan  rakan  berupaya  bertindak  sebagai  faktor  dorongan 

kepada golongan muda dan aktiviti dalam waktu senggang. Sementara itu, Foster, 

Horwitz, Thomas, et al. (2017) mencadangkan bahawa modelling lebih mudah berlaku 

dalam jenis hubungan yang rapat dalam jaringan sosial. Dalam erti kata lain, aspek 

perapatan (attachment)  turut memainkan peranan dalam mendorong penglibatan dalam 

aktiviti sengang yang seragam bagi golongan muda. 
Selain  daripada  ahli  keluarga,  proses  sosialisasi  antara  golongan  muda  dan 

rakan-rakan  mereka  turut  memainkan peranan  dalam  penglibatan  aktiviti  senggang. 

Individu yang berkumpul bersama-sama mampu menjadi pendorong untuk terus terlibat 

dalam aktiviti senggang. Kajian yang dijalankan oleh Sedighi, Daraie, Babazadeh dan 

Qarabaghi (2016) mendapati bahawa golongan muda melihat aktiviti senggang sebagai 

norma  baharu  yang  berkaitan  dengan  perkongsian  maklumat  berkaitan  kebajikan. 

Dalam pada itu, perkongsian maklumat berkaitan aktiviti berkebajikan turut dikaitkan 

dengan penggunaan teknologi dalam golongan muda masa kini. Ini juga turut berkaitan 

dengan perkongsian dalam media sosial dan jaringan sosial dalam talian bagi golongan 

berkenaan. Oleh yang demikian, maka tidak hairanlah sekiranya kumpulan ini 

mempunyai sikap positif dalam aktiviti kemasyarakatan memandangan mereka lebih
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terbuka dalam penggunaan teknologi terutama berkaitan perkongsian informasi dalam 

jaringan sosial. 
Akhir sekali dalam konteks eksosistem yang lebih luas, di mana ia melibatkan 

kemudahan-kemudahan  fizikal  terhadap  pemupukan  minat  aktiviti  waktu  senggang. 

Oleh yang demikian,  Christiana et al. (2017) turut menyarankan bahawa pihak berkuasa 

menyediakan fasiliti yang bersesuaian dengan aktiviti fizikal serta merangka program- 

program berkaitan rekreasi kepada golonga muda. Sementara itu Kocak (2017) juga 

berpandangan bahawa kemudahan fasiliti yang disediakan oleh pihak berautoriti 

merupakan   faktor signifikan untuk memupuk individu  bersenam sebagai  pengisian 

waktu senggang. Menurut Koçak (2017) lagi, walaupun individu mungkin berhadapan 

dengan kekangan peribadi, seperti kesuntukan masa, namun dengan adanya kemudahan 

fasiliti yang baik, aspek berkenaan berupaya menjadi faktor dorongan untuk golongan 

muda bersenam. Dalam erti kata lain, sikap positif terhadap pengisian waktu senggang 

dapat dibentuk melalui kemudahan fasiliti yang baik. 
Secara umumnya, faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam 

aktiviti senggang boleh dilihat dari aspek yang paling hampir dengan individu iaitu diri 

mereka sendiri, disusuli dengan jaringan sosial yang berdekatan seperti keluarga dan 

rakan. Dalam pada itu, aspek yang lebih luas seperti kemudahan yang disediakan pihak 

berkuasa juga memainkan peranan sebagai pendorong kepada penglibatan golongan 

muda dalam aktiviti waktu senggang. 

 
iv. Kesejahteraan Diri dan Penglibatan Aktiviti dalam Waktu Senggang 

Dalam  konteks kesejahteraan  diri,  terma berkenaan  adalah berkaitan  dengan 
persepsi individu terhadap nilai-nilai positif seperti estim-diri, keyakinan diri, resilien 

disamping  persepsi  tehadap  kepuasan  dan    kualiti  hidup  (Huppert, 2017). Individu 

dengan persepsi kesejahteraan diri yang optimum mempamerkan emosi positif dalam 

sebarang keadaan. Bagi individu yang melibatkan diri dalam aktiviti senggang, 

penglibatan berkenaan turut mempunyai impak ke atas kesejahteraan diri. Dalam kajian 

yang dijalankan oleh White, Parker, Lubans, et al., (2018), mereka mendapti bahawa 

individu yang melibakan diri dengan aktiviti fizikal dalam waktu senggang adalah 

berkaitrapat dengan emosi positif. Bagi individu yang gemar meluangkan masa dengan 

melancong, dapatan kajian White et al. (2018) melaporkan bahawa keinginan untuk 

melakukan  aktiviti melancong  mempunyai hubungan  dengan  emosi  positif. Ertinya, 

aspek keinginan atau motivasi untuk terlibat dalam aktiviti senggang sahaja sudah 

memadai untuk mewujudkan rasa positif dalam diri seseorang. Ini adalah kerana dalam 

aspek keinginan terhadap sesuatu aktiviti, individu mempunyai kawalan ke atas 

perancangan yang membawa kepada pelaksanaan aktiviti berkenaan. 

            Dalam kajian yang dijalankan Pavlova, Vynogradskyi, Kurchaba, et al.  (2017) 

mendapati bahawa mereka yang terlibat dengan aktiviti fizikal dalam waktu senggang 

mempersepsikan kualiti hidup yang lebih baik. Kajian berkenaan menggunakan data 

daripada 514  orang golongan muda yang berusia dalam lingkungan 19 tahun.  Secara 

khusus, kajian Pavlova et al. (2017) mendapati bahawa individu yang melibatkan diri 

dalam aktiviti fizikal mempersepsikan bahawa mereka berasa hidup mereka lebih positif 

dan berkualiti. Individu dengan penglibatan dalam aktiviti fizikal mempamerkan 

kecekapan  diri  yang lebih baik dan keupayaan bekerja yang  optimum. Kajian oleh 

Pavlova et al.(2017) lebih menjurus kepada penglibatan akiviti fizikal dan kesejahteraan 

diri di mana ia turut merangkumi aspek-aspek seperti   mood, aktiviti fizikal, fungsi fizikal 

dan produktif  sebagai komponen kesihatan yang optimum 

.
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Sementara itu, Spruyt, Vandenbossche, Keppens,   et al. (2018) menyarankan 

bahawa penglibatan dalam aktiviti senggang memainkan peranan yang signifikan dalam 

setiap  fasa  kehidupan  individu.Kepentingan  berkenaan  boleh  dilihat  dalam  aspek 

jaringan sosial yang memainkan peranan dalam proses sosialisasi. Spruyt et al. (2018) 

turut melihat aspek kepentingan berkenaan dalam bentuk modal sosial yang mempunyai 

fungsi untuk mengatasi kebosanan individu dan memangkin proses sosialisasi. Adakah 

proses   sosialisasi   dalam   aktiviti   senggang   mempunyai   hubungan   dengan   usia 

seseorang? Kajian Paggi, Jopp dan Hertzog (2016)   melaporkan bahawa aspek usia 

memainkan peranan yang signifikan terhadap kesejathteraan diri individu melalui 

penglibatan dalam aktiviti senggang. Ini adalah kerana Paggi et al. (2016) beranggapan 

bahawa aspek kesihatan diri mempunyai impak yang besar ke atas kehidupan seseorang. 

Individu yang mempunyai kesihatan diri yang lebih baik berupaya melibatkan diri 

dengan lebih banyak aktiviti dalam waktu senggang, seterusnya mempengaruhi 

kesjahteraan diri seseorang. 
Setara dengan ini, Wiese, Kuykendall dan Tay   (2018) menyarankan bahawa 

penglibatan dalam aktiviti fizikal waktu senggang merupakan antara strategi untuk 

memperbaiki kesejahteraan diri individu. Ini adalah kerana melalui penglibatan dalam 

aktiviti  fizikal,  individu  selalunya  meletakkan  sasaran  atau  matlamat    yang  ingin 

dicapai, di mana berkaitan dengan konsep penguasaan dan persaingan. Kejayaan 

mencapai matlamat yang ditetapkan mempu menjadikan individu berasa bangga dan 

positif atas pencapaian yang dicapai, secara tidak lansung menguatkan nilai-nilai positif 

diri. Selain   itu, Hulteen, Smith, Morgan, et al. (2017) berpandangan bahawa 

kesejahteraan diri   turut berkaitan dengan kemahiran hidup. Bagi indvidu yang 

mempunyai   kemahiran   sedia   ada,   penglibatan   dalam   aktiviti   senggang   akan 

memberikan kemahiran mahu pun pengetahuan tambahan (Kascakova,  2020). Melalui 

kemahiran baru berkenaan, ia secara tidak langsung berupaya memberikan kepuasan 

kepada individu. Ringkasnya faktor demografi individu (usia), kesihatan diri dan 

kemahiran serta pengetahuan tambahan menjadi aspek-aspek yang berkaitan dengan 

penglibatan dalam waktu senggang dan kesejahteraan diri. 

Dalam  konteks  kepuasan  diri,  aktiviti  masa  senggang  juga  turut  dikaitkan 

dengan kualiti hidup, kesejahteraan emosi serta spiritual (Gibson, 2018; Austin, 2016). 

Aktiviti masa senggang didapati mencetuskan perasaaan-perasaan yang positif seperti 

tenang, gembira dan relaks.    Perkembangan terbaharu dalam kajian berkaitan 

mengaitkan aktiviti senggang dengan kesejahteraan subjektif. Dalam konteks ini, 

pengisian   aktiviti   masa   senggang   dilaporkan  dapat   meningkatkan   mood  positif 

(Niu, Mirehie,  & Gibson,  2018).  Individu  yang  terlibat  dalam  waktu  lapang  bukan 

sahaja dilaporkan mempersepsikan diri mereka melakukan aktiviti berguna dalam masa 

yang  terluang,  malahan  berasa  gembira dengan  tindakan  berkenan.  Memandangkan 

kesejaheraan diri dikaitkan dengan persepsi individu, nilai intrinsik waktu senggang 

boleh diambilkira apabila aspek pengalaman dikaitkan dengan aktiviti berkenaan. Nilai 

intrinsik mengambil kira keseronokan, tujuan dan makna apabila seseorang melakukan 

aktiviti   senggang   (Testoni,   Mansfield,   &   Dolan, 2018).   Kajian–kajian  terdahulu 

melaporkan  bahawa  penglibatan  dalam  aktiviti  senggang  bukan  sahaja  memberi 

manfaat  kepada  individu,  malah  komuniti  serta  kumpulan  sosial  (Daykin, 2019; 

Fancourt & Fin, 2019). Dalam erti kata lain, aktiviti dalam waktu senggang memberikan 

manfaat kepada individu dan manfaat dari segi interaksi sosial dalam jaringan sosial 

mereka.
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PERBINCANGAN 
Berdasarkan tinjauan literatur berkaitan aktiviti senggang dalam kalangan muda, 

didapati bahawa golongan berkenaan mempunyai kepelbagaian dalam penglibatan 

mereka berdasarkan jenis-jenis aktiviti masa lapang. Walaupun golongan muda masa 

kini terdedah dengan kemudahcapaian internet, namun mereka lagi turut mempunyai 

kecenderungan untuk terlibat dalam aktiviti –aktiviti fizikal dan berkaitan dengan 

jaringan  sosial.  Tambahan,  impak  jaringan  sosial  dalam  kehidupan golongan  muda 

adalah signifikan, terutama bagi mereka yang mempunyai minat dan idealogi yang sama 

(Sallehuddin & Sukimi, 2017). Bagi mereka yang mempunyai jaringan sosial sama ada 

rakan atau ahli keluarga yang terlibat dengan aktiviti senggang yang sihat, keadaan 

sedemikian boleh menjadi pemangkin kepada penglibatan yang berterusan. Ini adalah 

kerana wujudnya peranan role model  yang lebih signifikan kepada jaringan sosial yang 

terhampir kepada seseorang. Tambahan, melalui interaksi dengan role model yang 

berlaku secara kerap dan bersemuka,  impak aktiviti senggang akan lebih menjadi lebih 

ketara memandangkan mereka berada dalam jaringan sosial yang sama. Tidak terkecuali 

faktor-faktor  seperti  sosioekonomi  turut  memberikan  impak  berkaitan  jenis  aktiviti 

waktu senggang golongan muda. 
Selain daripada dorongan daripada jaringan sosial, dapatan daripada tinjauan 

literatur turut melaporkan bahawa penglibatan dalam aktiviti waktu senggang didorong 

oleh fakor-faktor luaran seperti kemudahan infrastruktur (Christiana et al., 2017). 

Kemudahan yang disediakan oleh pihak berkuasa dapat dianggap sebagai salah satu 

bentuk  sokongan  kepada gaya hidup yang  lebih sihat.   Dalam  konteks penglibatan 

berkaitan aktiviti-aktiviti fizikal, seperti beriadah, kemudahan awam yang disediakan 

oleh pihak berkuasa turut  memangkin  minat  golongan muda untuk  melibatkan  diri 

dalam aktiviti yang sihat semasa waktu lapang. Melalui kemudahan-kemudahan awam 

yang disediakan, terutamanya yang berkaitan dengan aktiviti fizikal, ia dapat 

menyuburkan budaya gaya hidup sihat disamping mempromosikan kesejahteraan diri 

golongan muda. Selain itu, penyediaan platform yang bersesuaian untuk golongan muda 

mengisi masa lapang juga dililhat sebagai sesuatuyang signifikan kepada kumpulan 

berkenaan. Ini adalah kerana terdapat kajian lalu yang melaporkan bahawa golongan 

muda juga tidak terkecuali daripada meluangkan masa dengan aktiviti–aktiviti 

berkumpulan berkaitan keseniaan (Auhuber et al., 2019). Oleh yang demikian, 

penyediaan platform atau lokasi yang bersesuaian untuk golongan muda mengisi masa 

lapang mereka adalah merupakan satu kewajaran. Ini memberi satu input bahawa pihak 

berkuasa   mempunyai   peranan   yang   penting   dalam   menyediakan   wadah   yang 

bersesuaian untuk golongan muda memenuhi masa senggang mereka. 

Akhir sesekali, tinjauan literaur dalam kertas kerja ini mendapati bahawa 

kesejahteraan diri dan penglibatan aktiviti senggang mempunyai hubungan yang 

signifkan  bagi  gologan  muda  (Pavlova  et  al.,  2017).  Penglibatan  dalam  aktiviti 

senggang bukan semata-mata menjadi platform bagi mengisi masa lapang, sebaliknya ia 

turut berkaitan dengan kemahiran perancangan, komunikasi dengan individu lain serta 

pencapaian kepada matlamat tertentu. Semua aspek berkenaan berupaya menjadi input 

positif kepada  tanggapan kesejahteraan diri seseorang. Dalam erti kata lain, penglibatan 

dalam aktiviti senggang memberikan impak kesejahteraan diri kepada seseorang melalui 

nilai-nilai yang diperolehi semasa melaksanakan kegiatan waktu senggang. Selain itu, 

penglibatan  dalam  aktiviti  semasa  waktu  senggang  juga  boleh  dilihat  sebagai  satu 

proses  sosialisas  yang  sihat  dan  positif  kepada golongan  muda masa  kini.  Melalui
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penyertaan secara berkumpulan, seperti beriadah atau melancong, aktiviti sedemikan 

berupaya mendorong interaksi yang baik dan pemupukan nilai positif kepada individu . 

Dalam masa yang sama, penglibatan dalam akiviti senggang juga turut dilaporkan 

mempunyai impak positif bukan sahaja kepada golongan muda itu sendiri malahan 

kepada individu lain dalam jaringan sosial. Umumya, penglibatan dalam aktiviti 

senggang mempnyai kaitan yang signifikan dalam konteks kesejahteraan diri golongan 

muda. 

 
KESIMPULAN 

Secara keseluruhan, pengisian aktiviti yang bermanfaat semasa waktu senggang adalah 

signifikan dalam kehidupan golongan muda masa kini. Faktor-faktor demografi seperti 

jantina, usia, lokasi penempatan serta   kemudahan fizikal memainkan peranan dalam 

penglibatan  aktiviti  waktu  senggang.  Selain  itu,  minat  perseorangan  dan  individu 

jaringan sosial juga memainkan peranan dalam mendorong seseorang untuk terlibat 

dalam  aktiviti  waktu senggang.  Dalam  erti  kata lain, aspek-aspek  yang  mendorong 

seseorang untuk melibatkan diri dalam waktu senggang merangkumi daripada aspek 

mikrosistem sehingga kepada eksosistem. Dalam masa yang sama, penglibatan dalam 

aktiviti  senggang  turut  berkaitan  dengan  kesejahteraan  diri  seseorang.  Ini 

mencadangkan  bahawa pengisian aktiviti  dalam waktu  senggang  dapat memberikan 

input kepada persepsi positif berkaitan kesejahteraan diri seseorang. Memandangkan 

kajian-kajian lalu melaporkan aspek-aspek yang berkaitan pengisian masa lapang dan 

penglibatan golongan muda, maka kajian akan datang dicadang untuk meneliti pengaruh 

sosisoekonomi dan jaringan sosial dalam aktiviti senggang. Penelitian fakor-faktor 

berkenaan ke atas penglibatan kumpulan ini dijangka akan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih holisitik berkaitan kajian waktu senggang generasi milenia. 
 

 
 

Penghargaan 
Pihak pengarang mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam 
penulisan makalah ini sama ada secara langsung atau tidak. 

 

 
 

Rujukan 

Abd-Latif, R., Nor, M. M., Omar-Fauzee, M. S., & Ahmad, A. R. (2017). Influence of 

recreational facilities among adolescents towards leisure time physical activity 

(LTPA). Asian Journal of environment-Behaviour studies, 2(4), 65-73. 
Auhuber, L., Vogel, M., Grafe, N., Kiess, W., & Poulain, T. (2019). Leisure activities of 

healthy children and adolescents. International journal of environmental research 
and public health, 16(12), 2078. 

Austin, A. (2016). On well-being and public policy: Are we capable of questioning the 
hegemony of happiness? Social Indicators Research, 127(1), 123–138. 

Bronfenbrenner,   U.,   &   Morris,   P.   A.   (1998).   The   ecology   of   developmental 
processes. Handbook of child psychology, 1(5), 993-1028. 

Brooks, F. M., Chester, K. L., Smeeton, N. C., & Spencer, N. H. (2016). Video gaming 
in  adolescence:  factors  associated  with  leisure  time  use. Journal  of  Youth 
Studies, 19(1), 36-54. 

Chen, M., Xue, S., & Shi, Y. (2018). Leisure activities and leisure motivations of 
Chinese



132  

 

residents. PloS one, 13(11). 

Chiu, L. K., Yusof, M. M., Fauzee, M. S. O., Othman, A. T., Aman, M. S., Elumalai, 

G., & Ali, H. M. (2016). Examining sport and physical activity participation, 

motivations and barriers among young Malaysians. Asian Social Science, 12(1), 
159. 

Cho, M., Bonn, M. A., & Han, S. J. (2018). Generation Z‟s sustainable volunteering: 
Motivations, attitudes and job performance. Sustainability, 10(5), 1400. 

Christiana,  R.  W.,  West,  S. T.,  &  Davis,  M. (2017).  The Role of  Competition  in 

Leisure-Time Physical Activity Among Middle School Youth: Implications for 

Park    and    Recreation    Professionals. Journal    of    Park    &    Recreation 

Administration, 35(3). 

Daykin, N. (2019). Arts,           health           and           wellbeing:           A           critical 
perspective. London: Routledge. 

Ekinci, N. E., Yalçın, İ., & Soyer, F. (2017). Digital game addiction level of high school 
students in Turkey. Acta Kinesiologica, 11(2), 98-103. 

Foster, C. E., Horwitz, A., Thomas, A., Opperman, K., Gipson, P., Burnside, A., ... & 
King, C. A. (2017). Connectedness to family, school, peers, and community in 
socially vulnerable adolescents. Children and youth services review, 81, 321-331. 

Fancourt, D.,   & Finn, S. (2019). WHO   health   evidence   synthesis   report.   Cultural 
contexts of health: The role of the arts in improving health and wellbeing in the 
WHO  European  region.  Retrieved  from http://www.euro.who.int/en/data-and- 
evidence/cultural-contexts-of-health/publications/fact-sheet 

Gao, Z. (2017). Fight fire with fire? Promoting physical activity and health through 
active video games. Journal of sport and health science, 6(1), 1. 

Gibson, H. (2018). Chronicling the use of life satisfaction, quality of life, wellness and 
wellbeing  in  leisure  research. Presented  at  the  20th  Leisure,  Recreation  and 
Tourism  Research  Symposium  and  International  Forum, September  29-30th, 
2018. Taipei, Taiwan: Taiwan National University. 

Hamid,  N.  H.,  Ahmad, A.  R.  B.,  & Awang, M.  M.  (2019).  Social  Environmental 
Support  Towards   Leisure  Time   Activities   Among   Multi-Ethnic   Youth  in 

Malaysia. In The 2nd International Conference on Sustainable Development and 

Multi-Ethnic Society (pp. 300-302). Redwhite Pres. 
Hilpert, M., Brockmeier, K., Dordel, S., Koch, B., Weiß, V., Ferrari, N., ... & Graf, C. 

(2017). 
Sociocultural influence on obesity and lifestyle in children: A study of daily activities, 

leisure time behavior, motor skills, and weight status. Obesity facts, 10(3), 168- 
178. 

Hulteen, R. M., Smith, J. J., Morgan, P. J., Barnett, L. M., Hallal, P. C., Colyvas, K., & 

Lubans,  D.  R.  (2017).  Global  participation in  sport  and  leisure-time physical 

activities: A systematic review and meta-analysis. Preventive medicine, 95, 14-25. 
Hunsche, C., de Toda, I. M., & De la Fuente, M. (2019). Impacts of the late adulthood 

diet-induced obesity onset on behavior, immune function, redox state and life 
span of male and female mice. Brain, behavior, and immunity, 78, 65-77. 

Huppert,  F.  A.  (2017).  Challenges in  defining and  measuring  well-being  and  their 
implications   for   policy.   In Future   directions   in   well-being (pp.   163-167). 
Springer, Cham. 

Kascakova, M. M. M. K. A. (2020). Affective Well-Being of Private Sector Employees 
in Slovakia. Sociológia, 52(3), 273-299.

http://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/cultural-contexts-of-health/publications/fact-sheet
http://www.euro.who.int/en/data-and-evidence/cultural-contexts-of-health/publications/fact-sheet


133  

 

Kocak,    F.    (2017).    Leisure    constraints    and    facilitators:    Perspectives    from 

Turkey. European Journal of Physical Education and Sport Science. 

 
Kohutova, K., & Almasiova, A. (2018). Typology of Adolescents in Terms of their 

Leisure-time Substance Use. Adiktologie, 18(3-4), 179-187. 
Magee,  R.  M.,  Agosto, D. E.,  & Forte, A. (2017).  Four  factors that regulate teen 

technology use in everyday life. In Proceedings of the 2017 ACM Conference on 

Computer Supported Cooperative Work and Social Computing (pp. 511-522). 
Nemcek, D., Kurková, P., & Wittmannová, J. (2019). Gender differences in subjective 

well-being of healthy high-school students. Acta Facultatis Educationis Physicae 
Universitatis Comenianae, 59(2), 161-171. 

Niu, Y., Mirehie, M.,& Gibson, H. (2018). Leisure      and      well-being:      Concepts, 

measurements,  and  new  directions. Workshop  and  paper  presented  at  The 

Academy of Leisure Sciences Research and Teaching Symposium, February 20- 
22nd, 2018. 

Omar, S. Z., Saharuddin, N. F., & Bolong, J. (2019). Measuring Internet Addiction 

among  Multiracial  Youths  in  Malaysia. International  Journal  of  Academic 

Research in Business and Social Sciences, 9(9). 
Paggi, M. E., Jopp, D., & Hertzog, C. (2016). The importance of leisure activities in the 

relationship    between    physical    health    and    well-being    in    a    life    span 
sample. Gerontology, 62(4), 450-458. 

Pandey,  A.,  &  Singhal,  B.  P.  (2017).  Time  Spending  Pattern  for  Various  Media 
Activities   of   Urban   and   Rural   Teenagers   of   India. Asian   Journal   of 
Management, 8(4), 1075-1080. 

Patel, E. U., Bloch, E. M., Grabowski, M. K., Goel, R., Lokhandwala, P. M., Brunker, 
P.   A.,   ...   &   Tobian,   A.   A.   (2019).   Sociodemographic   and   behavioral 

characteristics associated with blood donation in the United States: a population‐ 
based study. Transfusion, 59(9), 2899-2907. 

Pavlova, I., Vynogradskyi, B., Kurchaba, T., & Zikrach, D. (2017). Influence of leisure- 
time physical activity on quality of life of Ukrainian students. 

Peel, N. M., Bartlett, H. P., & Marshall, A. L. (2007). Measuring quality of life in older 

people:  Reliability  and  validity  of  WHOQOL‐OLD. Australasian  Journal  on
 

Ageing, 26(4), 162-167. 
Roult, R., Auger, D., Royer, C., & Adjizian, J. M. (2016). Recreational Needs and 

Practices of Youth Living in Rural Areas in Quebec: Views and Concerns of 

Stakeholders and Parents. Journal of Rural Social Sciences, 31(1), 2. 
Sallehuddin, M. K. M., & Sukimi, M. F. (2017). Interaksi sosial di ruang maya: Kajian 

kes jaringan sosial melalui laman Facebook di Malaysia (Cyberspace social 

interactions:     A     Malaysian     case     study     of     social     networkings     via 

Facebook). Geografia-Malaysian Journal of Society and Space, 10(6). 
Sauerwein, M., Theis, D., & Fischer, N. (2016). How youths‟ profiles of extracurricular 

and    leisure    activity    affect    their    social    development    and    academic 

achievement. IJREE–International     Journal     for     Research     on     Extended 

Education, 4(1). 
Sedighi, S., Daraie, M., Babazadeh, M., & Qarabaghi, H. (2016). Activities through 

which Young Spend Leisure Time in Hamadan: Effects of Personal Values and 
Attitudes. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(1 S1), 74-74.



134  

 

Spruyt, B., Vandenbossche, L., Keppens, G., Siongers, J., & Van Droogenbroeck, F. 

(2018). Social differences in leisure boredom and its consequences for life 

satisfaction among young people. Child Indicators Research, 11(1), 225-243. 

 
Testoni, S., Mansfield, L.,& Dolan, P. (2018). Defining and measuring subjective well- 

being  for  sport  policy. International  Journal  of Sport  Policy and  Politics,  10 

(4), 815–827. 

Trnka, R., Zahradnik, M., & Kuska, M. (2016). Emotional creativity and real-life 

involvement in different types of creative leisure activities. Creativity Research 

Journal, 28(3), 348-356. 
Wiese, C. W., Kuykendall, L., & Tay, L. (2018). Get active? A meta-analysis of leisure- 

time   physical   activity   and   subjective   well-being. The   Journal   of   Positive 
Psychology, 13(1), 57-66. 

Weiss, M. R., & Kipp, L. (2018). Social Relationships Rock! How Parents, Coaches, 

and Peers Can Optimize Girls' Psychological Development Through Sport and 

Physical Activity. 
White, R. L., Parker, P. D., Lubans, D. R., MacMillan, F., Olson, R., Astell-Burt, T., & 

Lonsdale, C. (2018). Domain-specific physical activity and affective wellbeing 

among   adolescents:   An   observational   study   of   the   moderating   roles   of 

autonomous  and  controlled  motivation. International  Journal  of  Behavioral 

Nutrition and Physical Activity, 15(1), 87. 

World Health Organization (2020). Retrieved from 
https://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/. 

Xu,  H., Yuan, M., & Li, J. (2019). Exploring  the relationship  between cycling 
motivation,  leisure  benefits  and  well-being. International  Review  for  Spatial 
Planning and Sustainable Development, 7(2), 157-171

https://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/
https://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/


135  

 

KEPUASAN HIDUP REMAJA DI ERA NORMAL BARU 

LIFE SATISFACTION OF ADOLESCENCE IN NEW NORMAL ERA 
 

Ali Mufti RamadhaniI , Lisa Ardaniyati2
 

IIlmuan Psikologi, Alumni Universitas Gadjah Mada 
2Fakultas Psikologi, Universitas Semarang 

 
alimufti91@gmail.com 

lisaardaniyati@gmail.com 

 
Abstract 

INTRODUCTION : Most research about life satisfaction in various life aspect are 

conducted during normal living condition. Considering the spread of Covid-19 will last 

for a long time and the end could not be predicted, therefore life satisfaction among 

adolescent in new-normal era is important to be explored. Started with the point of the 

problem of adolescent during Covid-19 pandemic era, the researchers try to discover 

life satisfaction of adolescent in new-normal era. 

 
METHOD:  This research was conducted to adolescent from 15 to 25 years old who 

were engaged in outdoor activity(ies) during new-normal era. The method which was 

used in this research was quantitative descriptive method, namely dependent variable 

without creating comparation or relationship with other variable (Sugiyono, 2003). 

 
RESULTS:   According to the result of research, could be interpreted that adolescent 

possessed highest level of satisfaction in family life with magnitude = 79.75% during 

new-normal   era.   After   life   satisfaction   in   family,   adolescent   also   experienced 

satisfaction in surrounding environment with magnitude = 72%, next the satisfaction 

was related to self-satisfaction with magnitude = 57.25%. The lowest adolescents‟ life 

satisfaction was in school life with magnitude = 26.25%, continued by peer-group life 

with magnitude = 50.75%. 

 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATION: The life satisfaction of adolescents 

concern various adpects of life such as friendship, school, and family. The aspect of life 

at school has the lowest, wich is only 26,25%. Therefore reviewing social support from 

parents  and  teachers  is  an  important  next  step  in  seeing  the  life  satisfaction  of 

adolescents in new normal era. 

 
Keyword(s):   Life   satisfaction,   Adolescent,   Covid-19,   New   Normal,   Descriptive 
Quantitativ
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PENDAHULUAN 

Sejak virus corona atau yang sering disebut Covid-19 ditetapkan sebagai 

pandemi, tatanan di berbagai aspek kehidupan mulai berubah. Meluasnya virus tersebut 

mempengaruhi segala aktifitas masyarakat di seluruh dunia termasuk di Indonesia mulai 

dari sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Berbagai upaya dilakukan 

pemerintah guna pencegahan Covid-19 tidak semakin meluas serta berdampak panjang 

di segala aspek kehidupan. Mulai dari pertama kali virus tersebut merebak diterapkan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, ditambah keharusan untuk melakukan 

Social / Pysichal Distancing hingga menerapkan adaptasi kebiasaan baru atau yang 

disebut New Normal. 
Era normal baru merupakan kebijakan yang mulai diterapkan oleh pemerintah 

Indonesia. Berbagai aspek kehidupan menyesuaikan kembali demi pencegahan dan 

terhindar dari Covid-19 dengan tetap meningkatkan produktifitas. Pemakaian masker, 

mencuci tangan hingga pembatasan sosial menjadi hal yang wajib diterapkan di era 

normal baru. Interaksi tatap muka di ruang publik sangat dibatasi. Berkerumun dengan 

banyak orang sangat tidak dianjurkan, harus ada jarak yang dipatuhi setiap orang ketika 

berinteraksi. Hal ini diterapkan di berbagai aspek kehidupan demi pencegahan Covid- 

19.  Selain itu,  untuk menekan  penyebaran Covid-19,  melalui Inpres RI No 6/2020 

tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Diseases 2019 pemerintah juga 

mencanangkan hukuman bagi pelanggar protokol kesehatan. Berbagai sanksi tegas siap 

menanti warga yang tidak disiplin dalam menegakkan kebiasaan baru seperti teguran 

ataupun sanksi sosial. 

Fase normal baru yang merupakan kembali diperbolehkannya aktivitas dengan 

mematuhi protokol kesehatan dianggap hal yang tidak mudah, karena menyangkut 

kebiasaan-kebiasaan baru yang harus diterapkan oleh siapapun. Sejumlah masyarakat 

lambat laun seolah-olah melupakan pandemi virus ini bahkan ada yang kurang percaya. 

Hal ini terlihat dari jumlah pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat. Seperti 

pada bulan Juli 2020, di Jawa Timur tercatat 70% warga yang masih abai dalam 

menggunakan masker (Bayu, 2020). 
Mengingat   penularan   Covid-19   tidak   mengenal   usia,   berbagai   kalangan 

diharapkan mampu untuk melakukan upaya-upaya adaptasi tersebut tanpa terkecuali 

oleh remaja. Remaja merupakan masa dimana mempunyai aspek kehidupan yang lebih 

banyak dibanding masa kehidupan lainnya seperti anak-anak, dewasa, dan lansia 

(Antaramian, Huebner dan Valois, 2008). Sebagai konsekuensi atas pencarian identitas 

dari tugas perkembangan kehidupannya, area kehidupan remaja tidak lagi sebatas 

lingkungan keluarga, melainkan lebih luas yaitu sekolah, pertemanan dan lingkungan 

sekitar. 
Salah satu area kehidupan remaja adalah melaksanakan pendidikan di sekolah, 

yang sebelumnya memperoleh pendidikan dengan baik, bebas bertemu teman dekat dan 

mendapat pelajaran penuh di sekolah, saat ini mengalami kondisi yang berbeda. 

Menerapkan belajar jarak jauh atau daring menjadi pilihan utama. Penerapan 

pembelajaran daring ini bukan berarti tidak menimbulkan masalah. Menurut Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akibat terlalu lama melakukan pembelajaran di 

rumah  dengan  tugas  dan  tuntutan  kurikulum  yang  harus  tercapai  banyak  siswa 

mengeluh dan stres, bahkan berakibat pada putus sekolah (Wibowo, 2020). Walau 

beberapa  sekolah  sudah  mencoba  pembelajaran  tatap  muka,  namun  tetap  harus 

mengikuti regulasi yang berlaku seperti kuota siswa yang masuk dibatasi, jam atau
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waktu belajar yang singkat dan yang paling penting selalu menerapkan protokol 

kesehatan. 
Begitu juga dengan aktifitas kehidupan remaja lainnya. Menurut hasil survey 

yang dilakukan lifepal, menyatakan bahwa remaja dengan usia 15-25 tahun merupakan 

yang paling aktif berkegiatan di luar ruangan saat new normal, baik untuk berbelanja, 

bekerja dan kegiatan lainnya (Iman, 2020). Remaja juga sering menghabiskan waktu 

bersama teman sebayanya. Mereka berkumpul untuk bertukar pikiran, berbagi rasa yang 

mana itu semua menjadi hal penting karena berguna dalam membangun kompetensi, 

kemandirian,  dan  kemampuan  bersosialisasi  yang  baik  kedepannya.  Hal  tersebut 

menjadi terhambat akibat dari pembatasan sosial dan penyesuaian adaptasi kebiasaan 

baru karena Covid-19. Berkumpul dan berinteraksi secara langsung menjadi hal yang 

harus diperhatikan dengan menaati protokol kesehatan 
Pembatasan-pembatasan yang diterapkan dalam adaptasi kehidupan yang baru di 

masa  Covid-19  menjadikan  kehidupan  remaja  lebih  terbatas.  Selain  itu,  mengingat 

bahwa  remaja  memiliki  berbagai  aspek  kehidupan.  Hal  ini  berarti  bahwa  remaja 

memiliki tugas dan tuntutan adaptasi yang lebih berat dari fase kehidupan yang lain. 

Segala aspek kehidupan remaja yang tidak lepas dari upaya untuk selalu mematuhi 

protokol kesehatan dirasa tidak mudah untuk dilaksanakan. Meskipun remaja dianggap 

mempunyai  resiko  yang  rendah  terhadap  Covid-19,  tuntutan  pemenuhan  adaptasi 

tersebut akan berdampak pada psikologis termasuk kepuasan hidup mereka. 
Oladipo,   Adenaike,   Adejumo,   dan   Ojewumi   (2013)   mengatakan   bahwa 

kepuasan hidup merupakan keadaan sejahtera, kesenangan akibat terpenuhinya harapan 

dan kebutuhan dalam kehidupan individu. Kepuasan hidup merupakan komponen 

kognitif dari Subjective Well Being yaitu penilaian individu atas kehidupannya, baik 

secara positif maupun negatif (Diener, 2000). Diener (1994) menyebut penilaian 

kehidupan tersebut bisa melalui kehidupan secara keseluruhan atau melalui domain- 

domain kehidupan seperti sekolah, keluarga, dan pertemanan. Menurut teori kognisi, 

dalam menentukan kepuasan dalam Well Being pentingnya memperhatikan proses 

kognisi. Lebih lanjut lagi, peran atensi, memori dan interpretasi dalam proses kognisi 

merupakan hal penting. Seseorang yang memfokuskan atensinya pada stimulus positif 

maka akan berdampak pada kepuasan hidup yang lebih baik. Begitu juga ketika 

seseorang menginterpretasi kehidupan dengan cara positif akan berdampak juga pada 

kepuasan hidupnya (Diener & Biswas-Diener 2008). Dari hal ini dapat disimpulkan 

bahwa kepuasan hidup merupakan penilaian seseorang mengenai seberapa 

menyenangkan kondisi kehidupan melalui pengalaman-pengalaman yang dialami di 

berbagai aspek kehidupan. 
             Gilman  dan  Huebner  (2003)  menyebut  bahwa  kepuasan  hidup  merupakan 
konstruk penting dalam psikologi positif. Gambaran pentingnya kepuasan hidup untuk 

remaja dijelaskan oleh Suldo dan Huebner (2006) bahwa remaja dengan kepuasan hidup 

yang  tinggi  mempunyai  dampak positif  diantaranya tingginya dukungan  sosial  dari 

berbagai sumber kehidupan, rendahnya gejala neurotis, prestasi akademik yang tinggi 

dan rendahnya keterlibatan permasalahan emosi dan perilaku. 

             Kebanyakan kepuasan hidup diteliti dalam kondisi kehidupan yang normal di 

berbagai aspek kehidupan. Mengingat penyebaran Covid-19 berlangsung lama dan 

belum tahu kapan akan selesainya maka penting untuk mengulas kepuasan hidup remaja 

di era new normal. Bertitik tolak dari latar belakang inilah penelitian ini mencoba untuk 

mengungkap tingkat kepuasan hidup remaja di era new normal. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan terhadap remaja dengan rentang umur 15-25 tahun yang 

mana mereka aktif berkegiatan di luar ruang saat era normal baru. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian 

yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan variabel lain (Sugiyono, 2003). 
Dalam konteks penelitian ini kepuasan hidup adalah penilaian remaja mengenai 

seberapa menyenangkan kondisi kehidupan melalui pengalaman-pengalaman yang 

dialami di berbagai aspek kehidupan. Tingkat kepuasan hidup tersebut akan diungkap 

dengan instrumen Multidimensional Student’s Life Satisfaction Scale dari Huebner 

(2001) yang melihat kepuasan hidup dari berbagai aspek kehidupan seperti keluarga, 

pertemanan, sekolah, lingkungan sekitar dan diri dalam konteks atau kondisi era normal 

baru di tengah pandemi Covid-19. Salah satu contoh pertanyaannya yaitu Apakah Anda 

senang jalan-jalan bersama keluarga meski harus jaga jarak di era normal baru Covid- 

19?. 

Kemudian pertanyaan tersebut diklasifikasikan ke dalam empat bagian (sangat 

tidak senang, tidak senang, senang, sangat senang), dengan ketentuan bahwa jumlah 

keempat jawaban harus berjumlah 100%. Namun responden boleh mendistribusikan 

angka  100%  tersebut  untuk  satu  kategori  kesenangan,  atau  boleh  2  atau bahkan  4 

tingkatan kesenangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan satu macam 

teknik yaitu analisis deskriptif kuantitatif. 

 
HASIL PENELITIAN 

Pengambilan  data  penelitian  ini  dilakukan  melalui  survey  online  dengan 

sebagian besar responden berasal dari pulau Jawa (Jawa Timur dan Jawa Barat). Waktu 

pengambilan data penelitian mulai dari tanggal 1 September 2020 hingga 7 September 
2020 dengan total responden sebanyak 80 remaja dengan rentang umur 14 hingga 28 
tahun,  terdiri  dari  66.25%  perempuan  dan  33.75%  laki-laki.  Pendidikan  responden 
sebagian besar adalah SMA dan SMK. 

Sebagaiman disebutkan diawal bahwa analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan satu teknik analisis yaitu deskriptif kuantitatif. Dalam analisis ini 

dilakukan langkah-langkah yaitu: 
1.   Editing, yaitu meneliti data yang masuk secara berkala apakah cukup baik dan 

memenuhi untuk dianalisis ke tahap berikutnya atau tidak. Berdasarkan   hal ini 
keseluruhan data yang masuk terdapat 1 responden yang doubel mengisi kuesioner. 

2.   Mengklarifikasi   dan   menabulasikan   jawaban  responden   berdasar   tiap   aspek 
kehidupan. 

3.   Mengkategorikan   data   berdasarkan   frekuensi   kepuasan   untuk   setiap   aspek 
kehidupan. 

4.   Membuat rerata tingkat kepuasan pada masing-masing aspek kepuasan kemudian 
membuat  persentase  total  tentang  kepuasan  pada  tiap  aspek  kehidupan  untuk 
memberikan informasi kepuasan tiap aspek kehidupan. 

Berdasarkan   langkah-langkah   teknik   analisis   data   sebagaimana   diatas, 
selanjutnya dapat dideskripsikan data persentase tingkat kepuasan berdasar tiap aspek 
kehidupan. Sebagaimana yang tertera pada tabel dibawah ini.
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Tabel 1. Tingkat Kepuasan Hidup Melalui Berbagai Aspek Kehidupan 
 

 
 

 

 
No 

 

 

Aspek 

Kehidupan 

 

Tingkat Kepuasan 

 

SS 
 

S 
 

TS 
 

STS 

 

1 
 

Keluarga 
 

30.25% 
 

49.5% 
 

17.75% 
 

2.5% 

 

2 
 

Pertemanan 
 

10.5% 
 

40.25% 
 

39.25% 
 

10.0% 

 

3 
 

Sekolah 
 

5.25% 
 

21.0% 
 

39.5% 
 

34.25% 

 

4 
 

Diri 
 

8.75% 
 

48.5% 
 

32.25% 
 

10.5% 

 

5 
 

Lingkungan 
 

14.25% 
 

57.75% 
 

23.75% 
 

4.25% 

 

Keterangan  (SS=  Sangat  Senang/  Puas,  S=Senang,  TS=Tidak  Senang,  STS=Sangat 

Tidak Senang) 
Berdasarkan tabel diatas,  dapat diinterpretasi bahwa remaja memiliki tingkat 

kepuasan paling tinggi dalam kehidupan keluarga sebesar 79.75% (kalkulasi dari 49.5% 

dan 30.25% ) di era normal baru. Setelah kepuasan hidup dalam keluarga, remaja juga 

merasa puas dalam lingkungan sekitar yakni sebesar 72%, selanjutnya kepuasan terkait 

diri remaja sebesar 57.25%. Kepuasan terendah remaja ada pada kehidupan sekolah 

sebesar 26.25% 

(kalkulasi  dari  21.0%  dan  5.25%),  dilanjutkan dengan  kehidupan  pertemanan  yaitu 
sebesar 50.75%. 

 
DISKUSI 

Oladipo,   Adenaike,   Adejumo,   dan   Ojewumi   (2013)   mengatakan   bahwa 

kepuasan hidup merupakan keadaan sejahtera, kesenangan akibat terpenuhinya harapan, 

tujuan  dan  kebutuhan  dalam  kehidupan individu.  Seorang  remaja  dengan  kepuasan 

hidup yang tinggi akan memiliki hubungan keluarga yang harmonis, pertemanan yang 

saling  mendukung,  aktifitas  yang  produktif  serta  prestasi  yang  baik.  Rendahnya 

kepuasan hidup pada remaja mengakibatkan memiliki perilaku beresiko seperti minum- 

minuman alkohol, merokok, dan penggunaan obat-obatan terlarang serta kecenderungan 

merasa kesepian, menarik diri dan tidak bahagia (Suldo & Huebner, 2004). Kepuasan 

hidup  didapat  melalui  domain-domain  kehidupan  yang  dianggap  penting  seperti 

sekolah, pertemanan, keluarga (Diener, 1994). 

Dalam penelitian ini remaja menunjukkan kepuasan yang tinggi pada domain 

keluarga yakni sebesar 79.75%. Hal ini tidak lepas dari kondisi era normal baru yang 

mengharuskan remaja untuk tetap dirumah sehingga dijadikan kesempatan untuk 

berkumpul dan berbagai dengan sesama anggota keluarga serta menjadi tempat yang 

aman selama masa Covid-19. Pandemi Covid-19 merubah orientasi dari kepuasan hidup 

remaja.  Perbedaan  kepuasan  ditunjukkan  oleh  penelitian  yang  lain  dengan  kondisi
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sebelum adanya Covid-19 seperti hasil penelitian dari Setiasih dan Raissa (2015) yang 

menyebut bahwa domain kepuasan hidup paling tinggi terjadi pada domain pertemanan. 
Dalam penelitian ini domain pertemanan menjadi terendah kedua yakni sebesar 

50.75%., hal ini tidak lepas dari kebijakan pembatasan sosial yang melarang untuk 

berkumpul dengan orang lain termasuk berkumpul dengan teman. Menurut Kelly (2011) 

kelekatan dengan teman dapat meningkatkan kebahagiaan pada remaja. Rendahnya 

kepuasan hidup pada domain pertemanan yang merupakan sumber kepuasan kehidupan 

remaja menjadi terhambat akibat pembatasan selama pandemi Covid-19. 
Domain kepuasan yang paling rendah adalah kehidupan sekolah yakni sebesar 

26.25%. Menurut Huebner (2001) partisipasi di sekolah bersama teman, guru dan 

mendapat pendidikan yang baik dapat meningkatkan kepuasan hidup remaja. Sekolah 

merupakan tempat yang tidak hanya mendapat pelajaran semata, melainkan siswa 

berinteraksi dengan guru atau teman yang mana hal ini menjadi sumber dukungan bagi 

remaja. Ketika masa era normal baru yang mana diterapkan kebijakan belajar secara 

daring dari rumah membuat remaja hanya fokus pada pemenuhan pembelajaran yang 

membebani tanpa diimbangi dukungan dari teman dan guru. Hal ini semua berimplikasi 

pada rendahnya kepuasan hidup remaja di sekolah. 

Lingkungan sekitar dan diri juga menjadi sumber kepuasan kehidupan remaja. 
Pada  domain  lingkungan  sekitar  dalam  penelitian  ini  sebesar  72%  sedangkan  diri 
57.25%.  Lingkungan  sekitar  menyangkut  lingkungan  fisik  maupun  non  fisik  serta 
semua norma dan aturan yang berkaitan dengan era normal baru. Lingkungan fisik 
dalam era normal baru berkaitan dengan protokol kesehatan yang diterapkan di ruang 
publik  seperti  tersedianya  fasilitas  cuci  tangan,  terdapat  tanda  untuk  jaga  jarak. 
Sedangkan non fisik berkaitan dengan himbauan petugas untuk menjaga jarak, memakai 
masker.  Hal  ini  semua  menjadi  fenomena yang  biasa  dilihat  oleh remaja sehingga 
mereka sudah beradaptasi dengan baik. 

Kepuasan  pada diri berkaitan dengan  segala aktifitas yang dilakukan seperti 
minat, hobi, dan kebiasaan. Memakai masker dalam era normal baru sudah menjadi 

kebiasaan oleh remaja, dan dianggap sebagai hal yang melekat dan wajar dalam 

penggunaannya. Penampilan ketika memakai masker tidak menjadi halangan dan 

memandang hal tersebut sudah biasa. Begitu juga ketika menjaga jarak dan harus duduk 

sendiri di tempat umum. Mereka menyadari kondisi yang sedang dialami sehingga tidak 

mengusik kepuasan hidup remaja. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diatas dapat 

disimpulkan  bahwa    remaja  memiliki  tingkat  kepuasan  yang  bervariasai  di  masa 

pandemi Covid-19 dan era normal baru. Namun kepuasan yang paling rendah ada pada 

kehidupan sekolah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian 

pemikiran mengenai psikologi khususnya dalam mengkaji kepuasan hidup remaja. 

Namun demikian perlu diteliti lebih lanjut mengenai kepuasan hidup remaja dikaitkan 

dengan dukungan orang tua dan guru dalam proses belajar di rumah. 
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Abstrak 

INTRODUCTION Sibling relationships can influence a person's development and can 

lead to both positive and negative behavior. Based on the cognitive approach, negative 

sibling relationships are unrealistic beliefs and functional beliefs in perceiving a 

relationship. Cognitive Behavior Therapy (CBT) is a counseling technique that focuses on 

changing a person's interpretation or thinking. In the current pandemic era, many 

therapeutic processes are carried out using online methods. The aim of this study is to 

reduce conflict and increase warmth in Sibling's relationship by using CBT through online 

methods. 

 
METHOD This study used a qualitative approach with a single case design, in which this 

study only used one subject (single case) which was studied in depth. The subject of this 

study was a 25 years old man who had a less harmonious relationship with his sister. The 

therapy process was carried out online by using the telephone for 6 sessions. Data were 

collected using interviews and the Sibling Relationship Questionaire (SRQ) scale from 

Furman and Buhrmester. 

 
RESULTS The results of this study indicate that the subject is able to change his irrational 

thoughts and there is a change in the subject's behavior towards his sister. Based on the 

scale of the sibling relationship question, it shows changes in the perception of sibling 

relationships before and after the intervention. 

 
CONCLITION AND RECOMMENDATION Online CBT can increase sibling 

relationship. For further research, it is advisable to increase the number of subjects and 

use observation method to increase validity of intervention. 

Kata Kunci: Sibling relationship, Cognitive Behavior Therapy, Single-Case Experiment

mailto:uvye.navelia@gmail.com
mailto:ekayatinovi@gmail.com
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Pendahuluan 
Keluarga merupakan tempat belajar pertama bagi seorang anak. Anak mendapatkan 

pendidikan pertamanya melalui keluarganya. Dalam proses interaksi dengan keluarga, anak 

mendaptakan  pendidikan  secara  informal  dan  dalam  proses  pendidikan  inilah  dapat 

terbentuk karakter seorang anak (Suarmini,2014). Interaksi dalam keluarga ini tidak hanya 

antara  anak  dengan  orangtuanya  namun  juga  antar  saudara  (Siblings  Relationship). 

Menurut Bliyth, Hill dan Smith Thiel sibling merupakan contoh, senantiasa membantu dan 

pemberi  dukungan  emosional  (dalam  Derkman.,  dkk,2010)  dan  lebih  dari  dua  pertiga 

remaja mengungkapkan bahwa sibling adalah salah satu bentuk penting dari persahabatan 

dan keintiman (Oliva & Arranns, 2005). 
Sibling relationship merupakan bentuk hubungan timbal balik yang “horizontal” 

dimana setiap individunya memliki derajat yang sama (bee & Boyd, 2004). Cicirelli (1996) 

mendefinisikan Sibling relationship sebagai keseluruhan interaksi (fisik dan komunikasi 

baik verbal dan nonverbal) dari dua tau lebih individu yang berbagi orangtua kandung yang 

sama mencangkup pemahaman, persepsi, sikap, kepercayaan dan perasaan mengenai satu 

sama lain sejak mereka menyadari keberadaan saudara kandung mereka. 
Menurut Furman dan Giberson (1995) Kehadiran dari saudara kandung ini dapat 

berperan sebagai pendukung baik secara emosional, persaingan maupun teman untuk 

berkomunikasi. Hubungan emosional antara saudara kandung memiliki pengaruh terhadap 

satu dengan lainnya, baik berupa pengaruh positif maupun negatif (dalam Scharf, Shulman 
& Spitz, 2005). 

Bentuk interaksi Sibling relationship ini dinamis sesuai dengan masa 

perkembangannya. Menurut Volkom, Machiz &Reich secara umum, pada masa kanak- 

kanan, interaksi antar saudara ini lebih mengarah pada bentuk persaingan dan konflik yang 

memuncak pada masa remaja (dalam Russell, 2011). Sedangkan pada masa dewasa, 

hubungan antar saudara kandung menjadi sumber dukungan, seperti dukungan psikologis 

maupun bantuan fisik, membantu pekembangan individu secara sosial, kemampuan 

mengasuh anak dan menjadi pribadi yang terbukan serta jujur pada diri sendiri (Cicirelli, 

1996). 

Cicireli (1982) melakukan penelitian terhadap orang dewasa paruh baya dan 

menghasilkan  88%  dari  subjek penelitian melaporkan  jarang atau  bahkan tidak pernah 

berdebat dengan saudara mereka, dan 93% melaporkan jarang atau bahkan tidak pernah 

merasa bersaing dengan saudara mereka. Selain itu dalam wawancara dengan saudara 

kandung yang lebih tua, hanya terdapat 10% dari sampel memiliki kesesuai dengan tipologi 

kepribadian yang tidak bersahabat (Gold, 1989). 

Namun peneliti menemukan beberapa orang hingga masa dewasa memiliki sibling 

relationship   yang   kurang   baik.   Mereka   cenderung   membatasi   komunikasi   untuk 

menghindari konflik satu dengan yang lain. Hal ini di sebabkan karena persaingan antar 

saudara kandung ataupun ketidak sesuaian pola pikir satu dengan yang lain. Seperti yang 

dialami oleh subjek pada penelitian ini, subjek mengaku sering merasa jengkel dengan 

sikap kakaknya. Temuan ini didukung oleh hasil dari Self-report berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Ross & Milgaram (19982) menemukan bahwa dari individu yang 

berpartisipasi dalam diskusi kelompok kecil menunjukkan bahwa 45% dari sampel berusia 

22 hingga 93 tahun melaporkan merasa bersaing dengan saudara mereka.
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Furman  dan  Buhrmester  (1985)  menemukan  bahwa  kualitas  Sibling  relationship 

dapat dilihat berdasarkan pola relasinya. Pola relasi ini mengambarkan kualitas Sibling 

relationship yang positif ataupun yang negatif. Dimensi pola relasi yang mengambarkan 

kualitas Sibling relationship tersebut, yaitu warmth, relative power, conflict, dan sibling 

rivalry. Selain fitur positif (dalam Clare, Richard & Wyndol, 1997), hubungan saudara 

dicirikan oleh konflik dan persaingan untuk perhatian dan kasih sayang orang tua (Dunn, 
1983; Furman & Buhrmester, 1985; Stocker & McHale, 1992). 

Sibling  relationship  miliki  pengaruh  terhadap  perilaku  seseorang,  proses 

pembelajaran,   dan   pola   perkembangan   perkembangan   saudara   kandung   sepanjang 

kehidupan terlepas dari potensi genetik mereka. Pengaruh ini dapa terjadi dalam jangka 

pendek ataupun jangka panjang, langsung atau tidak langsung, dan dapat melibatkan 

pembelajaran  dasar  dalam  bersosialisasi  serta  pembelajaran  yang  istimewa  lainnya 

(Cicirelli, 1996). 

Menurut Susilowati (2011) pola sibling relationsip yang negatif dapat berpengaruh 

pada perilaku negatif seseorang.   Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Tucker, Cux, Gundy, dan Stracuzzi (2013) menunjukkan bahwa sibling relationsip yang 

tidak   hangat  mempengaruhi  remaja  untuk  melakukan   agresi   di  lingkungan  teman 

sebayanya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Noller, Smith, Conway, dan Machlev 

(2005) menunjukkan bahwa hubungan Sibling relationship yang positif dapat membantu 

seseorang dalam memprediksi emosi, penyesuaian perilaku, serta peningkatan harga diri 

dan kepuasan hidup. (dalam Novradilla, 2016). 

Berdasarkan pendekatan kognitif, seseorang dapat memiliki kepercayaan yang tidak 

realistis dan keyakinan yang difungsional. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Epstein 

dan Hamamci bahwa keyakinan ini merupakan intepretasi yang dibuat dalam sebuah 

hubungan, sehingga mempengaruhi emosi dan perilaku individu dan individu tesebut dapat 

berperilaku disfungsional kepada pasangan (dalam Aydin, Ozdinc & Aksu, 2015). 
Judith   Beck   (2011)   menyebutkan   bahwa   distorsi   kognitif   merupakan   suatu 

kesalahan sistematik dalam proses berfikir dalam meyakini sesuatu yang dianggap benar. 

Sebagai  mana  problem  psikologis  yang  disebabkan  karena  distorsi  kognitif,  maka 

intervensi yang butuhkan dapat berupa Cogintive Behavior Therapy (CBT). Sebagaimana 

konsep cognitive behavior yang dikemukakan oleh Putranto (2016) bahwa pola pemikiran 

manusia dibentuk dari rangkaian proses stimulis-kognisi-respon (SKR) yang saling 

berkaitan, yang mana proses kognitif yang menyebabkan seseorang merasa dan bertindak 

(dalam Adzibah,2019). 
Dengan   menggunakan   tekni   CBT,   kita   dapat   mengubah   inteprtasi   maupun 

pemikiran seseorang. Teknik CBT berpendapat bahwa reaksi emosional dan perilaku 

individu dipengaruhi oleh proses kognitif, yaitu hasil intepretasi, pemikiran, maupun 

keyakinan individu terhadap kejadian yang mereka alami. Selain itu, CBT juga percaya 

bahwa perilaku memiliki dampak yang kuat terhadap pemikiran dan emosi seseorang 

(Westbrook, Kennerly & Kirk, 2007). 

             Menurut Kasandra (2003) tujuan Cognitive Behvior Therapy adalah untuk mengajak 

konseli menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menunjukan bukti-bukti yang 

bertentangan dengan keyakinan yang salah mengenai masalah yang mereka hadapi. 

Cognitive-behavior lebih banyak bekerja pada status kognitif masa kini untuk dirubah dari 

negatif menjadi positif (dalam Akhiriawan,2014) 
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Dalam masa pandemi yang terjadi saat ini, seseuai dengan upaya menekan 

penyebaran viris Covid-19 ini, maka pemerintah memberlakukan kebijakan social ataupun 

physical  distancing. Seorang  praktisi  psikologi harus mampu memodifikasi layanannya 

agar dapat meminimalisir resiko meluasnya penyebaran Covid-19 ini. Banyak proses terapi 

terutama  konseling  menggunakan  metode   daring.     Ada  banyak  manfaat  sekaligus 

kelemahan dalam mengadakan konseling dalam bentuk daring. Naglieri dkk (2014) 

mengatakan bahwa beberpa kelebihan dalam menggunakan telepsikologi adalah psikolog 

atau praktisi psikologi dapat menjangkau klien lebih luas, meminimalisir biaya, dapat 

dilakukan dengan waktu yang lebih fleksibel. Namun kendala yang dihadapi oleh psikolog 

maupun praktisi psikologi adalah kerahasiaan yang kurang terjamin, terbatasnya perhatian 

yang  dapat  diberikan oleh konselor kepada klien,  keterbatasan  dalam  mengembangkan 

teknik-teknik intervensi yang efektif sesuai dengan kondisi yang dialami klien, sulit 

memberikan intervensi untuk masalah psikologis yang sifatnya kompleks dan jangka 

panjang. 
Oleh sebab itu, karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui mengenai efektifitas 

pemberiatan terapi kognitif berupa Cognitive Behavior TherapiI (CBT) dalam bentuk 

konseling secara daring dalam meningkatkan Sibling relationship yang positif pada laki- 

laki dewasa awal. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kulaititatif dengan single-case design, yang 
mana penelitian ini hanya menggunakan satu orang subjek (kasus tunggal) yang dikaji 

secara   mendalam   untuk   memberikan   perlakuan   yang   bertujuan   untuk   mengetahui 

efektivitas  sebuat  terapi  yang  diterapkan  pada  sebuah  kasus.  Penggunaan  penelitian 

kualitatif memungkinkan peneliti untuk dapat mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana 

proses pemberian Cognitive Behavior Therapy dapat mempengaruhi subjek penelitian 

mealui deskripsi dalam bentuk kata-kata, bahasa, perilaku pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan memanfaatkan berbagai metode pengambilan data. 
Subjek dari penelitian ini adalah seorang laki-laki berusia 25 tahun yang sering 

melampiaskan kemarahannya kepada ibunya ketika ia merasa kakaknya berlaku semena- 

mena  kepadaa  kedua  orangtuanya  terutama  ibunya.   Kakak  subjek  adalah  seorang 

perempuan berusia 33 tahun dan telah berkeluarga. Mereka tinggal terpisah namun masih 

satu kota. Subjek yang sejak kecil merasa benci dengan kakaknya karena ia merasa bahwa 

kakaknya tidak dapat menerima keadaan ekonomi keluarga yang sempat terpuruk, ia sering 

merasa kakaknya bersikap durhaka kepada orangtua dan ia juga merasa bahwa kakaknya 

bukanlah seorang kakak melainkan orang lain yang mengganggu hidupnya. 
Proses CBT dilakukan secara daring melalui panggilan suara (by phone) sehingga 

tidak dapat dilakukan observasi mengenai perilaku dan eksprsi subjek saat proses terapi. 

CBT yang dilakukan dalam penelitan ini dilakukan sebanyak enam sesi. Sesi pertama dan 

kedua adalah mendiskusikan distorsi kognitif yang terjadi pada subjek. Subjek memandang 

kakaknya adalah pribadi yang tidak memahami situasi dan kondisi perekonomian keluarga. 

Ia bersikap semaunya sendiri. Ia bersikap durhaka kepada orangtua subjek dan bersikap 

kurang menyenangkan kepada subjek. Kakaknya sering mengungkit-ngungkit hal-hal yang 

telah di lakukan untuk keluarga meskipun menurut subjek itu adalah hal yang lumrah untuk
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dilakukan seorang anak. Oleh sebab itu ia sangat membatasi komunikasi dengan kakaknya untuk 

menghindari konflik yang ada. 

                 Sesi pertama dan kedua ini subjek diajak untuk mencoba melihat dari sudut pandang 

kakaknya. Mencoba menelusuri penyebab kakanya melakukan hal tersebut agar ia lebih bersimpati 

terhadap kakaknya dan tidak mudah emosi dalam menghadapi sikap kakanya. Sesi ketiga dan 

keempat adalah proses mendiskusikan perubahan perilaku seperti apa yang perlu dilakukan oleh 

subjek kepada kakaknya. Subjek diajak untuk memulai komunikasi yang intens dan intim dengan 

kakaknya. Komunikasi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam kondisi yang dialami kakaknya 

dan perasaan yang dirasakan oleh kakaknya agar subjek mampu memahami alasan kakanya 

bersikap demikian sehingga ia lebih berempati dalam menghadapi kakaknya. Sesi kelima adalah 

mendiskusikan dan menguatkan perasaanperasan yang dirasakan oleh subjek setelah berusaha 

mengubah perilakunya. Untuk perasaan yang negatif didiskusikan kembali agar tidak menjadi 

keyakinan maladaptif dan untuk perasaan positif yang dirasakan oleh subjek akan dikuatkan agar 

menjadi motivasi untuk mengulang perilaku tersebut. Dan sesi berikutnya adalah sesi terminasi 

(penutupan) 

Untuk mendukung hasil penelitian, pengambilan data menggunakan wawancara secara 

terstruktur mengenai dimensi sibling relationship dan juga skala Sibling relationship 

Questionaire (SRQ) dari Furman dan Buhrmester (1985) yang diadaptasi dan dimodifikasi dari 

penelitian yang dilakukan oleh Fedita (2016). Terdapat 55 butir pernyataan mengenai keempat 

dimensi pada Sibling relationship yaitu untuk dimensi kehangatan terdapat 26 butir   

pernyataan,   dimensi   status/kekuasaan   terdapat   12   butir   pernyataan,   dimensi persaingan 

terdapat 6 butir pertanyaan, dan dimensi konflik terdapat 11 butir pernyataan. Penilaian SRQ 

menggunakan skala likert 1-4 yaitu (1= tidak sama sekali; 2= jarang; 3= sering; 4= sangat sering) 

dengan nilai cronbach’s alpha 0.909. Skor tiap dimensi sibling relationship diperoleh dengan 

cara membagi skor tiap dimensi sibling relationship dengan skor maksimal tiap dimensinya 

kemudian dikalikan seratus persen. Karena kondisi pendemi saat ini, peneliti harus menggunakan 

metode daring dalam pelaksanaan penelitian sehingga tidak dapat menggunakan metode 

observasi dalam pengambilan datanya. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

               Sesi CBT dilaksanakan sebanyak 6 Kali dengan rincian 2 kali sesi kognitif 3 kali 

sesi perilaku dan 1 kali mengevaluasi hasil perasaan klien selama proses terapi dan 1 kali 

sesi terminasi. Setiap sesi dilaksakan selama 1-2 jam dan dilakukan seminggu sekali. 

Proses terapi ini dilaksanakan pada tanggal 23 April – 24 Mei 2020. Ringkasan intepretasi 

hasil terapi dapat di lihat pada table 1. 
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Tabel 1. Ringkasan Intepretasi dan Hasil Terapi 
Sesi Proses Terapi Tujuan Terapi Hasil Terapi 

1 Formulation         and 
psycho education 

1. Memberikan 
kesadaran   bahwa 

klien  memiliki 

masalah emosi dan 

mengontrol emosi 

yang harus di perbaiki 
2. Memberikan 

pemahaman      proses 
terapi 

3. Memberi pemahaman 
mengenai hubungan 

pikiran, perasaan dan 

tingkah laku 

Subjek          menyadari          bahwa 
kemarahannya dengan kakanya 

membuat subjek melampiasakan 

kemarahannya  kepada  ibunya  dan 

hal ini adalah hal yang tidak 

diinginkan oleh subjek sehingga ia 

ingin menyelesaikan masalahnya 

2 Mendiskusikan 
distorsi kognitif 

Merubah pola pikir 

subjek   kepada 

kakaknya. 

Subjek mulai memahami bahwa apa 

yang ia rasakan kepada kakaknya 

adalah hasil persepsi dia terhadap 

perilakukakaknya,  namun  belum 

tentu kal tersebutlah yang 

sesungguhnya apa yang kakaknya 

rasakan. 

3 Behavior 
modification 

1. Mengajarkan        cara 
mencari sosusi atas 

masalah emmosi yang 

dirasakan 
2. Membantu     mencari 

perubahan perilaku 

yang sesuai dengan 

kondisi subjek. 

Subjek     akan     mencoba     untuk 
mengesampingkan  egonya  agar 

dapat menjalin komunikasi lebih 

intim dengan kakaknya agar lebih 

dapat memahami motiv dari perilaku 

kakaknya yang menggangu subjek 

4 Behavior 
modification 

1. Evaluasi     perubahan 
tingkah laku 

2. Membantu     mencari 
perubahan perilaku 

yang sesuai dengan 

kondisi subjek 

Subjek     mulai     dapat     menjalin 
komunikasi secaraintens dengan 

kakaknya. Subjek bisa mengajak 

kakaknya berdiskusi dan saling 

mencurahkan perasaannya satu sama 

lain. 

5 Evaluasi perasaan Menguatkan     perasaan 
positif agar perubahan 

perilaku tersebut 

berulang dan 

mendiskusikan perasaan 

negarif agar tidak 

menjadi distorsi kognitif 

Subjek memahami kondisi kakaknya 
dan  alasan  kakanya  berbuat 

demikian. Ia tidak lagi membenci 

kakaknya namun merasa kasihan 

dengan apa yang dialami kakanya. 

Subjek merasakan senangnya 

memiliki saudara kandung. 
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  yang lain  

6 Terminasi Menguatkan   komitmen 
subjek             mengenai 
perubahan perilakun ya. 

Subjek   akan   menjaga   komunikasi 
antara dirinya dengan kakaknya dan 

berusaha mengkonfirmasi motif dari 

perilaku kakaknya jika ada perilaku 

yang tidak berkenan di hati subjek. 

 

Evaluasi Hasil Terapi 

Evaluasi I 
Evaluasi I dilakukan untuk terapi sesi 1 dan 2 yakni untuk terapi kognitif. Subjek 

membutuhkan banyak penjabaran mengenai pola perilaku manusia agar dapat memahami 

perilaku kakaknya. Selain itu ketika subjek sudah dapat memahami kemungkinan- 

kemungkinan alasan dari perilaku kakaknya, berat bagi subjek untuk dapat 

mengesampingkan perasaannya. Ia masih sering berkeinginan bahwa yang memulai 

perubahan tersebut bukan dari pihak subjek melakinkan kakaknya. Peneliti Perlu motivasi 

dengan pendekatan-pendekatan emosional terutama mengenai gambaran sebuah keluarga 

ideal dan juga keinginan subjek untuk dapat membentuk sebuah keluarga baru yang jauh 

lebih baik dengan keluarganya saat ini agar dapat membuat subjek melawan pikiran 

irasionalnya untuk dapat merubah perilaku dan perasaannya kepada kakaknya. 

 
Evaluasi II 

Evaluasi ini dilakukan untuk terapi sesi 3 dan 4 yakni sesi modifikasi perilaku. 
Subjek awalnya merasa kesulitan untuk memulai komuniakasi dengan kakaknya. Subjek 

merasa kesulitan untuk  memilih topik  dan mencari  momen  yang tetap  untuk memulai 

komunikasi  dengan  kakaknya. Akhirnya peneliti memberikan contoh dan  menyarankan 

subjek untuk beralasan hendak bermain dengan keponakannya agar dapat menghubungi 

melalui telepon kakaknya dan berkunjung kerumah kakaknya. Kebetulan keadaan 

mendukung, ketika subjek berkunjung kerumah kakanya kakak ipar subjek sedang bekerja 

sehingga subjek lebih leluasa untuk berbincang dengan kakaknya. Dimulai dengan 

menanyakan kabar, menceritakan kondisi rumah orangtuanya dan kemudian berkembang 

kearah yang lebih akrab bahkan mebahas masalalu kakaknya yang menyebabkan kakanya 

bersikap demikian. Hal ini dilakukan selama beberapa kali bahkan subjek mampu untuk 

Qualiti time berdua dengankakanya dengan cara makan berdua diluar. 

 
Evaliuasi III 

                 Evaluasi  ini  dilakukan  untu  terapi  sesi  5  yakni  evaluasi  perasaan.  Subjek sulit 

mendeskripsikan apa yang ia rasakan. Ada perasaan bahagia karena akhirnya ia merasakan 

peran   kakaknya   dalam   kehidupannya.   Namun   subjek   masih   memiliki   perasaan 

menginginkan kakaknya yang merubah perilakunya tanpa subjek harus memberitahu. Peneliti 

mencoba mendiskusikan kembali perasaan dan pikiran irasioanal ini bahwa seseorang  tidak  

akan  merubah  perilakunya  jika  memang  dia  tidak  menyadari  bahwa perilaku tersebut 

salah. Dengan beberapa argument akhirnya subjek mau menerima dan akan meberitahu 

kakaknya dengan cara yang tepat 

.
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Perbandingan Data Sebelum dan Sesudah Terapi 

 
Tabel 2. Persepsi Sibling Relationship Sebelum dan Sesudah Terapi 

No Aspek Skor Hasil 

Sebelum Sesudah 

1 Kehangatan 46 72 

2 Kekuasaan 70 73 

3 Konflik 72 46 

4 Persaingan 75 70 

*skor hasil dalam bentuk persen 
 

 
 

Berdasarkan  hasil  pengukuran  dengan  menggunakan  Sibling  relationship 

Questionaire (SRQ) dari Furman dan Buhrmester (1985) ini menunjukkan bahwa terjadi 

penurunan prosentase konflik dan terjadi peningkatkan prosentasi kehangatan sebelum dan 

setelah intervensi yang diberikan. Pada saat sebelum intervensi diberikan terlihat bahwa 

nilai kehangatan sebesar 46%, kekuasaan 70%, konflik 72 % serta persaingan 75%. 

Sedangkan pasca intervensi terlihat bawa kehangatan meningkat menjadi 72%, kekuasaan 

mengalami sedikit peningkatan menjadi 73% konflik menurun menjadi 46% dan persaingan 

sedikit menurun menjadi 70%. 
Hubungan kurang harmonis yang terjadi antara subjek dan kakaknya salah satunya 

dipengaruhi oleh usia yang cukup jauh yakni 8 tahun. Rinaldhy (2008) menemukan bahwa 

saudara dengan jarak usia yang jauh cenderung memiliki pemikiran yang kurang sejalan. 

Hal  ini menyebabkan  saudara menjadi  jarang  berinteraksi  dan berkomunikasi  sehingga 

memiliki hubungan yang tidak dekat. Selain itu pola asuh orangtua juga mempengaruhi 

ketidak harmonisan antara subjek dengan kakaknya. Orangtua subjek (ayahnya) cenderung 

bersikap otoriter  terhadap  subjek namun  bersikap permisif  terhadap  kakaknya.  Hal  ini 

memicu kecemburuan subjek terhadap kakaknya. Menurut Chen (dalam lestari,2012) 

kualitas hubungan orangtua-anak merefleksikan tingkatan dalam hal kehangatan (warmth), 

rasa aman (security), kepercayaan (trust), afeksi positif (positive affect) dan kepekaan 

(responsiveness) dalam hubungan mereka. Relasi antar orangtua-anak menunjukkan pola 

asuh yang diterapkan orangtua terhadap anaknya begitu pula dengan relasi antara anak dan 

saudara kandungnya. 

           Stormshak (dalam Volling & Blandon, 2003), menemukan bahwa kedua dimensi 

hubungan antara saudara kandung, yaitu kehangatan/kedekatan dan konflik merupakan 

dimensi yang sangat perlu diperhitungkan bersama-sama dalam memahami pengaruhnya 

secara utuh terhadap perkembangan perilaku sosial seoseorang. Dengan menggunakan CBT 

subjek diajak untuk dapat mengganti interpretasi yang irasional terhadap suatu peristiwa 

dengan intepretasi yang lebih realistik mengenai pengalaman yang kurang menyenangkan 

dengan kakaknya serta membantu pengendalian reaksi emosional yang terganggu, seperti 

kecemasan dan depresi dengan mengajarkan mereka cara yang lebih efektif untuk 

mengintepretasikan pengalaman mereka (Maulidyah, 2015). 
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Sebelum      Cognitive      Begavior 

Therapy 

 

Setelah Cognitive Begavior Therapy 

Subjek   merasa   kakaknya   tidak 
mampu        memahami        kondisi 
keluarga 

 

Subjek    menjadi    tau    latar    belakang 

mengapa kakaknya bersikap demikian 

Subjek   merasa   kakaknya   adalah 
anak durhaka 

Subjek   lebih   dapat   memaklumi   sikap 
kakaknya terhadap orangtuanya 

 
Subjek mebenci kakaknya 

Subjek lebih memaklumi sikap kakaknya 
terhadap  dia  dan  orangtuanya  sehingga 
tidak memabenci kakaknya 

Subjek    merasa    tidak    memiliki 
saudara kandung 

Subjek mulai merasakan peran kakaknya 
sebagai saudara kandung 

 

Terjadinya peningkatan nilai kehangatan sebesar 25% ini dipengaruhi oleh kempuan 

subjek dalam memahami kondisi dan latar belakang mengapa kakaknya melakukan hal 

tersebut sehingga mereka lebih memahami satu sama lain dan terciptanya afeksi, 

penerimaan, serta dukungan emosional dan instrumental. Furman dan Buhrmester (dalam 

Criss &  Shaw,  2005) mengataka bahwa indikator  dari  dimensi  kehangatan antara lain 

adalah:  1)  kedekatan  (intimacy),  meliputi  sikap  keterbukaan  dan  kedekatan  dalam 

hubungan; 2) dukungan emosional (emotional support), berhubungan dengan pemberian 

dukungan dan perhatian; 3) Afeksi (affection), berhubungan dengan perasaan kasih sayang 

dan cinta yang mendalam; 4) informasi (knowledge), berhubungan dengan cakupan 

informasi   yang   diketahui   mengetahui   satu   sama   lain;   5)   dukungan   instrumental 

(instrumental support), berhubungan dengan dukungan bantuan dan pertolongan yang 

berbentuk non-emosional, seperti keuangan, barang dan lain-lain; 6) kesamaan (similarity), 

berhubungan dengan kesamaan atau kemiripan dalam kepribadian, sifat, gaya hidup, 

pendapat, keyakinan, kebiasaan dan persepsi; 7) kekaguman (admiration), berhubungan 

dengan rasa kagum dan bangga yang dirasakan satu sama lain, baik persepsi, penampilan 

maupun kepribadian; 8) penerimaan (acceptance), berhubungan dengan rasa penerimaan 

terhadap kehadiran, kepribadian dan pendapat. 

Penurunan nilai dimensi konflik sebesar 24% ini dipengaruhi oleh kemapuan subjek 

dalam menghindarkan diri dari permusuhan dan pertengkaran dengan kakaknya setelah 

subjek lebih memahami dan berempati terhadap kakaknya serta persaingan yang menurun 

antara subjek dan kakaknya. Furman dan Buhrmester (dalam Criss & Shaw, 2005) 

mengungkapkan bahwa indikator dari dimensi konflik adalah: 1) Dominasi (dominance), 

berhubungan dengan sikap menekan, mengatur dan menguasai antara satu dengan yang 

lain; 2) Kompetisi/persaingan (competition), berhubungan dengan sikap saling 

menggungguli, memperebutkan posisi yang paling menonjol yang diikuti perasaan tidak 

suka dan keinginan untuk menjatuhkan; 3) Permusuhan (antagonism), berhubungan dengan 

sikap bermusuhan dan tidak bersahabat; 4) Pertengkaran (quarreling), berhubungan dengan 

perkelahian baik secara fisik maupun verbal. 

 
Tabel 3. Keadaan Subjek Sebelum dan Sesudah Cognitive Begavior Therapy
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Sedangkan berdasarkan analisis kualitatif terlihat perubahan perasaan yang dialami 

subjek setelah dan sebelum intervensi diberikan. Dengan mendiskusikan distorsi kognitif, 

subjek mulai memahami bahwa setiap perilaku seseorang dilatar belakangai oleh suatu hal. 

Subjek sadar bahwa yang saat ini belum ia pahami adalah apa alasan di balik perilaku 

kakaknya tersebut. Sehingga subjek mau membangun komunikasi yang selama ini kurang 

dapat terjalin dengan baik antara subjek dan kakaknya (perubahan perilaku). Dan setelah 

subjek memahami latar belakang kakaknya, subjek lebih memahami alasan mengapa 

kakaknya   bersikap   seperti   itu   terhadap   orangtuanya   terutama   ayahnya.   Kakaknya 

mengalami masa lalu yang tidak menyenangkan dan hal itu disebabkan oleh sikap ayahnya. 

Kakaknya saat ini juga sedang mengalami hal sulit sehingga subjek lebih iba terhadap 

kakaknya (perubahan perasaan). Subjek juga lebih intens dalam mengkomunikasikan 

masalah satu sama lain dan mereka juga berkomitmen ingin bersama-sama membahagiakan 

kedua orangtuanya dan menyelesaiakn masalah keluarga bersama-sama (perubahan 

tingkahlaku). 
Hal ini sesuai dengan pendapat Stallard (2002) yang menyebutkan bahwa intervensi 

kognitif dan tingkah laku dapat mengakibatkan perubahan dalam pikiran, perasaan, dan 

tingkah  laku seseorang.  CBT  pada dasarnya bertujuan  untuk  mengubah  kondisi  emosi 

individu, namun emosi itu tidak dapat diintervensi secara langsung. Emosi merupakan hasil 

dari adanya stimulasi internal dan eksternal dan dipengaruhi oleh adanya perubahan pola 

pikir dan perilaku. CBT bertujuan untuk menciptakan kemampuan yang dapat digunakan 

oleh  individu  untuk  meningkatkan  kesadaran  akan  pikiran  dan  perasaannya, 

mengidentifikasi sebuah situasi, pikiran dan perilaku yang mempengaruhi perasaan dan 

meningkatkan kemampuan untuk merubah pikiran dan perilaku maladaptif. 

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, terdapat pengaruh yang positif dari Cognitive 

Behavior Therapy (CBT) terhadap Sibling relationship pada laki-laki dewasa awal. Hal ini 

terlihat dari adanya menurunan konflik dan juga ada peningkatan kehangatan serta sedikit 

peningkatan dimensi kekuasaan antara subjek dengan kakanya. Meskipun untuk dimensi 

persaingan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh 

beberapa faktor terutama polah asuh orang tua yang berbeda terhadap subjek dan kakaknya 

sehingga subjek cenderung untuk bersaing memperebutkan perhatian orangtuanya. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakuakn oleh Buist, Dekovic, meeus & Aken (2002) 

bahwa terdapat hubungan antara pola asuh orangtua permisif dan otoriter dengan Sibling 

relationship. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakuakan, dapat disimpulkan bahwa Cognitive 

Behavior Therapy (CBT) berpengaruh terhadap Sibling relationship pada orang dewasa. 

Proses CBT ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu mendiskusikan distorsi kognitif yang 

terjadi pada subjek agar subjek mampu menentang pikiran negatif dan juga emosi yang 

salah mengenai Sibling relationship-nya. Tahap kedua yakni mendiskusan perubahan 

perilaku  yang  tepat  sesuai  dengan  kondisi  yang  dialami  subjek  dan  berdasarkan  hasil 

diskusi mengenai distorsi kognitif yang telah dilakukan. Tahap selanjutnya adalah 

menguatkan   perasaan   perasaan   positif   klien   agar   perilaku   yang   telah   ada   dapat 

dimunculkan kembali dan mendiskusikan perasaan negatif klien agar tidak terjadi perilaku 

maladaptif.
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Penelitian masih jauh dari kata sempurna. Untuk penelitian selanjutnya disarankan 

untuk menambah subjek penelitian dan menggunakan metode observasi dalam bentuk video 

call atau semacamnya untuk dapat memahami ekpresi subjek dalam proses intervensi 

sehingga dapat meningkatkan keakuratan proses intervensi yang diberikan. 
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Abstrak 

 
INTRODUCTION    The  diversity  and  uniqueness  of  spectrum  and  behaviours  of 

special needs chidren, especially Autisme spectrum disorder present challenges, stress 

and burdens among caregivers. In order to ensure the quality of life of caregivers in 

term of well-being they need necessary support. 

 
METHOD This study uses a qualitative method which is in-depth interview to explore 

the factors of caregivers’ stress. This study has been conducted at NASOM Melaka. A 

total of 8 informants participated in this study voluntarily consisting of 7 women and a 

man. The data was collected by conducting a series of online interviews. The analysis 

was conducted based on thematic analysis. 

 
RESULT Financial, emotional, physical and social life aspects are the factors 

contributing to the stress of caregiving. Financial issue is reported to be the most 

significant stress factor in caregiving. This is due to the high costs involved in the 

management of treatment and therapy as well as the cost of food and daily expenses. 

Social life aspect is also a main factor contributing to stress. Majority of informants 

reported that they had limited time for social activities and personal life. 

 
CONCLUSIONS Acceptance and spiritual aspects are positive catalysts for the 

management and caregiving of Autistic children. Caregivers also need emotional and 

practical  support  from  the  family  members.  Government  and  Non-governmental 

agencies should be more attentive to the need and constraints of caregivers especially 

financial contraints. The stress of caregiving has strongly affected their emotional well- 

being. 

 
Kata kunci: Autism spectrum disorders, caregiver stress, well-bein, spirituality
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Pendahuluan 

Kecelaruan Spektrum Autisme adalah satu daripada kelompok yang 

dikategorikan dalam golongan kurang upaya dibawah kategori masalah pembelajaran 

(Jabatan Kebajikan Masyarakat 2019). Menurut Nik Aida dan rakan-rakannya (2019) 

autisme  adalah  satu  kecelaruan  perkembangan  saraf  yang  dicirikan  daripada  defisit 

aspek interaksi sosial, komunikasi sosial, dan pengulangan dalam tingkah laku, minat 

mahupun aktiviti yang dilakukan. Berdasarkan kajian daripada APA (2013) mendapati 

bahawa kecelaruan ini sering kali dikaitkan komorbid dengan masalah seperti kecacatan 

intelektual, masalah motor koordinasi, gangguan perhatian, tingkah laku menganggu, 

epilepsi,  agresif,  masalah  pemakanan,  dan  masalah  tidur.  Walau  bagaimanapun, 

keadaan  dan  tingkah  laku  autistik  individu  yang  dikategorikan  sebagai  autisme  ini 

masih sukar diandaikan disebabkan oleh tahap keparahan yang dihidapi serta penjagaan 

yang diberikan. 

Memandang kepada sifat semulajadi kecelaruan ini, ibu bapa atau penjaga sudah 

semestinya akan menghadapi cabaran yang unik. Dimana, adanya perbezaan cabaran 

yang dilalui dalam penjagaan anak autisme berbanding dengan anak yang normal. 

Sehubungan dengan itu, cabaran yang dialami oleh ibu bapa yang bekerja dan penjaga 

itu  sendiri  mempunyai  hubung  kait  dalam  aspek  kesejahteraan  hidup  mereka  serta 

kualiti kepada penjagaan anak autisme. Ini kerana setiap penjaga berhadapan dengan 

kepelbagaian tahap keparahan dan tingkah laku autistik anak. Menurut Bashir et al. 

(2014)  dalam  kajiannya  menyatakan  bahawa  dalam  membesarkan  anak  autisme ini 

kadang-kadang ada keadaan yang menjadi sangat mencabar buat ibubapa dan ahli 

keluarga. 

Statistik penghidap kecelaruan spektrum Autisme (ASD) ini semakin hari 

semakin meningkat kadarnya. Bagi D. Li et al. (2019) menyatakan bahwa kecelaruan 

Spektrum Autisme adalah satu daripada kecelaruan perkembangan yang wujud yang 

kini semakin berkembang pesat di seluruh negara. Di Malaysia sendiri, kajian 

epidemiologi tempatan mengenai kelaziman kecelaruan spektrum Autisme masih belum 

ada lagi (MaHTAS 2014). Walau bagaimanapun, kebolehlaksanaan daripada dapatan 

kajian mengenai kecelaruan spektrum Autisme di Malaysia adalah berdasarkan kepada 

penggunaan M-CHAT (Modified Checklist for Autisme in Toddlers) dalam kalangan 

kanak-kanak yang berumur 18 hingga 24 bulan di Klinik Kesihatan Kanak-Kanak oleh 

Kementerian Kesihatan Malaysia (Portal Kementerian Kesihatan Malaysia). Oleh itu, 

menurut Bahagian Kesihatan Keluarga (2016) kadar prevelansi kanak-kanak autisme di 

Malaysia dianggarkan 1.6 dalam 1000 orang manakala di Amerika Syarikat pula kadar 

prevelansi kanak –kanak ini dianggarkan secara umumnya sekitar 14.7 per 1000 yakni 1 

daripada 68 orang kanak-kanak yang berusia 8 tahun (CDC 2014). Tambahan daripada 

itu, kebanyakan individu yang menghidap kecelaruan ini kebiasaanya dalam kalangan 

kanak-kanak  lelaki  berbanding  kanak-kanak  perempuan (Karaarslan Ӧ &  Kully  M, 

2015). 

 
Tinjauan Pustaka 

Kepelbagaian spektrum dan tingkah laku yang berbeza memberikan kelainan 
kepada penjaga dalam membesarkan anak autisme. Kajian baru-baru ini menunjukkan 

bahawa  pelbagai  faktor  tekanan  yang  menjurus  kepada  bebanan  penjaga  dalam 

penjagaan anak melalui pengalaman mereka di awal diagnosis dan cabaran dalam 

perkembangan keluarga (Lindsay & Depape 2016; Topen et al. 2019). 
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Zarit et al (1980) mendefinisikan bebanan itu sebagai satu keadaan yang terjadi hasil 

daripada tugas penjagaan yang diperlukan atau pembatasan yang menyebabkan 

ketidakselesaan bagi seorang penjaga tersebut. Banyak kajian-kajian lepas melaporkan 

bahawa kebanyakkan penjaga mengalami tahap bebanan yang tinggi (Oh & Lee 2009; 

Shivers  et  al.  2017)  melalui  aspek  kewangan,  perhubungan  sosial,  psikososial, 

keperluan kos rawatan,  keperluan  terapi,  dan  pengangkutan (Yamaoko et  al.  2015; 

Sazlinan et al. 2018; Nik Aida et al. 2019). 

Penjaga anak autisme juga banyak melaporkan mengalami kesan negatif dan 

aspek  kesejahteraan  psikologikal  yang  rendah.  Begitu  dengan  kajian  yang  telah 

dilakukan oleh Landon, Shepherd & Goedele (2017) juga menyatakan bahawa bahawa 

ibu bapa autisme sering alami ketidakpuasan dengan kepuasan hidup mereka. 

Sehubungan dengan itu, ada juga di antara penjaga yang mengalami bebanan emosi 

dalam   penjagaan   yang   mana   secara   tidak   langsung   memberi   kesan   kepada 

penurunannya  aspek  kualiti  hidup  mereka  (Chan  dan  Lam  2017;Ting  et  al.  2018; 

Broady et al. 2018; Wong et al. 2019). 

Menerusi  aspek  kualiti  hidup  atau  kesejahteraan  hidup  ianya adalah sesuatu 

yang semua individu perlukan bagi mempunyai tahap kepuasan hidup dan psikologikal 

yang baik. Menurut Azizah et al. (2014) kesejahteran hidup ini adalah satu proses yang 

dinamik dan manusia boleh memberi nilai bagaimana mereka melihat melalui 

pertumbuhan kehidupan mereka sama ada ke arah yang lebih baik ataupun sebaliknya. 

Kesejahteraan hidup merupakan satu perkara yang sangat subjektif ini kerana ianya 

merujuk kepada pengalaman sesorang individu yang mana menilai kehidupan mereka 

melalui dua komponen yang berbeza dari segi kognitif dan juga afektif (Diener 1984; 

Diener et al. 1995). 
Werner  dan  Shulman  (2013)  menyatakan  kebanyakan  penjaga  mengalami 

penurunan terhadap kesejahteraan psikologikal. Menurut Parameswari dan Jeryda 

Gnanjne Eljo (2012) hal ini terjadi disebabkan oleh kepelbagaian tanggungjawab yang 

perlu diselesaikan terutama dalam pengurusan individu yang kurang keupayaan. 

Hoefman et al. (2014) menyifatkan bahawa apabila penjaga peroleh tekanan bebanan 

yang tinggi dan kefungsian keluarga menurun maka kualiti hidup akan menurun. 
Walaupun tekanan  yang  dialami  oleh penjaga semakin  meningkat  dan  tidak 

banyak kajian yang mengklasifikasikan jenis bebanan yang dialami secara jelas dan 

terperinci terutama bagaimana penjaga merasakan ketegangan dan jenis bebanan yang 

berbeza dalam tempoh tahap perkembangan anak yang berbeza.   Situasi bebanan dan 

tekanan yang dialami oleh penjaga kanak-kanak autisme dianggap sangat penting dalam 

menentukan  kualiti  hidup,  kefungsian  keluarga dan  kesejahteraan  hidup  yang  baik. 

Tekanan penjaga merupakan satu peramal yang kuat dalam membangunkan 

kesejahteraan psikologikal yang baik (Cramm & Nieboer 2011). 
Oleh   yang   demikian,   dalam   menguruskan   kehidupan   seharian,   aspek 

kesejahteraan hidup memainkan peranan yang penting kepada aspek nilai kualiti hidup 

seseorang mahupun persekitaran sekeliling untuk membina kehidupan yang lebih 

bermakna. Justeru, kajian ini dilakukan adalah untuk meneroka faktor bebanan penjaga 

dan kesan ke atas kesejaheraan hidup dengan mengambil kira pengalaman penjagaan. 

 
Metode 

Dalam kajian ini pengkaji telah menggunakan rekabentuk kualitatif dengan 

mengambil pendekatan fenomenologi bagi mendalami pengalaman penjaga informal 

yang  mempunyai  anak  Autisme.  Pengkaji  telah  bekerjasama  dengan  The  National
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Autism Society of Malaysia (NASOM) Melaka sebagai tempat untuk memperoleh 

informan kajian. Melalui senarai nama yang dikeluarkan terdapat seramai 22 orang 

partisipan dan hanya 8 orang partisipan yang secara sukarelanya menyertai kajian ini 

untuk ditemuramah. 
Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan teknik persampelan bertujuan bagi 

peroleh informan yang menepati dengan tujuan asal kajian. Berikutan daripada itu, 

pengkaji telah menetapkan beberapa tujuan atau syarat yang perlu dipenuhi oleh 

informan kajian dimana; 

 
a. Informan  haruslah  individu  yang  menjaga  atau  ahli  keluarga  yang 

menjaga pesakit Autisme, 
b.   Informan berumur dalam kalangan 25 tahun hingga 60 tahun, 
c.   Informan boleh memahami dan bertutur sama ada bahasa Melayu atau 

bahasa Inggeris. 

 
Bagi kajian ini, pengkaji telah membina sendiri set soalan yang digunakan 

dalam temu bual bersama informan berdasarkan isu-isu yang dikaji. Set soalan 

tersebut mengandungi beberapa bahagian yang dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu; 

 
i. Bahagian A; demografi. Pada bahagian ini pengkaji akan mengemukankan 

soalan-soalan   yang   mengkaji   dan   meneroka  tentang   latar   belakang 

informan serta sejarah kehidupan. 
ii.    Bahagian B; pengalaman sebagai penjaga. Pada bahagian ini pula pengkaji 

akan menelusuri tentang pengalaman sebagai penjaga, menyentuh aspek 
tekanan. 

iii.    Bahagian C; kesejahteraan hidup. Di bahagian ini, pengkaji meneroka dan 
cuba  mendalami  apa  faktor-faktor  tekanan  yang  berikan  bebanan serta 
kesannya terhadapa kesejahteraan hidup penjaga. 

 
Sebelum kajian dijalankan, pengkaji terlebih dahulu mendapatkan persetujuan 

dan keizinan daripada penyelia pusat NASOM. Selepas itu, pengkaji membuat 

hebahan kepada senarai nama yang diberi dengan menggunakan aplikasi whatsApp. 

Berikutan  daripada  persetujuan  untuk  ditemubual,  pengkaji  akan  teruskan  pula 

dengan temu bual secara atas talian. Semasa temu bual dijalankan pengkaji terlebih 

dahulu memberi penerangan secara ringkas kepada peserta berkaitan dengan tujuan 

kajian dijalankan. Pengkaji juga telah memaklumkan tentang kerahsiaan adalah 

dijamin.  Dalam  kajian  kualititatif,  protokol  lisan  adalah satu  perkara yang  amat 

penting  yang  perlu dipatuhi oleh pengkaji (Othman 2014).  Oleh yang  demikian, 

pengkaji  telah  membina  protokol  lisan  bagi  memperoleh  maklumat  berdasarkan 

tujuan kajian secara menyeluruh. 
Kaedah  temubual  mendalam  digunakan  pengkaji  bagi  menerokai  bebanan 

yang  dialami  oleh penjaga  dan  kesannya  ke  atas  kesejahteraan  hidup.  Pengkaji 

menggunakan audio rakaman sebagai alat bantuan untuk mentranskripsi temubual 

bersama informen selepas tamatnya sesi 
Oleh itu, pengkaji memilih untuk menggunakan teknik atau kaedah analisis tematik 
bagi mengupas isu yang dikaji. Analisis tematik ini adalah satu analisis yang boleh 
digunapakai bagi mengeluarkan pola atau tema berkaitan isu yang dikupas. Analisis
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tematik ini juga adalah analisis asas yang fleksibel kepada pengkaji untuk membuat 

analisis data (Braun dan Clarke 2014). 

Hasil kajian 
 

 

Jadual 1 Ringkasan Demografi Informan Kajian
Informen 

(I) 
Umur 
(tahun) 

Jantina Agama/Bangsa Pekerjaan Tahap 
Pendidikan 

Bilanga 
n anak 

I1 60 Perempuan Islam/Melayu Suri 
rumah 

SPM 1 

I2 45 Perempuan Islam/Melayu Pensyarah Ijazah 
sarjana 
muda 

3 

I3 34 Perempuan Islam/Melayu Pensyarah Ijazah 
sarjana 
muda 

3 

I4 43 Lelaki Islam/Melayu Pegawai 
syarak 

Diploma 3 

I5 39 Perempuan Islam/Melayu Suri 
rumah 

Pensijilan 3 

I6 38 Perempuan Islam/Melayu Pensyarah Sarjana 1 

I7 49 Perempuan Islam/Melayu Kerja 
sendiri 

Kedoktor 
an 

3 

I8 38 Perempuan Islam/Melayu guru Ijazah 
sarjana 
muda 

2 

 

Jadual 2 Ringkasan Demografi Anak Informan Kajian 

 
Informen 

(I) 

Umur 

(tahun) 

Jantina Kedudukan 
dalam 

keluarga 

Tahap 

keparahan 

Kategori 

anak 

I1 21 Lelaki Anak sulung Parah Verbal 

I2 14 Perempua 
n 

Anak kedua Mild Verbal 

I3 6 Lelaki Anak sulung Mild Verbal 

I4 10 Lelaki Anak sulung Mild Nonverbal 

I5 8 Lelaki Anak bongsu Mild Nonverbal 

I6 9 Lelaki Anak tunggal Mild Nonverbal 

I7 18 Lelaki Anak bongsu Mild Nonverbal 

I8 9 Perempua 
n 

Anak sulung Normal 
autism 

Verbal 
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Analisis deskriptif digunakan dalam menjelaskan maklumat profil demografi 

informan kajian yang dikaji dalam kajian ini secara terperinci. Secara amnya, dalam 

kajian ini seramai 22 orang ibu bapa atau penjaga yang diberikan senarai daripada 

pihak pusat  NASOM untuk dijadikan informan kajian. Hanya 8 orang  informan 

daripada mereka yang sudi memberikan keizinan untuk menyertai penyelidikan temu 

bual secara talian yang dijalankan oleh pengkaji. Kesemua daripada mereka 

mempunyai  anak  autisme  yang  berusia  daripada  8  tahun  hingga  ke  22  tahun. 

Informan dalam kajian ini adalah semuanya daripada kalangan ibu bapa atau penjaga 

yang menghantar anak mereka di Pusat Jagaan NASOM, Melaka. Jadual 1 

menunjukkan ringkasan demografi informan kajian manakala Jadual 2 menunjukkan 

ringkasan  demografi  anak  informan  kajian  yang  dikategorikan  sebagai  autisme. 

Untuk menjaga kerahsiaan informan kajian, pengkaji telah melabelkan setiap 

informan kajian dengan kod id iaitu I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 dan I8 dengan nama 

bukan nama sebenar. 
Setiap aspek dibahagian demografi ini memberikan kepentingan tersendiri 

kepada setiap individu dalam kajian ini. Hasil daripada dapatan kajian ini melalui 

latar belakang informan terdapat beberapa maklumat penting yang di fokuskan oleh 

pengkaji seperti bilangan anak ke berapa di dalam keluarga, kategori anak dan tahap 

keparahan dan sosiodemografi penjaga. Ini kerana setiap informasi ini bersifat 

individual   dan  memberikan   kesan   yang  berbeza   kepada   informan  di  dalam 

pengurusan penjagaan anak istimewa ini. Kedudukan dan bilangan anak juga 

memberikan kesan kepada aspek pertumbuhan anak serta dapat juga mengurangkan 

bebanan penjaga dalam urusan penjagaan. Kebanyakan informan kajian 

memaklumkan keperluan urusan dalam penjagaan banyak dibantu oleh anak-anak 

yang lain walau masih kecil tetapi bantuan mereka secara tidak langsung memberi 

impak kepada pertumbuhan sosial anak autisme untuk berinteraksi walau kecirian 

utama tetap ada. 

 
Tema 1: Faktor Tekanan penjaga 

Berdasarkan kepada perkara yang boleh menyumbangkan kepada bebanan 

yang dialami oleh penjaga autisme, tema pertama yang dikeluarkan oleh 

pengkaji adalah faktor tekanan. Di bawah tema ini terdapat empat subtema yang 

digambarkan oleh informan  kajian  melalui  cabaran  dan  bebanan  dalam  

membesarkan  anak  autisme. Antara  subtemanya  adalah  bebanan  emosi,  fizikal,  

kewangan  dan  kehidupan  sosial seperti pada rajah 1. 

            Dapatan kajian secara umum dapat melaporkan bahawa hampir kesemua 

informan kajian melalui beban emosi dan kewangan secara konsisten dan signifikan 

dalam penjagaan anak autisme. Akan tetapi hanya segelintir yang melaporkan 

mempunyai beban terhadap aspek kehidupan sosial dimana masa untuk bersendirian 

atau kepunyaan masa lapang adalah agak terhad. Dapatan ini dapat dibuktikan 

daripada dapatan Bircan (2004) dan Topan et al. (2019) yang juga melaporkan 

bahawa mereka tidak mempunyai masa untuk diri sendiri. Hal ini dilaporkan dan 

digambarkan seperti waktu santai bagi penjaga tidak dapat tidak penuhi seperti mana 

penjaga atau ibu bapa kanak-kanak normal. 
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Rajah 1 Model Faktor yang menyumbang kepada bebanan penjaga Autisme 

 
Subtema pertama emosi melalui respon emosi yang ditunjukkan oleh informan 

dalam kajian ini dilihat trendnya hampir ke semua mengalami emosi sedih dan marah 

dalam konteks penjagaan. Akan tetapi kesan emosi yang dialami oleh sesetengah 

informan kajian kebanyakkannya hanya mengfokuskan kepada dua atau tiga emosi yang 

terkesan. Antara respon emosi yang dilalui adalah sedih, kecewa, geram dan stress. 

Kesemua respon yang dilalui adalah disebabkan daripada pandangan daripada individu 

sekeliling, penerimaan ahli kelurga dan juga tingkah laku anak serta kepuasan dalam 

penjagaan anak. Pada subtema ini, kesan-kesan yang dilalui oleh penjaga turut menjadi 

pemangkin untuk membesarkan anak mereka. Kenyataan dalam temu bual boleh dirujuk 

pada jadual 3. 
Seterusnya   pada   subtema   fizikal   pula   dapat   dilaporkan   bahawa   melalui 

gambaran semasa temu bual pengkaji dengan informan kajian melalui keadaan yang 

menekan dan situasi yang membuatkan penjaga untuk memenuhi keinginan yang 

dimahukan anak seperti di jadual 3. Kebanyakan penjaga akan melaporkan rasa penat 

dan letih akibat daripada melayan karenah dan tingkah laku anak. Kepenatan adalah 

satu perkara yang tidak boleh lari daripada penjaga dalam urusan penjagaan anak 

autisme.  Tekanan yang dialami oleh penjaga juga adalah melalui kehadiran rasa penat 

serta hubungkaitnya dengan kerjaya penjaga. Kajian ini juga dapat dipadankan dengan 

kajian  Omaima  Ezzat  et  al.  (2017)  yang  juga ada  melaporkan  responden  daripada 

kajiannya alami bebanan subjektif secara fizikal seperti kelesuan, kepenatan dan emosi. 
Subtema ketiga iaitu kewangan. Bercerita mengenai individu yang mempunyai 

keperluan khas sudah semestinya memerlukan kos untuk menguruskan anak. Melalui 

subtema ini pengkaji mendapati bahawa terdapat beberapa perkara yang menyumbang 

kepada bebanan kewangan antaranya adalah pengurusan perbelanjaan harian, 

pengambilan jenis makanan dan juga keperluan terapi dan kos rawatan anak. Rata-rata 

informan kajian dalam kajian ini terdiri dari daripada golongan pertengahan dan hanya 

dua orang yang dikategorikan sebagai B40. Oleh itu, isu kewangan dapat dikenalpasti 

sebagai keperluan yang memberikan kesan langsung hampir kepada semua lapisan 

golongan penjaga sama ada golongan tidak berkemampuan mahupun berkemampuan, 

bekerja dan tidak bekerja. 

Berikutan daripada itu, laporan dapatan kajian ini dapat juga dikenalpasti oleh 

pengkaji bahawa, keperluan kewangan setiap lapisan adalah bergantung kepada 

keperluan anak-anak dan kepelbagaian keperluan yang digambarkan tersebut memberi 

kesan langsung kepada setiap penjaga sama ada keperluan keperluan harian, keperluan 

terapi dan keperluan masa lapang. Hasil kajian ini menyokong kajian yang telah 

dijalankan oleh Misquiatti et al. (2015) yang mengatakan bahawa kewangan memberi 

impak dalam pengurusan penjagaan anak yang kurang keupayaan. 
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Subtema keempat iaitu kehidupan sosial juga memberikan satu bebanan kepada 

penjaga dalam pengurusan anak autisme. Dalam kajian ini, pengkaji melihat kepada 

keperluan penjaga untuk menyesuaikan keadaan masa bekerja, keperluan masa sendiri 

dan juga aktiviti sosial. Kebanyakan daripada informan kajian melaporkan tidak 

mempunyai masa sendiri, masa lapang seperti kebanyakan ibu bapa yang mempunyai 

anak normal. Ada juga informan kajian yang melaporkan tidak mempunyai kebebasan 

untuk keluar ke pasar raya atau pusat membeli-belah dengan tenang apabila memikirkan 

keadaan anak yang tidak duduk diam atau boleh membahayakan. 

Sehubungan  dengan  itu,  mengenai  peruntukkan masa,  ada  juga  di  kalangan 

penjaga meyatakan tidak mempunyai masalah untuk pengurusan anak. Hal ini demikian 

adalah disebabkan oleh bilangan anak yang tidak ramai dan faktor sosiodemografi 

penjaga yang mempunyai masa fleksible ekoran daripada tidak bekerja dan bekerja 

sendiri. Terdapat beberapa dapatan kajian lepas yang hampir sama dengan kajian ini di 

mana hampir semua responden yang dalam kalangan penjaga dan ibu melaporkan tidak 

mempunyai masa sendiri dan juga pergerakan kehidupan sosial adalah terbatas (Bircan 
2004; Dillenburger et al. 2010; Topen et al. 2019). 

Demikian  daripada  pelbagai  faktor  yang  menyumbang  kepada  tekanan,  ke 

semua faktor  dapat diseimbangkan  dengan  keperluan faktor  sosial  yang  mencukupi 

terutama dari segi sokongan dan bantuan. Dalam kajian ini dapat disimpulkan juga 

bahawa  dari  subtema  kewangan  terdapat  dua  orang  informan  kajian  yang  peroleh 

bantuan daripada badan kebajikan seperti JKM dan NASOM. Manakala bagi kehidupan 

sosial pula, walaupun para penjaga menyatakan ketidakpuasan untuk aktviti sosial 

mereka. Pengkaji mendapati penjaga peroleh sokongan yang positif dari pelbagai pihak 

dalam  penjagaan  anak.  Justeru,  segala  faktor  tekanan  yang  menyumbang  kepada 

bebanan dalam penjagaan dapat dikurangkan melalui kecukupan sokongan yang 

diperoleh. 
 
 

Tema 2: Kesejahteraan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rajah 2 Model Kesejahteraan 

 
Dalam tema ini pengkaji mendapati bahawa terdapat dua subtema yang penting 

dimana subtema ini memainkan peranan dalam membentuk kesejahteraan hidup penjaga 

yang  baik.  Oleh  yang  demikian,  subtema  tersebut  adalah  penerimaan  dan  spiritual 

seperti Rajah 2. Bagi pengkaji, penerimaan merupakan aspek yang sangat penting. Ini 

kerana penjaga tidak akan dapat menjalankan tanggungjawab dalam pengurusan 

penjagaan anak istimewa dengan sempurna sekirannya mereka sebagai penjaga tidak 

dapat menerima sepenuhnya keadaan anak. Sekirannya mereka menerima keadaan anak
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mereka secara tidak langsung mereka dapat mengurangkan rasa tertekan dan bebanan 

yang dilalui. 
Penerimaan  adalah  satu  nilai  yang  sangat  subjektif  dan  berbeza  antara satu 

individu dengan individu yang lain. Ada yang hanya memerlukan masa yang singkat 

untuk menerima sesuatu berita atau perkara. Ada juga yang memerlukan masa yang 

lama untuk menerima tentang sesuatu berita dan mengadaptasikan ke dalam diri sendiri. 

Dalam kajian ini setiap informan kajian melaporkan bahawa penerimaan keadaan anak 

membawa kepada kesejahteraan secara menyeluruh. Hal ini dapat dikaitkan dengan 

semua   informan   melaporkan   bahawa   hanya   diawal   permulaan   apabila   mereka 

diberitakan tentang keberadaan anak memberikan satu kejutan dan kesukaran mereka 

dalam menerima kenyataan mengenai keadaan anak yang mereka impikan untuk 

dilahirkan normal dan sempurna. Rata-rata informan kajian melaporkan mereka melalui 

tempoh penyesuaian lebih kurang 6 bulan pertama selepas mengetahui keberadaan anak 

seperti kajian Bilgin & Kucuk (2010). 
Bagi spiritual pula satu aspek yang berhubungkait dengan aspek keagamaan dan 

kepercayaan. Aspek ini menjadi sumber positif kepada setiap individu dalam 

pembangunan diri manusia. Berdasarkan daripada demografi informan kajian, pengkaji 

mendapati bahawa kesemuanya adalah berlatarbelakangkan agama Islam. Islam sangat 

menitikberatkan  konsep  ikhlas  dan  redha  dalam  menerima  sesuatu  berita.  Setiap 

manusia tidak lepas daripada ujian untuk diuji menjadi hamba yang lebih baik.   Oleh 

itu, berdasarkan kajian ini pengkaji mendapati bahawa kesemua informan kajian 

mempunyai nilai spiritual yang tinggi yang mana secara tidak langsung menunjukkan 

bahawa mereka membina kepuasan diri melalui pemikiran positif, perkembangan anak 

yang  lebih  baik  dan  juga  menerima  ketentuan  yang  ditetapkan  walaupun  melalui 

pelbagai cabaran dan halangan. 

 
Perbincangan dan kesimpulan 

Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat 8 orang informan kajian yang secara 

sukarela menyertai kajian ini. Kajian ini menunjukkan seramai 7 orang informan 

perempuan dan seorang informan lelaki. Dalam kajian ini hanya dua orang informan 

yang tidak bekerja, selebihnya bekerja. Rata-rata informan kajian mempunyai tahap 

pendidikan yang pelbagai peringkat. Pengkaji dapat merumuskan bahawa tahap 

pendidikan setiap informan memberi kepentingan tersendiri kepada mereka dalam aspek 

penjagaan dan mengetahui simptom awal anak untuk merawat dan mendapatkan 

intervensi. Ini sejurus dengan dapatan daripada Wang et al. (2013) mengatakan bahawa 

tahap  pendidikan  menyumbang  kepada  pembentukan  sahsiah  yanh  tinggi  dalam 

kalangan ibu bapa untuk penjagaan anak. 

Dapatan temubual bersama informan pengkaji dapat mengenalpasti taburan 

penghidap autisme. Kajian ini menepati prevelansi dimana lelaki lebih ramai daripada 

perempuan dengan menunjukkan anak-anak informan terdiri daripada 6 orang lelaki dan 
2 orang perempuan. Ini berketepatan dengan kajian oleh Karaarslan Ӧ dan Kully (2015) 
bahawa individu lelaki lebih ramai berbanding perempuan. Dari segi tahap keparahan, 

pengkaji dapat simpulkan bahawa anak-anak informan kajian di tahap mild autisme, 

hanya seorang severe autisme. 
Dalam kajian ini, pengkaji dapat merumuskan melalui sintesis dan hasil temu 

bual yang telah dijalankan untuk menerokai faktor-faktor tekanan yang menyumbang 
kepada  bebanan  penjagan  dan  kesannya  ke  atas  kesejahteraan  hidup  para  penjaga.
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Berdasarkan  dapatan kajian,  pengkaji  dapat  merumuskan  bahawa majoriti  informan 

kajian mengalami bebanan kewangan yang tinggi dalam penjagaan anak Autisme. 
Ini  dapat  dibuktikan dengan  kajian-kajian  lepas  seperti  Oh dan  Lee (2009), 

Misquiatti et al. (2015) dan Sazlina Kamaraulzaman (2018), yang mendapati secara 

signifikannya bebanan kewangan sangat diperlukan dalam penjagaan anak autisme 

mahupun anak yang kurang keupayaan yang lain. Walaubagaimanapun, ada segelintir 

yang menyatakan bahawa beban kewangan tidak memberi tekanan kepada penjaga. Ini 

adalah disebabkan oleh bilangan anak yang tidak ramai dan pendapatan mencukupi 

untuk  pengurusan  anak.    Dalam  kajian  ini,  keperluan kewangan  banyak  digunakan 

untuk untuk tujuan terapi anak, rawatann susulan, kelengkapan alat terapi sensori motor. 

Ada juga yang melaporkan bahawa pengeluaran kos tambahan untuk memberikan 

keselesaan kepada anak dan juga memenuhi keinginan anak dari segi pemakanan. 
Tambahan  daripada  itu  pengkaji  mendapati  juga  bahawa  kesemua  informan 

kajian mengalami beban emosi dan fizikal akibat daripada penjagaan anak. Bebanan ini 

dapat disepandankan dengan kajian yang telah dilakukan oleh Hasting (2002) dan Isa et 

al. (2016). Ini dapat dikaitkan dengan pengendalian ibu bapa dan penjaga untuk 

mengawal tingkah laku anak dan memenuhi keinginan anak.   Kepelbagaian spektrum 

anak dan tingkah laku autistik memberikan cabaran yang berlainan buat setiap penjaga. 

Ini dapat dibukti bahawa kesan penjagaan mempengaruhi bebanan emosi dan fizikal 

penjaga terutama bagi  penjaga yang  bekerja. Mereka perlu  bekejaran  dengan  masa 

bekerja untuk memenuhi keinginan anak. Sudah tentu ada masa-masa yang tertentu 

mereka akan alami rasa ketidakmampuan untuk mengendalikan anak. 
Oleh itu, pengkaji dapat mengaitkan dengan penggunaan teori oleh Hans Selye 

(1979) bahawa individu yang akan melalui rasa ketidakmampuan untuk mengendalikan 

sesuatu perkara yang terjadi. Hal ini terjadi akibat daripada interaksi respon emosi dan 

fisiologi yang memberikan kesan kepada tahap kekuatan individu untuk mengharungi 

tekanan, cabaran dan bebanan yang diterima. Justeru, individu yang mampu bangkit 

kembali dari rasa ketidakmampuan itu, secara tidak sedar membangunkan mekanisma 

kerentanan dalam diri untuk melawan rintangan yang hadir pada waktu yang lain. 

Secara keseluruhan, pengkaji dapat simpulkan bahawa kesemua informan kajian 

melaporkan kesejahteraan yang tinggi. Ini menunjukkan walau mereka peroleh tekanan 

dalam aspek kewangan yang tinggi melalui keperluan kepelbagaian terapi yang 

diperlukan dan limitasi dalam aktiviti sosial, informan kajian masih menujukkan 

kepuasan dalam penjagaan anak rentetan daripada kecukupan keperluan bantuan dan 

sokongan daripada pelbagai pihak. 

Oleh itu, kajian ini menolak dapatan daripada kajian Lopez et al. (2018) dan 

Reyes  et  al.  (2018)  yang  menyatakan  tidak  terdapatnya  perkaitan  antara  bebanan 

keluarga dengan perkhidmatan yang diterima dan begitu juga perbezaan keparahan anak 

autisme dalam mendapatkan perkhidmatan intervensi mengenai terapi yang diperoleh. 

Tambahan pula, dalam kajian ini pengkaji mendapati kehadiran daripada aspek 

penerimaan dan keagamaan atau spiritual secara tidak langsung mempengaruhi 

kesejahteraan hidup penjaga dalam penjagaan anak Autisme. Ini selari dengan dapatan 

Calistina Ubeh (2014) dan Ilias et al. (2017). 

Secara tuntasnya, secara tidak langsung juga konsep penerimaan dalam dapatan 

kajian ini secara konsistennya berpadanan dengan teori yang digunakan iaitu Kubler 

Ross (1969) dimana di tahap penerimaan, penjaga dapat menerima hakikat bahawa 

keadaan  anak  tidak  boleh diubah tetapi  boleh diperbaiki  kefungsian  hariannya  dan 

keadaan itu membina satu semangat buat setiap penjaga untuk terus membantu anak
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mereka. Dalam teori ini juga memperlihatkan bahawa setiap tahap itu boleh berulang 

kembali. Hal ini kerana setiap hari merupakan hari yang baru buat seorang penjaga anak 

autisme.  Ini dapat  dikaitkan  dengan  corak  perubahan  mood,  tingkah laku dan juga 

keadaan tahap interaksi anak adalah berbeza. 
Lantaran  itu,  penjaga  perlu  bersiap  sedia  untuk  alami  rasa  penat,  letih  dan 

bersedia menerima keadaan anak yang tidak tentu corak yang berlaku ke atasnya 

bergantung juga kepada keadaan persekitaran. Pengkaji berpandangan bahawa tahap 

kemarahan dan penerimaan sudah pastinya akan sering menjadi kitaran buat penjaga 

dalam menguruskan dan mengendalikan anak istimewa. 

 
Implikasi, limitasi dan cadangan penambahbaikkan 

Fenomena mengenai pengalaman penjaga anak Autisme merupakan satu 

penerokaan yang baru bagi pengkaji dalam memahami faktor tekanan yang dialami 

memberi  kesan  ke  atas  kesejahteraan  hidup  penjaga.  Melalui  kajian  yang  telah 

dijalankan ini, pengkaji berharap dapat memberikan sumbangan dalam bidang 

penyelidikan dan bidang psikologi dalam memahami peranan penjaga dalam penjagaan 

anak Autisme terutama dalam konteks di Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara yang 

mempunyai kepelbagaian agama dan kaum, maka kajian ini sedikit sebanyak dapat 

membuka ruang untuk dikaji isu penjagaan autisme ini dalam konteks berbilang kaum. 

Kajian yang telah dijalankan ini menghubungkan aspek tekanan penjaga, serta 

kesan keatas kesejahteraan hidup penjaga dapat diperhalusi. Selain itu, masih lagi 

kurangnya kajian-kajian mengenai penjaga autisme di Malaysia secara kualitatif. 

Pengkaji berharap agar pendedahan kajian ini kepada badan-badan yang membuka pusat 

penjagaan untuk golongan OKU atau golongan autisme ini dapat celik akal untuk 

memandang serius keperluan bebanan yang diperoleh seperti perkhidmatan yang tidak 

dapat dipenuhi oleh mana-mana penjaga akibat kekurangan pendapatan, keperluan masa 

dan ketidakcukupan kemahiran terapis bagi memenuhi keperluan khas yang diperlukan 

pada satu-satu tempat penjagaan tersebut. 
Selain itu, diharapnya kajian ini boleh menjadi pencetus kepada pengkaji lain 

yang  berminat  dalam bidang ini  untuk meneruskan  penyelidikan khususnya kepada 

penjaga autisme. Pengkaji mengharapkan  lebih ramai  lagi yang akan mengkaji dan 

mendalami isu kesejahteraan penjaga, kualiti penjagaan anak dan kualiti perkhidmatan 

yang tidak dipenuhi. Isu-isu ini perlu dikenalpasti bagi memastikan para penjaga anak 

autisme terutamanya memperoleh kemudahann dan kecukupan penggunaan 

perkhidmatan yang tersedia ada di Malaysia. 

Dari  segi  praktikal,  diharapnya kajian  ini  dapat  memberi  sumbangan  dalam 

bidang  praktikal  terutama  bidang  psikologi,  bidang  kesejahteraan  dan  bidang  kerja 

sosial dalam mengkaji isu aksesibiliti perkhidmatan untuk penjaga anak autisme dan 

bebanan dalam kalangan mereka yang berpendapatan rendah. Akhir sekali diharapnya 

pembentukan teori Ekologi Bronfenbrenner memberikan pemahaman kepada setiap 

lapisan masyarakat betapa pentingannya sokongan dan interaksi sosial antara satu sama 

lain dalam menjamin kesejahteraan dan keharmonian bagi individu. 
Setiap  kajian  sudah  semestinya  mempunyai  kekurangan  yang  tersendiri  dan 

tidak ada kajian yang mencapai kesempurnaan secara keseluruhan. Oleh itu, pengkaji 

telah mengenalpasti beberapa limitasi yang terdapat dalam kajian ini. Yang pertama 

disebabkan Pandemik Covid-19, pergerakan pengkaji dalam pengumpulan data terbatas. 

Ini  kerana  kaedah  pengumpulan  data  yang  dirangka  untuk  mengadakan  temu  bual 

secara  bersemuka  diubah  kepada  temu  bual  secara  atas  talian.  Pengkaji  mendapati
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bahawa kesukaran dalam temu bual secara talian ini adalah pengkaji tidak dapat 

memerhati secara jelas mengenai tingkah laku dan respon infroman kajian. Malahan 

masalah   teknikal   yang   berlaku   juga   semasa   sesi   temu   bual   dijalankan   boleh 

merencatkan proses temu bual ini kerana durasi atas talian hanya boleh bertahan selama 

sejam panggilan. 

Faktor berikutnya adalah tidak banyak kajian yang mengkaji tentang penjaga 

Autisme di Malaysia dan ini menyukarkan pengkaji untuk peroleh data dan maklumat 

bagi kajian lepas yang mendalam terhadap pengalaman yang dilalui oleh penjaga. 

Kebanyakkan  kajian-kajian  lepas  yang  dipilih  adalah  berdasarkan  negara  barat  dan 

hanya beberapa kajian yang ditemui daripada negara Malaysia untuk dijadikan rujukan. 

Ini juga kerana kajian-kajian yang sedia ada banyak mengkaji tentang OKU fizikal 

berbanding OKU mental dan pembelajaran. 
Mana-mana   kajian   tidak   lari   daripada   kesempurnaan.   Terdapat   beberapa 

cadangan dalam penambahbaikan untuk kajian yang akan datang. Pengkaji telah 

mengenalpasti beberapa penemuan baru yang menarik untuk dikaji pada masa hadapan. 

Penemuan pertama adalah pengkaji menyarankan untuk menjalankan kajian secara 

kuantitatif dan kualitatif terhadap pengkajian akeseibiliti perkhidmatan dan sumber 

keperluan yang sedia ada di Malaysia. Hal ini kerana masih ada dalam kalangan penjaga 

yang keperluan yang tidak dipenuhi akibat beberapa kekangan dan kajian ini masih 

kurang. 
Seterusnya,  penambahbaikkan untuk sampel  kajian.  Pemilihan sampel  kajian 

yang  akan  datang  adalah  dengan  mengambil  kira  pengalaman  daripada  kalangan 

penjaga yang luar bandar dan bukan yang mendapatkan penjagaan anak di mana-mana 

pusat jagaan untuk diketahui lebih mendalam. Hal ini akan membantu dalam 

memperlihatkan perbezaan faktor yang lebih jelas kepada faktor bebanan, bentuk 

keperluan sokongan dan bantuan serta kesejahteraan dalam kalangan penjaga. 
Ketiga, pengkaji dapat jumpai penambahbaikan untuk membuat kajian untuk 

melihat perbezaan penjaga autisme di Malaysia dengan Timur tengah dari segi 

pengalaman dan bebanan yang diperoleh. Idea ini berikutan daripada pemerolehan serba 

sedikit  maklumat  mengenai  temu  bual  yang  telah  dijalankan  daripada penghijrahan 

individu yang dikaji dan perkhidmatan yang diperoleh disana.  Tambahan pula, pengkaji 

yang akan datang juga boleh mengkaji tentang perbezaan penjaga yang bekerja dan 

yang tidak bekerja terhadap penjagaan dan kesejahteraan hidup mereka. Akhir sekali, 

untuk kajian yang akan datang pengkaji menyarankan untuk perincikan juga kepada 

strategi daya tindak yang digunakan oleh penjaga dalam pengurusan penjagaan anak 

autisme. Ini kerana hasil daripada temu bual kajian mendapati masih ada lagi sebilangan 

ibu bapa yang tidak mahir dalam „toilet training‟ untuk anak autisme. 
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Tema Subtema Pernyataan 

Faktor 
Bebanan 

Emosi i.     Sedih 
“Kadang  sayulah  bila  diorang  cakap...  kadang 
sedih jugakla yelah kita terima seadanya keadaan 
dia tuu”(Informan 5, Puan Zaiton) 

 
“Hm saya sedihla, kadang saya sedih aaa tapi bila 

diorang dah faham, okaylah. Maknanya proses 

sebelum dia faham tu adela beberapa kejadian yang 

jadi.   Jadi   macam   saya   rasa   kecik   hatilah” 

(Informan 6, Puan Syahirah) 

 
ii.     Marah 

“..Dia  buat  hahah..  dia  buat  perangai  kalau  kat 

umah kang dia kombar sana kombar sini ha kadang 

rasa marah jugak tu adela ha kadang nak marah 

pun hahaha.. ade jugaklah..” (Informan 5, Puan 

Zaiton) 
“..Saya pernah sangat marah, marah yang… marah 
betul. Marah macam… macam nak cekik dia ha 

macamtu. Bukanlah cekik dia tapi macam ha marah 

yang betul. Sangat marah ha jadi sejak daripada tu 

start saya taknak masak dah..” (Informan 6, Puan 

Syahirah) 

 
iii.     Kecewa 

 
“…Kita  ni  manusia  biasa  kadang-kadang  aaa… 

 

 

Wang, S. Y., Parrila, R., & Cui, Y. (2013). Meta-analysis of social skills interventions 

of single-case research for individuals with Autism Spectrum Disorders: Results 

from three- level HLM. Journal of Autism and Developmental Disorders,  43: 

1701- 1716 

 
Werner, S. & Shulman, C. (2013). Research in Developmental Disabilities Subjective 

well-being among family caregivers of individuals with developmental disabilities 
: The role of affiliate stigma and psychosocial moderating variables 34: 4103– 
4114. 

Wong, C. C. Y., Mak, W. W. S., & Liao, K. Y.-H. (2016). Self-compassion: A potential 

buffer against affiliate stigma experienced byparents of children with autism 

spectrum disorders. Mindfulness,7, 1385–1395 
Yamaoka Y, Tamiya N, Moriyama Y, Sandoval Garrido FA, Sumazaki R, Noguchi H. 

(2015).  Mental  Health  of  Parents  as  Caregivers  of  Childrenwith  Disabilities: 

Based on Japanese Nationwide Survey. PLoS ONE 10(12): e0145200. 

doi:10.1371/journal.pone.0145200 
Zarit S. H et al. (1986). Subjective burden of husbands and wives as caregivers: a 

longitudinal study. Gerontologist. 26(3):260-266 

 
Jadual 3 pernyataan informan kajian mengenai  bebanan penjaga dan kesejahteraan.



   
 

 

  memang kita pun… aaa memang kita frust… tapi 
bukan frust macam mana.. haa ada masa-masanya 
yang kita tidak mampu sebenarnya…” (Informan 4 
En Hashim) 

 
iv.     Geram 

 
“…Geram... sebab dia macam macam mencabar 
kesabaran kita… kan…” (Informan 8 Puan Sarah) 

 
v.     Stress 

“…ni… aaa tapi kadang ada ada masa akak rasa 

macam macam stress tau…” (Informan 8, Puan 

Sarah) 

Fizikal i.     Penat 
“Ha betul la bila kadang… memanglah bila macam 
dia buat perangai tukan kadang kita tak paham apa 

yang dia nak tu kan” “Kadang rasa penat sangat tu 

kadang tu rasa macam ya Allah hai penatnyaaa 

ha…”(Informan 5, Puan Zaiton) 

Kewangan i.     Perbelanjaan harian 
“…Aaaarrr….  Itu  belum  lagi  kita  spend  untuk 
macam equipment  lain…yang  macam macam kita 

beli bola....berus untuk dia … aarr.. memang… aaa.. 

lagi kerap sayaa…aaa..sepatutnya memang saya 

kena …aaa… kalau budak budak ni kan kena lagi 

kerap un…” (Informan 3, Puan Roza) 

 
ii.     Pengambilan makanan 

“…Macam sekarang anak saya hari-hari dia akan 

makan  mcdonald…”  “So  untuk  satu  set  ayam 

goreng tu ha fries kene large lah. Kalau medium ke 

small ke tak boleh lah. So kalau large tu satu set 

RM17.60” “Setiap hari. Jadi bila macamtu kita 

banyaklah adjustment kene buat” (Informan 6, Puan 

Syahirah) 
“Haa.. aaa.. kos kos untuk makanan umm… kalau 
sayur  tu  sayur  sayur..  umm..  sayur  amik  yang 
organik punya… ” (Informan 7, Puan Maryam) 

 
iii.     Keperluan terapi/rawatan 

“…implikasi kewangan dia..aaarr so far aa.. dia 

sebenarnya memang sangat sangat ketara 

umm..implikasi  kewangan  pada  dia…aaarr 

sebabnya aaarr so far aaarr… kalau macam aaarr.. 

dia punya speech dan OT tu…” (Informan 3, Puan 
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  Roza) 

 
“Ha  lepastu  macam  dia  EIP  pun  RM360  lain, 

lepastu aaa terapi dia lain, kita bayar lain” 

(Informan 5, Puan Zaiton 

Kehidupan 
sosial 

i.     Kebebasan 
“….mula mula tu tahu.. akak rasa sedih sebab sebab 
akak tak dapat… haaa akak ni banyak cakap… haa 

jadi kalau jumpa orang suka berborak… Haa jadi 

bila dah ada anak macam ni.. tak boleh dah nak aa 

apa… bergaul dengan orang sangat… haa lepastu 

akak kena jaga dia… aarr jadi nampak akak macam 

kurang bersosial lah… haa.. effect pada diri rasa 

macam.. macam lain laa lain daripada biasa… 

macam orang datang kadang kadang nak layan 

tetamu   pun   tak   boleh…   kena   tengok   dia…” 

(Informan 8, Puan Sarah) 

 
ii.     Peruntukkan masa 
“Dari  sudut  penjagaan  …  masa  memang  sangat 
penting masa memang sangat rush dan saya kena 

planning masa saya… setiap kali saya nak keluar 

rumah saya kena prepare awal…” (Informan 4, En 

Hashim) 

Kesejahteraan Penerimaan Haa tu le.. tapi kita nak fikir apa dik, memang dah 
Allah beri kita macam ni kan. Pasti ada hikmahnya 

kan. Haa mak cik terima, mak cik tak pernah 

menyesal.” (Informan 1, Puan Siti) 

 
“banyaklah… aaa bila kita dah.. aaa apaa… kita 

dah boleh terima kan… kita rasa lebih mudahlah… 

daripada dulu un… yang kadang kadang kita rasa 

nak marah je…” (Informan 8, Puan Sarah) 

Spiritual “..dan Itu  ujian  pertama..  kan.. haaa  lepastu  kita 

aaa actually.. aaarr… a selected parents lah… 

selected parents yang dapat anak macam ini… kalau 

kita faham konsep tu.. Allah anugerahkan kita anak 

istimewa tu kita tak ada apa pun.. haa dan lagi satu 

aaa aarr amanah lah sebenarnya… amanah untuk 

kita jaga dia… kita terpilih untuk untuk jaga dia…” 

(Informan 7, Puan Maryam) 
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DAMPAK MENONTON FILM PORNO TERHADAP PERILAKU 

SEKSUAL PRANIKAH REMAJA AWAL 

 
RELATIONSHIPS WATCHING PORNOGRAPHIC FILMS AND BEHAVIOR 

PRE-MARRIED EARLY SEXUALS 
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ABSTRACT 

Introduction Technology makes it easier for early teens to access pornographic content 

via the internet. The increasing incidence of premarital sexual behavior in early 

adolescence is due to the habit of viewing and watching pornographic film/videos. 

 
Method This type of research is qualitative with a phenomenological approach. 
Informants are early adolescents aged 13-15 years and often watch pornographic films 
/videos,  with a  total  of  5 informants.  Data  collection  was carried out  by in-depth 
interviews and observations. Processing and data analysis is done by "content analysis" 
which results are interpreted and presented in narrative form. 

 
Results This study showed that some informants experienced an addiction to watching 

pornographic films with symptoms of headaches, body feeling weak, always sleepy and 

lazy to do activities if they did not watch porn movies at least once every two weeks. 

Informants sometimes engage in premarital sexual activity after watching pornographic 

films such as kissing , wet dreams, masturbation, and even having intercourse with their 

girlfriends. 

 
Conclusions and Recomendations The habit of watching pornographic films in early 

adolescents causes addiction and encourages early adolescents to engage in premarital 

sexual activities such as kissing, wet dreams, masturbation, and even intercourse. It is 

necessary to increase the function of protecting parents of early adolescents in the 

relationship. 

 
Keywords: pornographic films, premarital sexual behavior, early adolescence
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Pendahuluan : 

Problem seksualitas remaja baik   pada masyarakat urban maupun modern 

bermula dari kenyataan bahwa selain percepatan kematangan seksual, juga adanya 

pemaparan terhadap bahan bacaan atau tayangan visual yang menampilkan seksualitas 

manusia dalam berbagai bentuk. Hal ini juga karena semakin seringnya mereka bertemu 

dengan lawan jenisnya, serta meningkatnya kesempatan bagi remaja untuk menikmati 

kehidupan pribadi. 

Ada dua faktor yang mendasari perilaku seks pada remaja. Pertama, harapan 

untuk kawin dalam usia yang relatif muda (20 tahun) dan kedua, makin derasnya arus 

informasi yang dapat menimbulkan rangsangan seksual remaja terutama diperkotaan 

(Manuaba, 2012). Hasil survey terakhir dari suatu lembaga survey yang dilakukan di 33 

provinsi tahun 2018, sebanyak 63% remaja mengaku sudah mengalami hubungan seks 

sebelum nikah. Persentasi remaja yang melakukan hubungan seksual pra nikah tersebut 

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 
Remaja  merupakan  seseorang  dengan  rasa  ingin  tahu  yang  sangat  tinggi 

terutama dalam hal ini adalah rasa ingin tahu akan seks. Remaja bisa mengakses situs 

yang berhubungan dengan seks melalui internet, termasuk pornografi. Perilaku remaja 

yang demikian salah satunya memang banyak dipengaruhi oleh tontonan film porno. 

Selain itu, mereka juga mengetahuinya dari internet. Data dari Pornography Statistic 

menunjukkan bahwa sebanyak 12% dari situs yang ada di internet berisi konten 

pornografi. Menurut Romito dalam Burhan (2013), setiap detiknya ada 28.258 orang 

melihat situs porno dan dari semua jenis data yang diunduh di internet 35% nya 

mengunduh konten yang mengandung pornografi. Sejak tahun 2005 Indonesia masuk 

dalam 10 negara yang paling banyak mengakses situs porno dan angka ini meningkat 

setiap tahunnya. 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI) dalam Sekarini (2011), menyebutkan bahwa sebanyak 97% remaja Indonesia 

mengakses situs porno dan menonton film porno melalui internet. Dan saat ini yang 

sedang  tren  adalah  memperoleh  gambar/video  porno  melalui  telepon  seluler.  Yang 

cukup mengejutkan, mayoritas remaja usia 15-24, baik laki-laki maupun perempuannya, 

pernah menonton film porno. Mayoritas lewat VCD/DVD, atau diperoleh dari internet, 

atau kedua-duanya (Wicaksono, 2016). Banyak orang tua yang kadangkala kecolongan 

soal  kegemaran  anak-anak  mereka  yang  menjelang  remaja  ini  terhadap  pornografi. 

Masih berdasarkan data terbaru, 25% remaja bahkan menonton film porno di rumah 

sendiri dan 22 % di rumah teman, dengan materi tontonan didapatkan dari internet. 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Komisi Nasional Perlindungan Anak pada 12 

kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa 97% remaja mengaku pernah menonton 

film porno. 
Mereka tidak  hanya sekali  menonton  film  porno  tetapi  telah  berulang-ulang 

menonton, bahkan telah ketagihan menonton film porno. Sebanyak 93,7% remaja SMP 

dan SMA mengaku pernah berciuman serta happy petting alias bercumbu berat. 62,7% 

remaja SMP mengaku sudah tidak perawan lagi. Bahkan, 21,2% remaja SMA mengaku 

pernah melakukan aborsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi Piranti 

Lunak dan Telematika Indonesia baru-baru ini, 50% dari seluruh pengguna internet 

remaja di Indonesia, ternyata telah ketergantungan untuk membuka situs-situs porno. 

Termasuk tidak bisa menahan diri untuk tidak menonton film porno di Media Player 

yang tersedia di komputer mereka. Banyaknya juga kasus pemerkosaan dan kasus yang 

dilakukan anak remaja setelah mereka menonton film porno yang seharusnya bukan
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menjadi konsumsi bagi mereka. Data-data tersebut sangatlah mengkhawatirkan karena 

remaja tersebut adalah generasi muda yang seharusnya menjadi generasi unggul di masa 

mendatang. 

Menurut Badan Intelejen Negara (BIN) tahun 2012 dalam Burhan (2013), 

menyebutkan bahwa dasar hukum di Indonesia yang mengatur tentang pelarangan 

seksual pranikah adalah UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi, KUHP pasal 284, 

dan UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perangkat hukum 

tersebut pada kenyataannya masih rapuh karena belum bisa menindak tegas para pelaku 

seksual.  Pemerintah  Indonesia  telah  mengatur  tentang  kesehatan  reproduksi  remaja 

dalam  UU  RI  No.  36  tahun  2009  dalam  BAB  VII  pasal  136  tentang  kesehatan 

reproduksi. Pemerintah melalui BKKBN PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konsulasi 

Kesehatan  Reproduksi  Remaja)  dan  program  GenRe  (Generasi  Berencana),  yaitu 

generasi yang dapat menunda usia perkawinan, berperilaku sehat, terhindar dari risiko 

seksualitas, HIV AIDS dan NAPZA (Depkes RI, 2010). Bidan dalam PERMENKES RI 

No. 1464/ MENKES/ PER/ X/ 2010 pasal 9, pasal 12, dan pasal 13. Salah satu wujud 

nyatanya terdapat dalam pembinaan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja 

(PKPR) di Puskesmas. 

Menonton film porno mempunyai efek psikologis. Efek tersebut menuju pada 

perilaku seks yang tidak sehat dan menyimpang kepada mereka yang menikmatinya. 

Efek tersebut adalah kecanduan (addiction), peningkatan kebutuhan (escalation), materi 

yang semula tampak immoral perlahan-lahan menjadi hal yang biasa (desensitivization), 

dan perilaku yang menyimpang. Seseorang sekali melihat gambar atau film porno akan 

ingin melihat lagi. Eskalasinya akan meningkat, yang mulanya hanya membaca lalu 

melihat  gambar,  selanjutnya ingin  menyaksikan  gambar  yang  bergerak  seperti  film 

porno. Bila orang terus-menerus mengonsumsi film-film porno, maka dia yang mulanya 

melihat perilaku seks bebas sebagai hal yang tabu, maka lama-kelamaan perilaku itu 

jadi biasa saja. Puncak dari perilaku orang yang sering menonton film porno adalah 

perilaku seks menyimpang. Efek dari menonton film porno, secara keseluruhan akan 

menjadikan  remaja  Indonesia  tergolong  remaja  aktif  seksual.  Namun,  celakanya 

aktifnya di luar nikah, seperti di beberapa negara barat. Efek menonton film dewasa 

seperti kecanduan kokain. Efek tersebut pada otak dinamakan toxic, yang berefek setara 

ketagihan kokain (Armando, 2014). 
Kondisi tersebut dapat terjadi juga pada remaja di Kota Makassar. Apalagi Kota 

Makassar merupakan salah satu kota besar dengan jalur transportasi dan komunikasi 

yang cepat didukung dengan kemajuan teknologi informasi yang dapat dengan mudah 

dinikmati oleh remaja di Kota Makassar. Hal inilah yang mendasari penelitian tentang 

dampak menonton film porno terhadap perilaku seks remaja awal di kota Makassar 

dilakukan. Melalui penelitian ini diharapkan akan didapatkan informasi yang 

komprehensif tentang perilaku menonton film porno yang dilakukan oleh remaja awal 

di Kota Makassar beserta dampak yang ditimbulkan dari perilaku tersebut. 

 
Metode Penelitian 

A. Desain Penelitian 
Penelitian  ini merupakan  penelitian kualitatif dengan  rancangan  fenomenologi yang 

dimaksudkan untuk mengeksplorasi perilaku remaja awal terkait dengan menonton film 

porno. 
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   B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar yang merupakan salah satu kota besar di 

wilayah Indonesia bagian Timur. Lebih tepatnya, kegiatan pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan di sekitar sekolah, di warung internet dan kafe internet. 

C. Informan Penelitian 
Informan penelitian ini adalah remaja awal dengan usia 13-15 tahun yang pernah/sering 
menonton film porno dan berdomisili di Kota Makassar. Teknik pemilihan informan 
yang digunakan adalah cara snowball. 

D. Cara Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara penggalian data dari berbagai sumber data 

untuk menjernihkan informasi di lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan 

wawancara  mendalam.  Alat  bantu  untuk  kegiatan  pengumpulan  data  ini  adalah 

pedoman wawancara mendalamlogbook, alat tulis menulis dan alat perekam. 
E. Pengolahan dan Analisis Data 

Tahapan pengolahan dan analisis data dimulai dengan melakukan reduksi data yang 

merupakan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data kasar yang ditemukan di lapangan. Data digolongkan sesuai dengan 

variabel   penelitian,   disajikan   dalam   bentuk   teks   berikut   analisisnya   dengan 

menggunakan fakta-fakta yang ada di lapangan. Selain itu disertai juga penjelasan dari 

beberapa sumber, setelah itu ditarik kesimpulan dengan melakukan pemaknaan atas 

pola-pola peristiwa dan alur sebab akibat yang menjawab semua variabel dalam 

penelitian ini, kemudian diinterprestasikan dan disajikan dalam bentuk narasi. 

 
Hasil dan Pembahasan 

A. Karekteristik Informan 
Informan  penelitian  ini  adalah  remaja  awal  yang  ada  di  Kota  Makassar,  yang 
pernah/sering menonton film porno. 
Informan penelitian sebanyak 5 orang. 3 informan berjenis kelamin laki-laki dan 2 
infoman perempuan.  Umur informan berkisar 13-16 tahun yaitu 2 informan berumur 14 

tahun dan masing-masing 1 informan berumur 13 tahun, 15 dan 16 tahun.   Semua 

informan sedang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kota Makassar. 

Terdapat 2 informan yang menempuh pendidikan SMP pada sekolah yang sama. 

B. Kebiasaan Menonton Film Porno 
Kebiasaan remaja menonton film porno diperoleh melalui wawancara mendalam dan 
observasi. Informasi yang digali meliputi awal mula pertama kali menonton film porno, 

yang mengajak pertama kali nonton, teman menonton film porno, frekuensi menonton 

film porno, perasaan saat pertama kali menonton, dan jenis film porno yang disukai dan 

alasannya beserta perasaan informan saat menonton dan tidak menonton film porno 

dalam jangka waktu tertentu. 
Hasil    wawancara    mendalam    menunjukkan    bahwa    kesemua    informan 

pernah/sering  menonton film porno. Meskipun  perilaku  tersebut  diawali  pada umur 

yang berbeda. Umur informan pertama kali menonton film porno mulai dari umur 12 

tahun  sampai  dengan  14  tahun,  dengan  rincian  2  informan  menonton  film  porno 

pertama kali saat berumur 12 tahun dan 3 informan saat berumur 13 tahun. Sampai saat 

ini informan masih sering menonton film porno. Saat pertama kali menonton film porno 

usia informan masih sangat muda bahkan terdapat   12 informan yang pertama kali 

menonton film dewasa saat berumur 12 tahun   sebelum tamat Sekolah Dasar dan 3 

informan saat kelas 1 SMP. Remaja masih sangat dini untuk menonton film porno atau 

melihat adegan-adegan yang ada dalam film tersebut. Bahkan dari hasil wawancara
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diatas ada informan yang masih tergolong anak-anak untuk menonton film porno. Film 

porno sering memperlihatkan sensasi seksual sebelum waktunya. Padahal secara 

perkembangan, anak-anak belum siap menghadapinya. Pengetahuan tentang sensasi 

seksual ini dapat membingungkan dan memberi rangsangan berlebihan pada anak. 

Rangsangan seksual pornografi dan akibat akhir yang diperoleh darinya adalah merusak 

jiwa. Contohnya, jika rangsangan awal pada seorang anak lelaki adalah foto-foto porno, 

dia akan terbiasa terangsang melalui foto-foto itu. Hasilnya adalah sulit bagi seseorang 

mengalami kepuasan seksual, selain dari gambar-gambar porno. (Puji Astuti, 2017). 
Remaja sering  meniru  apa yang  dibaca,  dilihat atau yang  didengar.  Banyak 

penelitian mengemukakan bahwa pornografi dapat mendorong mereka melakukan 

tindakan seksual terhadap anak yang lebih muda, kecil dan lemah. Para ahli di bidang 

kejahatan seksual terhadap remaja menyatakan bahwa aktifitas seksual pada remaja 

yang belum dewasa selalu memunculkan 2 kemungkinan pemicu yaitu pengalaman dan 

melihat.  Hal  ini  berarti  bahwa  perilaku  remaja  yang  menyimpang  secara  seksual 

mungkin telah tercemar atau gampang melihat hal-hal seksual melalui pornografi 

(Suryadi, 2011). 
Saat pertama kali menonton film porno dimulai dengan ajakan teman-teman mereka dan 
mereka langsung mengiyakan karena adanya rasa penasaran, namun informan lain ada 

yang memiliki kemauan sendiri ingin menonton film porno, bahkan dia yang mengajak 

temannya untuk menonton bersama. 
Hasil survei yang dilakukan oleh BKKBN (2014) menyebutkan bahwa 90% 

akses pornografi remaja dilakukan ketika pergi dengan alasan belajar atau mengerjakan 

tugas bersama di sekolah. Hal ini mendukung hasil penelitian yang menyebutkan bahwa 

sebanyak 56,9% responden mengakses situs pornografi di sekolah dan di lingkungan 

sekolah seperti di warung internet dekat sekolah. 

Teman sebaya memberikan pengaruh yang besar terhadap pergaulan remaja. Hal ini 

sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  dikemukakan  oleh  Hans  Sebald  (2017)  bahwa 

teman sebaya lebih memberikan pengaruh dalam memilih pemahaman, cara berpakaian, 

kebiasaan,   hobi, perkumpulan, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Hal ini karena 

kelompok teman sebaya (peer group) dapat menimbulkan tekanan kelompok, yaitu cara 

teman-teman atau orang-orang seusia untuk mempengaruhi seseorang agar berperilaku 

seperti kelompok itu. 
Curthfield   menyebutkan, Peer Group (grup sebaya) mengambil peran dalam 

pemenuhan  informasi  individu,    dalam  hal  ini,  remaja  yang  sedang  dalam  masa 

perkembangan yang membutuhkan perhargaan dan perhatian dari orang lain dengan 

jalan membentuk kelompok dan membangun budaya dalam kelompok tersebut dengan 

mengatasnamakan kebersamaan dan saling tergantung satu sama lain (Santoso, 2014). 

Untuk lebih menikmati saat menonton film porno, semua informan memilih temannya 

untuk bersama-sama menonton film porno, hal ini dikarenakan mereka menganggap 

lebih  seru  kalau  menonton  film  porno  bersama  teman-teman.  Dalam  penelitian  ini 

terdapat 2 informan yang kadang bersama-sama menonton fillm porno. Hal ini sejalan 

dengan  hasi  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Konselor  Remaja  Yayasan  Buah  Hati 

(2013)  bahwa  remaja  umumnya  menyaksikan  materi  pornografi    bersama  dengan 

teman-teman  yang  memiliki  kegemaran  yang  sama  agar  sensasi  menonton  adegan- 

adegan porno lebih terasa. 

Frekuensi menonton film porno oleh informan berbeda-beda. Terdapat informan 

yang menonton film porno sebulan sekali, informan lain ada yang menonton film porno 

sebulan dua kali, informan lain menonton  sebulan 3 kali, namun terdapat informan lain
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yang  tidak  memiliki  frekuensi    menonton  film  porno  karena  tergantung  ada  atau 

tidaknya film porno. Materi film porno umumnya didapatkan informan dari internet dengan 

mendowload dan dapat juga melalui file yang dikirimkan teman. 

Perasaan informan saat pertama kali menonton film porno cukup beragam. Ada 

informan yang merasa deg-degan, bingung, heran, dan takjub, namun ketika menonton lagi  

selanjutnya  maka  perasaan  informan  biasa-biasa  saja.  Adanya  rasa  penasaran, kaget, 

bingung, heran, dan takjub saat pertama kali menonton film porno disebabkan adanya efek 

spontanitas informan saat pertama kali melihat adegan-adegan yang ada dalam film porno 

tersebut, yang sebenarnya belum pantas untuk mereka tonton. Untuk pemilihan jenis film 

porno yang akan di tonton maka informan ternyata memiliki kesukaan yang berbeda. 

Terdapat informan yang menyukai jenis film porno yang pemainnya adalah orang 

Indonesia, karena mereka menganggap lebih nyata dan sudah terbiasa melihatnya karena 

mereka sendiri orang Indonesia. Namun informan lain lebih menyukai menonton film 

porno yang pemainnya adalah orang barat karena menurutnya gaya-gaya yang ada lebih 

merangsang dan bervariasi. Sementara ada pula informan yang menyukai semua jenis 

film porno tanpa memperdulikan pemainnya dari dalam ataupun luar negeri, yang penting 

dapat menonton film porno. 

Byne (2007) mengemukakan bahwa interaksi terhadap pornografi timbul karena 

pertama munculnya rasa ingin tahu individu tentang hal-hal yang berbau seksual. 

Pornografi bagi remaja merupakan sesuatu yang baru dan sangat menarik perhatian, 

semakin menarik informasi media pornografi semakin banyak pengulangan informasi 

seksualitas yang terjadi (Fikawati & Supriati, 2009). Frekuensi dalam mengakses situs 

pornografi juga dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya pengawasan orang tua ataupun 

guru yang kurang maksimal, tersedianya waktu luang yang tidak terarah, dan pergaulan 

antarteman yang kurang baik (Grubbs, 2010). Teori tersebut menyimpulkan bahwa  dengan  

banyaknya  intensitas  remaja  dalam  mengakses  situs  pornografi  di internet atau dengan 

tingginya perilaku mengakses situs pornografi, maka akan mempengaruhi perilaku seksual 

pranikah remaja itu sendiri. Perilaku informan tersebut juga mengacu pada teori planned 

behavior dari Ajzen (1988) tentang pembentukan perilaku. Menurut teori planned 

behavior, intensi merupakan indikator yang paling tepat dalam meramalkan atau 

memprediksi perilaku.Adanya intensi akan memberikan gambaran untuk mengakses media 

pornografi oleh remaja. Remaja cenderung menggunakan media film dalam proses 

pembelajaran seks mereka. 

           Adapun  kondisi  informan  ketika  mereka  tidak  menonton  film  porno  dalam 

jangka tertentu (misalnya sebulan) maka terdapat kondisi yang berbeda-beda yang dirasakan 

informan yaitu sakit kepala dan selalu ingin mencari file/kaset film porno di teman-teman. 

Ada juga informan yang merasa malas melakukan aktivitas karena menonton film porno 

membuat dia merasa bersemangat untuk melakukan sesuatu. Sementara informan lain tidak 

merasakan kondisi yang berbeda bila tidak menonton film porno, tidak menimbulkan  

efek apa-apa terhadap  dirinya dan tetap melakukan aktifitas seperti biasanya. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa informan mengalami kecanduan menonton fil 

porno. Tanda-tanda orang yang sudah kecanduan menonton film porno, biasanya akan 

mengakibatkan turunnya tingkat imajinasi positif dan jika tidak ditanggulangi secara 

psikologis maka akan mengakibatkan kebodohan seringkali juga menimbulkan fantasi-fantasi 

seksual yang akan berdampak pada menurunnya kualitas dan potensi diri serta menyebabkan 

berkurangnya keterampilan sosial (Kurnia W, 2013) 
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Bagi remaja yang telah mengalami kecanduan menonton film porno, apabila 

tidak menonotn film porno dalam sebulan saja dapat mengakibatkan rasa sakit kepala. 

Tentu saja hal ini berdampak buruk bagi kesehatan dan hubungan interpersonal remaja. 

Sejatinya semua kecanduan (adiktif) berpengaruh terhadap kerusakan otak. Seperti 

kecanduan makanan (obesitas), judi, narkoba, maupun pornografi. Hanya saja tingkat 

kerusakan otak akibat kecanduan pornografi dinilai paling tinggi. Jika hal itu dibiarkan, 

maka bisa mengakibatkan penyusutan (pengecilan) otak. Akhirnya terjadi kerusakan 

otak. Permanen dan tidaknya kerusakan itu bergantung intervensi medis yang dilakukan. 

Penyusutan otak bisa berangsur-angsur kembali normal dengan pengobatan yang 

dilakukan secara instens. Paling tidak dibutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun. Sebab, pada 

dasarnya  otak  terus  mengalami  regenerasi  jaringan.  Dengan  demikian  otak  yang 

mengecil  itu  dapat  kembali  lagi.  Namun,  cepat  atau  lambatnya  pemulihan  itu 

bergantung kasus kecanduan yang diderita. 

 
C. Aktivitas Seksual Saat/Setelah Menonton Film Porno 

Selanjutnya dilakukan wawancara mendalam tentang aktivitas informan saat 

menonton film porno dari awal hingga selesai termasuk aktivitas seksual yang pernah 

dilakukan oleh informan setelah menonton film porno. Untuk aktivitas informan saat 

menonton film porno biasanya tidak melakukan aktivitas yang lain, cuma kadang sambil 

merokok bersama teman-teman dan menertawakan adegan pada film porno yang 

dianggap lucu. Informan lain menyatakan bahwa betul-betul memperhatikan dan 

menyimak  adegan-adegan  pada  film  porno  tersebut  karena  menganggap  banyak 

keseruan saat akan melakukan adegan seks pada film porno. Pada saat menonton film 

porno tidak ada aktifitas seksual yang dilakukan oleh informan dengan tujuan agar dapat 

menikmati setiap adegan yang merangsang pada film porno tersebut. Aktivitas tersebut 

telah menjadi aturan tidak tertulis bagi pada penikmat film porno dikalangan remaja. 

Hal ini sesuai dengan perkembangan seksual pada masa transisi remaja yang ditandai 

dengan berusaha mencari pegangan, mencari pedoman kepada nilai atau norma yang 

berlaku dalam masyarakat. Karena dalam masyarakat terdapat berbagai norma (nilai), 

maka dalam pencarian nilai itu dapat terjadi pelanggaran sehingga remaja dipandang 

nakal. Dalam keadaan mencari nilai itu biasanya remaja cenderung untuk pertama-tama 

berpatokan pada nilai yang berlaku di kalangan mereka (remaja) sendiri. 
Namun, terdapat aktifitas yang berbeda setelah informan menonton film porno. 

Terdapat  informan  yang  mengalami  mimpi  basah  setelah  menonton  film  porno. 

Informan lain melakukan onani karena tidak dapat menahan nafsu birahi setelah 

menonton  film porno  tersebut.  Ada juga informan yang  sering  berciuman (kissing) 

dengan pacarnya sambil merabay bagian tubuh atas seperti payudara. Namun terdapat 

pula  informan  yang  melakukan  aktivitas  seks  sampai  tahap  intercourse  setelah 

menonton film porno. Hal ini dilakukan karena dianggap biasa, yang telah menjadi 

rutinitas setelah menonton film porno untuk dapat melampiaskan nafsu bersama 

pacarnya. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Bandung tahun 2013 

yang menunjukkan perilaku seksual dari pelajar SMP sebanyak 10,53 % pernah 

melakukan ciuman bibir, 5,6 % melakukan ciuman dalam, dan 3,86 % bersenggama, 

setelah mereka menonton film porno. Mungkin sebagian tingkah laku seksual remaja 

tersebut tidak berdampak apa-apa, terutama jika tidak ada akibat fisik atau sosial yang 

ditimbulkannya. Tetapi pada sebagian perilaku seksual yang lain, dampaknya bisa serius 

khususnya perilaku seksual yang berat seperti melakukan intercouse.
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Dampak  menonton  film  yang  bersifat  pornografi  terhadap  perilaku  remaja 

adalah terjadinya peniruan yang memprihatinkan. Peristiwa dalam film memotivasi dan 

merangsang kaum remaja untuk meniru atau mempraktikkan hal yang dilihatnya 

(Adriani, 2012). Hasil penelitian yang dilakukan Wong et al (2009) yang dilakukan di 

Asia  juga  menyebutkan  bahwa  perilaku  mengakses  situs  pornografi  ini  merupakan 

faktor utama perilaku seksual pranikah remaja (58,2%), faktor lain seperti kurangnya 

komunikasi dengan orang tua (29,7%), faktor lingkungan (4,89%), pengaruh dari teman 

(3,84%), dan faktor pribadi (3,37%). Perilaku seks pranikah remaja bisa berdampak 

cukup serius, seperti terjadinya gangguan psikologis, penyakit menular seksual (PMS) 

seperti HIV AIDS, KTD, dan aborsi. 
Sarwono  (2012)  menyatakan  bahwa  anak  yang  beranjak  remaja  cenderung 

melakukan aktifitas-aktifitas seksual prasenggama seperti melihat buku atau film 

sebagainya. Makin banyak pengalaman mendengar, melihat atau mengalami hubungan 

seksual, makin kuat stimulasi yang dapat mendorong munculnya perilaku seksual. 

Semakin sering remaja awal menonton film porno maka semakin kuat pula stimulasi 

yang dapat mendorong munculnya perilaku seksual seseorang. Perubahan pandangan 

dan perilaku yang terjadi tentu menimbulkan akibat yang lebih jauh, seperti kehamilan 

yang tidak diinginkan, pengguguran kandungan, dan penularan penyakit hubungan 

seksual.  Ketika dunia sedang  diguncang  HIV&  AIDS, maka perilaku  seksual  yang 

cenderung bebas seperti ini sungguh tidak menguntungkan (Mizwar Fuad, 2016). 
Hasil penelitian ini memberikan petunjuk objektif bahwa masalah seksualitas di 

kalangan remaja telah sampai pada titik sangat mencemaskan. Perilaku hubungan seks 

pranikah di kalangan remaja bahkan cenderung dipandang sebagai trend atau new life- 

style. Ini merupakan bagian dari perubahan nilai-nilai sosial yang sepatutnya mendapat 

perhatian serius. 

 
Kesimpulan dan Saran 
Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Aktifitas  menonton  film  porno  dimulai  saat  masih  SD  dan  awal  masuk  SMP. 

Aktifitas ini dilakukan karena mengikuti ajakan teman yang diperkuat dengan rasa 
penasaran terhadap adegan seks pada film porno. 

2. Terdapat informan yang mengalami kecanduan menonton film porno. Hal ini bisa 
dilihat dari adanya tanda-tanda informan mengalami sakit kepala dan merasa malas, 

tidak  bersemangat  untuk  beraktifitas  bila  tidak  menonton  film  porno  minimal 

sebulan sekali. 
3. Informan  melakukan  melakukan  aktivitas  seksual  setelah  menonton  film  porno. 

Aktivitas seksual yang dilakukan informan setelah menonton film porno seperti 

mengalami  mimpi  basah,  melakukan  onani,  berciuman  (kissing),  bahkan  sampai 

pada tingkat intercourse. 

 
Adapun saran yang diberikan terkait hasil penelitian tersebut adalah : 
1.   Perlu adanya upaya peningkatan kemandirian remaja awal dalam mencegah perilaku 

berisiko seperti melalui pemberian keterampilan life skill education. 
2.   Pengawasan  dan  bimbingan  orang  tua  terhadap  remaja  ditingkatkan.  Untuk  itu 

fungsi pengayoman orang tua terhadap anak perlu ditegakkan terlebih dahulu.
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3.   Kerjasama pihak sekolah dan dinas kesehatan untuk terus menerus memberikan 

sosialisasi kepada remaja tentang efek dari perilaku berisiko terhadap kesehatan 

dengan metode dan strategi pembelajaran yang menarik. 

 
Ucapan Terima Kasih 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua informan yang telah bersedia 

berpartisipasi  untuk  memberikan  informasi  dalam  penelitian  ini,  dan  teman-teman 

asisten peneliti atas bantuan dan dukungan   yang diberikan dalam pelaksanaan dan 

penyelesaian penelitian. 
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ABSTRACT 

 
INTRODUCTION the purpose of this research is to conduct a literature study on the 

development of family function measurement tools. This study starts from determining 

the extract until it is revealed to be an item. This research is expected to be a learning 

material for family function measurement tool development in the future. 

 
METHOD This study uses qualitative research methods because it aims to describe the 

steps of making family function measuring tools ranging from research construct to 

items. To making this measuring instrument, the author uses a variety of theories and 

previous research. Author conduct this research based on 12 measuring instrument of 

family functions that had been made before. Subjects in this study are senior high 

school student. 

 
RESULT Specifically, the scale consists of 8 components, 41 aspects, 117 indicators, 

356 initial items (revised by looking at Aiken's V score to 120 items). To carry out 

logical  validity  in  the  form  of  Aiken's  V,  the  authors  chose  3  people  who  were 

competent, understanding, and experts in the   family functions. the three experts 

mentioned earlier are people who work in Sosial Services and BKKB. 

 
CONCLUSION AND RECOMMENDATION family function consists of eight 

components, namely religion, socio-culture, love, protection, reproduction, economy, 

socialization and education, and environmental development. this study can be used as 

material for the study in making further family function measurement tools. 
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PENDAHULUAN 
Periantalo (2019) menjelaskan bahwa alat ukur psikologi merupakan alat yang 

digunakan dalam pengukuran psikologi yang menghasilkan suatu angka tertentu. Alat 

ukur psikologi terdiri dari tes psikologi dan skala psikologi. Tes psikologi merupakan 

tes yang berkaitan dengan atribut kognitif, di mana atribut ini terbagi menjadi kognitif 

potensial (kecerdasan dan bakat skolastik) dan kognitif aktual (prestasi). Skala psikologi 

merupakan alat tes yang berkaitan dengan atribut nonkognitif, di mana atribut ini terdiri 

dari afektif (sikap, minat, dan kepribadian), serta konatif (perilaku). Studi ini akan 

melakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut mengenai langkah dalam pembuatan alat 

ukur fungsi keluarga yang berbentuk skala dengan konstrak fungsi keluarga. 

George Mudrock (1965) mendefinisikan keluarga sebagai suatu kelompok sosial 

yang memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah terdapat kerjasama ekonomi, 

tinggal bersama, serta keluarga menjadi tempat untuk bereproduksi dan menghasilkan 

keturunan (Lestari, 2016). Depkes (1988) menjelaskan bahwa keluarga merupakan unit 

paling kecil di masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang 

berkumpul di dalamnya, seperti istri, anak, ibu, ayah, maupun kakek dan nenek yang 

tinggal disuatu tempat di bawah atap yang sama, serta saling ketergantungan satu sama 

lain (Setiawati, 2008). Menurut Ira Reiss (1965) keluarga adalah sebuah pertalian dalam 

kelompok kecil yang memiliki struktur, di mana fungsi utamanya adalah untuk 

melakukan sosialisasi dan pemeliharaan terhadap anak ( Lestari, 2016). 

Keluarga sebagai suatu pranata sosial terkecil memiliki fungsi tersendiri dalam 

membangun  dan  menjaga keutuhannya.  Olson  mengartikan  fungsi  keluarga sebagai 

keadaan di mana tiap anggota keluarga menjalankan perannya dengan optimal dengan 

tujuan  saling  membantu  dan  menunjang  kehidupan  keluarga  dan  mampu  melewati 

hidup bersama-sama (Fobair & Zabora, 2013). Banyaknya komponen dan aspek 

membuat fungsi keluarga dikatakan sebagai sebuah fenomena kompleks yang dapat 

dinilai atau diukur dengan menggunakan berbagai cara (Epstein, Baldwin & Bishop, 

1983). 

Friedman (1998) berpendapat bahwa fungsi keluarga terdiri dari fungsi afektif, 

fungsi sosialisasi dan penempatan sosial, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi 

perawatan, dan pemeliharaan kesehatan. 

Dalam pembuatan alat ukur, peneliti membutuhkan teori, pendapat ahli, hingga studi- 

studi terdahulu untuk dijadikan landasan dalam pembuatan alat ukur tersebut. Beberapa 

teori yang biasanya mendasari dan menjadi acuan dalam pengembangan alat ukur fungsi 

keluarga, diantaranya akan dijelaskan lebih lanjut dalam metode penelitian. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Studi ini menggunakan metode kualitatif, hal ini dikarenakan studi ini bertujuan 
untuk melakukan kajian literatur terhadap penyusunan alat ukur fungsi keluarga, di 

mana proses ini di mulai dari penentuan konstrak hingga pembuatan aitem. 

 
A. Teori - Teori 

1.    Circumplex model of marital and family system 
Olson, Russell, and Sprenkle (1979) mengembangkan Circumplex Model of Marital 

and Family System yang membahas tentang Cohesion and Adaptability Dimensions. 

Cohesion   dimensions mengukur sejauhmana kelekatan yang terjadi antar anggota 

keluarga. Variabel spesifik yang membentuk cohesion adalah ikatan emosional, koalisi, 

waktu, ruang, kemandirian, privasi atau batasan, teman, minat, pengambilan keputusan,
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dan rekreasi. Dimensi kedua adalah Adaptability dimesions, yakni bagaimana keluarga 

mampu membentuk individu di dalamnya, mengubah struktur kekuatan dalam keluarga, 

mengatur   hubungan   peran      dalam   keluarga,   serta   dapat   mengatur   bagaimana 

menanggapi  dan  mengatasi  situasi  yang  membuat  stress.  Variabel  spesifik  yang 

termasuk dalam Adaptability dimensions adalah struktur kekuatan keluarga berupa 

kontrol dan ketegasan dalam keluarga, aturan tentang hubungan antar individu maupun 

aturan tentang peran individu dalam keluarga, serta adanya umpan balik antar anggota 

keluarga. 

 
2. Family assesment device 

FAD memililiki 7 aspek yakni problem solving atau   penyelesaian masalah 
(α=0,74), communication atau pertukaran informasi antar anggota keluarga (α=0,75), 

roles atau pola untuk melakukan peranan dan mendukung perkembangan tiap anggota 

keluarga (α=0,72), affective responsivness 

atau bagaimana respon afektif yang ditampilkan oleh kelurarga (α=0,83), affective 

involvement atau bagaimana keterlibatan keluarga satu sama lain (α=0,78), behavior 

control  atau  bagaimana  aturan  dan  kontrol  dalam  keluarga  tersebut  (α=0,72),  dan 

general function atau fungsi umum sebuah keluarga (α=0,92) (Epstein, Baldwin  & 

Bishop, 1983). 

 
B. Jurnal Referensi 

Jurnal referensi merupakan jurnal yang digunakan sebagai acuan dan panduan 
dalam sebuah penelitian. Untuk menentukan aspek dalam penyusunan alat ukur ini, 

peneliti mengadaptasi berbagai alat ukur terdahulu  yang terdapat di dalam jurnal pada 

tabel 1. 

 
C. Subjek Penelitian 

Periantalo  (2019)  berpendapat  bahwa  subjek  terdiri  dari  dua  bagian,  yakni 
populasi dan sampel. Populasi diartikan sebagai subjek yang mendapatkan generalisasi 

dari  sebuah  penelitian  atau  dapat  disebut  sebagai  subjek  keseluruhan    dari  sebuah 

penelitian  (dapat  berupa  daerah,  perkembangan,  maupun  karakteristik  kepribadian). 

Sampel  penelitian  didefinisikan  sebagai  sedikit  atau  sebagian  dari  populasi  yang 

digunakan dalam pengambilan data penelitian, di mana sampel yang baik adalah yang 

representatif (menggambarkan populasi) sehingga akan menguatkan hasil generalisasi. 

Subjek  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  siswa  di  salah  satu  Sekolah 

Menengah Atas di Jambi. Sampel yang akan digunakan adalah sebanyak 100 orang 

siswa, di mana metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik 

Non random sampling, yakni teknik kuota. Teknik kuota diartikan sebagai teknik di 

mana  peneliti  menentukan  kuota  atau  jumlah  subjek  yang  dibutuhkan  dalam  suatu 

penelitian, jika kuota sudah mencukupi maka pengambilan sampel dihentikan. 

 
1. Penyusunan Komponen dan Aspek 

 
Setelah menetapkan konstrak, peneliti menentukan komponen yang akan digunakan 

dalam alat ukur yang hendak disusun. Tidak hanya memaparkan definisi konseptual 

menurut para ahli, bagian ini juga akan memaparkan definisi operasional setiap 

komponen. Definisi operasional sendiri diartikan sebagai definisi  yang memberikan 

batasan, serta menjelaskan maksud dari hal yang dikaji secara spesifik sehingga semua
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orang dapat mempersepsikan hal tersebut dengan sama (Periantalo, 2019). Penelitian ini 

menggunakan komponen berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 87 

Tahun 2014 Bab II Pasal 7 Ayat 2 tentang Perkembangan Kependudukan   Dan 

Pembangunan   Keluarga,   Keluarga   Berencana,   dan   Sistem   Informasi   Keluarga. 

Peraturan ini menyebutkan bahwa keluarga memiliki delapan fungsi, diantaranya adalah 

fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, ekonomi, sosialisasi 

dan pendidikan, serta pembinaan lingkungan. Berdasarkan komponen yang sudah 

disebutkan sebelumnya,  peneliti menentukan aspek setiap komponen tersebut dengan 

mengacu pada berbagai referensi  terdahulu, baik berupa jurnal, buku, maupun artikel. 

Peneliti mengembangkan aspek dengan mengdaptasi serta menambahkan dan 

mengurangi aspek dari referensi sebelumnya, sesuai dengan kebutuhan. Berikut 

merupakan pemaparan setiap komponen beserta aspek-aspeknya. 

 
a. Komponen agama 

Keluarga  harus  memberikan  pengajaran  agama  kepada  anak  karena  akan 
berfungsi  untuk  menanamkan  pandangan  hidup  yang  akan  terus  berjalan  seiring 

perkembangan jasmani dan akalnya, serta menanamkan sikap yang kelak akan menjadi 

basis   dalam   menghargai   hidup   dan   pengetahuan   di   sekolah   (Zulhaini,   2019). 

Penanaman  nilai-nilai  agama  merupakan  kewajiban  orangtua  kepada  anak.  Ada 

beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam penenaman nilai-nilai agama, salah satunya 

adalah dengan komitmen orangtua dalam memberikan teladan yang baik bagi anak, 

yang   tercermin   dari   perilaku   serta   kata-katanya   (Maulidiyah,   2018).   Definisi 

operasional komponen agama dalam penelitian ini adalah segala upaya dan bentuk 

pengajaran   yang   dilakukan   oleh   keluarga   dengan   tujuan   untuk   menanamkan, 

menumbuhkan, mengembangkan, membina anak dalam memahami dan mengamalkan 

nilai agama, serta memberikan teladan kepada anak mengenai nilai-nilai keagamaan. 

Komponen agama disusun dengan memodifikasi 6 dari 9 aspek yang ada dalam Faith 

Activities In The Home Scale (FAITHS). Keenam aspek yang dimaksudkan adalah 

family   scripture   study   (upaya   keluarga   dalam   mengajarkan   dan   membiasakan 

penggunaan kitab suci dan buku-buku keagamaan sebagai pedoman kehidupan sehari- 

hari.),   family   singing   (upaya   keluarga   dalam   mengajarkan   dan   membiasakan 

melantunkan  puji-pujian  kepada  Tuhan/tilawah  atau  mengaji/syair  kepada  dewa), 

family religious gathering / activities / celebrations (upaya keluarga dalam mengajarkan 

dan  membiasakan  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan  keagamaan),  family  use  of 

religious   media   (upaya   keluarga   dalam   mengajarkan   dan   membiasakan   dalam 

penggunaan media yang menayangakan atau menampilkan informasi seputar agama 

yang dianut), religious conversations (upaya keluarga untuk membiasakan pembicaraan 

mengenai  agama  hingga  bukan  menjadi  hal  yang  tabu),  serta  aspek  family  prayer 

(mengajarkan dan membiasakan berdoa dalam kehidupan sehari-hari) yang merupakan 

hasil peleburan dari aspek great blessing at meal, family prayer, couple prayer, dan 

prayer with children. 

 
b.   Komponen sosial budaya 

Keluarga merupakan tempat pertama dan utama untuk menanamkan, membina, 
serta mempertahankan nilai-nilai luhur yang dianut kepada anak. Keluarga merupakan 

salah satu  tonggak untuk mempertahankan nilai luhur yang perlahan tergerus zaman, 

dengan fungsi sosial budaya ini, maka anak-anak akan mempelajari bagaimana cara 

menjadi  individu  yang  dapat  berperan  dengan  baik  di  dalam  lingkungan  sosial 



185  

 

(Wirdhana, dkk., 2013). Definisi operasional komponen sosial budaya dalam penelitian 

ini adalah segala upaya yang dilakukan keluarga untuk menanamkan, membina, serta 

mempertahankan nilai-nilai luhur kepada anak-anaknya. 

Skala aspek sosial budaya dibuat dengan memodifikasi  The Familial Ethnic 

Socialization Measure yang mengukur sejauhmana pandangan responden terhadap 

sosialisasi etnik keluarga kepada mereka. FESM versi asli terdiri dari 9 aitem, di mana 

alat ukur ini menggunakan remaja meksiko sebagai sampel dan menghasilkan koefisien 

alpha sebesar 0,82 (Umana-Taylor&Fine, 2004). Penulis menggunakan dua aspek yang 

ada dalam FESM, yakni aspek overt dan covert. Aspek overt didefinisikan sebagai 

bagaimana upaya keluarga dalam mengajarkan  mengenai kebudayaan  yang dimiliki 

secara terang-terangan. Aspek covert didefinisikan sebagai bagaimana upaya keluarga 

dalam mengajarkan mengenai kebudayaan yang dimiliki secara terselubung. 

 
c. Komponen Cinta Kasih 

Keluarga  memiliki  fungsi  cinta  kasih  bermakna  bahwa  keluarga  merupakan 
tempat di mana anak mendapatkan kasih sayang, cinta dan segala sifat kebaikan dan 

kebahagiaan. Keluarga menjadi tepat untuk menciptakan kasih sayang dalam 

berkeluarga, bemasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Wirdhana, dkk., 2013). “Yang 

dimaksud  dengan  "fungsi  cinta  kasrh"  adalah  memberikan  landasan  yang  kokoh 

terhadap hubungan yang harmonis antaranggota keluarga, masyarakat serta hubungan 

kekerabatan antar generasi sehingga tercipta kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan 

batin” (PI, 2014). 

Definisi operasional untuk aspek cintas kasih dalam penelitian  definisi adalah 

segala   bentuk   gambaran   perilaku   keluarga   untuk   menyalurkan   kasih   sayang, 

kehangatan, dan cinta kepada anak-anaknya, sehingga anak akan dapat bertumbuh 

kembang dengan baik. Skala cinta kasih disusun dengan memodifikasi  The Family 

Assesment Device (FAD). FAD memililiki 7 aspek yakni problem solving atau 

penyelesaian masalah dengan α=0,74, communication atau pertukaran informasi antar 

anggota keluarga dengan α=0,75, roles atau pola untuk melakukan peranan dan 

mendukung  perkembangan  tiap  anggota  keluarga  dengan  α=0,72,  affective 

responsivness atau bagaiaman respon afektif yang ditampilkan oleh kelurarga dengan 

α=0,83, affective involvement atau bagaimana keterlibatan keluarga satu saa lain dengan 

α=0,78, behavior control atau bagaiamana aturan dan kontrol dalam keluarga tersebut 

dengan α=0,72, dan general function atau fungsi umum sebuah keluarga dengan α=0,92 

(Epstein, Baldwin, & Bishop, 1983). Studi ini hanya menggunakan beberapa aspek yang 

sudah disebutkan sebelumnya, yakni sebagai berikut. Aspek affective responsiveness 

merupakan bagaimana upaya keluarga dalam mengajarkan dan membiasakan supaya 

anggota  keluarga  mampu  merespon  stimulus  afeksi  yang  diberikan  oleh  anggota 

keluarga lainnya. Aspek communication merupakan  bagaimana upaya keluarga dalam 

mengajarkan dan membiasakan untuk melakukan pertukaran informasi antar angggota 

keluarga dengan baik. Aspek Affective involvement merupakan bagaimana upaya 

keluarga dalam mengajarkan dan membiasakan sejauh mana seharusnya keterlibatan 

afektif antar anggota keluarga, yang mana aspek ini juga merupakan peleburan dengan 

aspek problem solving. Aspek behaviour control merupakan bagaimana upaya keluarga 

dalam mengajarkan dan membiasakan adanya kontrol perilaku dalam kehidupan sehari- 

hari. 

Selain menggunakan aspek pada FAD, peneliti mengadaptasi aspek dari The 

Brief  Family  Relationship  Scale  (BFRS).  BFRS  memiliki  3  aspek,  yakni  sebagai
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berikut. Cohesion merupakan keterikatan atau kelekatan antar anggota keluarga. 

Expresiveness kemampuan mengekspresikan diri dan perasaan sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang terjadi. Conflict merupakan bagaimana upaya keluarga dalam mengajarkan 

dan membiasakan supaya tiap anggota keluarga memiliki kecakapan dalam menghadapi 

konflik yang terjadi di dalam internal keluarga. 

 
d. Komponen perlindungan 

Definisi perlindungan anak tercantum dalam Undang-Undang Dasar maupun 
Undang-Undang Negara Republik Indonesia, beberapa diantaranya adalah sebagai 

berikut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab I 

Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hal yang tidak jauh berbeda 

juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28B ayat (2) yang berbunyi 

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak 

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Definisi operasional untuk 

komponen perlindungan dalam penelitian ini adalah segala upaya dan perbuatan yang 

dilakukan oleh keluarga untuk melindungi anak dengan memberikan kenyamanan, 

keamanan, ketentraman, serta menyediakan hal yang dapat mendukung anak dapat 

bertumbuh kembang dengan optimal sesuai harkat dan martabat manusia. 

Peneliti menyusun skala perlindungan dengan memodifikasi “Inventory Of 

Family Protective Factors (IFPF)” yang memiliki koefisien alpha sebesar 0,88.    IFPF 

terdiri  dari  4  aspek  yakni  fewer  stressor  (stress  rendah)  dengan  keandalan  0.63, 

addaptive   appraisal   (penilaian   adaptif)   dengan   keandalan   0.83,   social   support 

(dukungan sosial) dengan keandalan 0.94, dan compensating experiance  (pengalaman 

kompensasi) dengan keandalan 0.82. Dalam studi ini kami mengeliminasi aspek 

addaptive appraisal dari IFPF dan menambahkan satu aspek dari Familly Protection 

Scale  (FPS)  yakni  supervision  yang  didefinisikan  sebagai  pemantauan  orangtua 

terhadap anak dengan keandalan sebesar 0,80. 

Selain menggunakan sebagai sumber penyusunan aspek, penulis juga mengadaptasi, 

memodifikai dan menambahkan item yang ada pada IFPF dan FPS, serta The Parent 

Protection Scale yang digunakan untuk menguji hubungan orangtua dan tingkat afiliasi 

anak-anak (Birol, 2016) 

 

e. Komponen Reproduksi 
Fungsi  reproduksi  adalah  melanjutkan/  meneruskan  (menjaga  kelangsungan 

garis keturunan) keturunan yang sehat, direncanakan, pengasuhan yang baik, serta 

memelihara dan merawat keluarga sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan manusia 

lahir dan batin (PI, 2014). Komunikasi tentang seks dengan anak akan membuat anak 

bertanya mengenai  seks  tersebut,  sehingga dengan  adanya komunikasi  maka   akan 

membuat anak mampu menunjukkan kesehatan seksual yang lebih baik (Warren & 

Warren, 2014). Definisi operasional untuk aspek reproduksi dalam penelitian adalah 

bahwa  keluarga  merupakan  tempat  untuk  memberikan  pembelajaran  kepada  anak 

supaya  memiliki  pengetahuan  mengenai  seksualitas  yang  sehat  serta  bagaimana 

menjaga diri dari pergaulan yang tidak sehat. 

Dalam studi ini peneliti menggunakan   Family Sex Communication Quotient 

(FSCQ)  yang  menggambarkan  secara  umum  bagaimana  orientasi  keluarga  saat
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membicarakan atau mendiskusikan hubungan seks antara anak dan orangtua. FSCQ 

memiliki koefisien alpha sebesar 0,92 dan konsistensi internal (r=0,80 p<0,01) (Warren 

& Neer, 1986). FSCQ memiliki 3 aspek yakni sebagai   berikut. Aspek kenyamanan 

merupakan keadaan dimana tidak terjadi kecanggungan atau ketakutan saat 

membicarakan seks dengan keluarga. Aspek informasi merupakan gambaran seberapa 

banyak informasi yang dibagikan antara orang tua dan anak mengenai seks. Aspek nilai 

merupakan bagaimana pandangan percakapan tentang seks yang mungkin akan 

berdampak pada anak-anak. 
 

f. Komponen ekonomi 
Keluarga memiliki fungsi ekonomi berarti bahwa keluarga merupakan tempat 

untuk menanamkan dan mengajarkan perencanaan keuangan, serta mengajarkan agar 

setiap anggota keluarga memiliki kecerdasan finansial (Wirdhana, dkk., 2013). 

Pemenuhan kebutuhan ekonomi meliputi adanya kerangka pembagian tugas antara ayah 

dan ibu, di mana biasanya ayah merupakan pihak yang bekerja dan ibu merupakan 

pihak yang mengelola keuangan keluarga. Fungsi ekonomi keluarga meliputi pencarian 

nafkah, perencanaan, dan penggunaan hasil nafkah tersebut, di mana pemenuhan ini 

harus dilakukan dengan sewajarnya agar tidak menimbulkan efek negatif bagi keluarga 

(Rahmah, 2016). 

Definisi  operasional  untuk  komponen  ekonomi  dalam  penelitian  ini  adalah 

bahwa keluarga merupakan pranata utama yang mengajarkan anak dalam melakukan 

perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan, baik itu pengeluaran, pemasukan, 

dan menabung, serta mengajarkan anak untuk dapat membuat keputusan terhadap 

keuangannya.     Selain hal tersebut, keluarga merupakan tempat untuk memenuhi 

kebutuhan dasar anak agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik. 

Peneliti  menyusun  skala  untuk  komponen  perlindungan  dengan 

menggabungkan beberapa alat ukur sekaligus. Dalam mengukur sejauhmana keluarga 

atau orangtua mengajarkan  anak  tentang manajemen keuangan,  kami  menggunakan 

aspek pada De household survey (DHS) yang didalamnya terdapat parental financial 

teaching dengan 4 aspek yakni sebagai berikut. Modelling merupakan bagaimana 

orangtua menjadi model atau contoh bagi anak-anak dalam penaturan keuangan. 

Discussion and guidance merupakan kondisi dimana keluarga melakukan diskusi dan 

bimbingan terhadap pengaturan keuangan anak yang diukur dengan melihat saran 

anggaran yang diterima dari orang tua. Habit formation merupakan bagaiamana 

pemantauan orangtua yang digunakan sebagai  proksi untuk pembentukan kebiasaan 

yang baik dan benar dalam penyusunan keuangan. Independence menggambarkan 

adanya penerimaan uang saku dari orang tua yang digunakan sebagai proksi untuk 

kemandirian. 

Untuk  mengukur tingkat  kecukupan  atau pemenuhan  kebutuhan dasar,  kami 

menggunakan aspek yang ada pada The Family Affluance Scale (FAS) in the Czech 

Republic. The Family Affluance Scale (FAS) in the Czech Republic ini dikembangkan 

berdasarkan  The  Family  Affluance  Scale  (FAS)  yang  memiliki  4  aspek  yakni 

kepemilikan car (mobil), bedrooms(kamar tidur), holidays (liburan), dan computer 

(komputer). Family Affluance Scale (FAS) in the Czech Republic dikembangkan dengan 

menambahkan dua aspek, sehingga keenam aspeknya tersebut adalah kepemilikan car
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(mobil),  bedrooms  (kamar  tidur),  holidays  (liburan),  dan  computer  (komputer), 

dishwasher (mesin pencuci piring), dan 

bathrooms (kamar mandi). 

Pada studi ini, peneliti hanya menggunakan aspek kepemilikan kamar tidur, 

kamar  mandi,  komputer  atau  laptop,  kemudian  memodifikasi  kepemilikan  mobil 

menjadi kepemilikan kendaraan. Selain menggunakan aspek yang ada, kami 

menambahkan kebutuhan dasar yang sepatutnya terpenuhi oleh keluarga, yakni 

kebutuhan   sandang,   pangan,   sedangkan   untuk   papan   sudah   terwakilkan   oleh 

kepemilikan kamar tidur dan kamar mandi. 
 

g. Komponen sosialisasi dan pendidikan 
Keluarga memiliki  tugas  yang sangat  penting,  di  mana keluarga merupakan 

tempat untuk meciptakan proses pendidikan yang berkesinambungan agar dapat 

menghasilkan  keturunan  yang  memiliki  kecerdasan  dan  budi  pekerti  yang  baik, 

sehingga kelak pendidikan tersebut mampu menjadi pedoman dan pijakan  kuat dalam 

perjalanan kehidupan anak (Jailani, 2014). Keluarga menjadi tempat pendidikan anak 

yang berlangsung sepanjang masa, segala proses dalam keluarga baik itu interaksi, 

sosialisasi, komunikasi, maupun tigkah laku merupakan proses pendidikan bagi anak 

(Fachrudin, 2011). 

Fungsi sosialisasi dalam keluarga merupakan proses mentransfer atau 

menanamkan kebiasaan, nilai, dan aturan dalam sebuah kelompok atau masyarakat, hal 

ini bertujuan untuk melakukan pengajaran atau memberikan pendidikan kepada anak 

dari awal hingga terbentuk kepribadiannya, sehingga anak mampu bersikap dan 

berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku di masyarakat (Yulia, 2018). 
Definisi operasional untuk komponen sosialisasi dan pendidikan dalam penelitian ini 
adalah bahwa keluarga merupakan wahana pertama dan utama dalam memberikan 
pendidikan  dalam  berbagai  aspek,  serta  keluarga  memiliki  tanggung  jawab  untuk 
membentuk kepribadian anak serta bertanggung jawab untuk menanamkan hingga 
membina anak untuk dapat memahami nilai dan norma di masyarakat. 

Skala komponen perlindungan disusun dengan memodifikasi The Inventory Of 
Father Involvement (IFI). IFI memiliki 9 aspek, dengan skor cronbach‟s alpa tiap aspek 
tersebut berkisar antara 0,69-0,87. Pada studi ini, kami hanya menggunakan 4 aspek, 
yakni sebagai berikut. Dorongan Sekolah (α=0,82). Mengembangkan bakat dan 
kekhawatiran masa depan (α=0,75). Pembelajaran dan dukungan pekerjaan rumah 
(α=0,83). Mengajarkan disiplin dan tanggung jawab (α=0,85). 
Peneliti tidak sepenuhnya menggunakan item yang sudah ada pada IFI, kami 
memodifikasi dan menambahkan item sesuai dengan kebutuhan. Penulis 
mengembangkan dsn menggeneralisasikan IFI yang sebenarnya hanya berlaku untuk 
ayah hingga dapat digunakan untuk ayah dan ibu (orangtua). 

Pada pengukuran komponen sosialisasi ini, penulis menggunakan aspek yang 
ada pada The Feetham Family Functioning Survey (FFFS) yang terdiri dari 3 aspek 
yakni  sebagai  berikut.  FFFS  memiliki  α=0,91  yang  menunjukkan  bahwa  alat  ini 
memiliki konsistensi internal tinggi dengan skor cronbach‟s alpha pada tes ulang adalah 
0,82. Cronbach alfa untuk hubungan antara keluarga dan anggota keluarga = 0.89 dan 
0.83, hubungan antara keluarga dan subsistem(sehubungan dengan siapa mereka 

memiliki  hubungan  yang  kuat,  seperti  tetangga,  teman,  dll.)  =0.77  dan  0.74,  dan
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hubungan antara keluarga dan masyarakat (dengan hubungan keluarga dengan 

lingkungan luar seperti sekolah, tempat kerja, dan lainnya) = 0.73 dan 0.72. Namun 

dalam studi ini penulis hanya menggunakan dua aspek FFFS, yakni hubungan antara 

keluarga dan subsistem serta hubungan antara keluarga dan masyarakat, hal ini 

dikarenakan aspek  hubungan antara keluarga dan anggota keluarga sudah tergambarkan 

melalui komponen lain dalam alat ukur fungsi keluarga ini yakni melalui komponen 

cinta kasih. Berdasarkan IFI dan FFFS kami mengadaptasi, memodifikasi, serta 

menambahkan item sesuai indikator yang kami buat dan kami butuhkan. 

 
h. Komponen pembinaan lingkungan 

Menurut   Kamus   Besar   Bahasa   Indonesia,   Pembinaan   merupakan   usaha, 
tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh 

hasil yang lebih baik. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan sebuah 

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang 

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejateraan manusia serta makhluk 

hidup lain. Sehigga dapat diartikan bahwa pembinaan Lingkungan  merupakan usaha, 

tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh 

hasil yang lebih baik yang berhubungan dengan benda, daya, keadaan, dan makhluk 

hidup termasuk manusia dan perilakunya. Definisi operasional komponen pembinaan 

lingkungan dalam penelitian ini adalah bahwa keluarga memiliki tanggung jawab untuk 

menanamkan dan mengembangkan pemahaman anak mengenai lingkungan serta 

mengembangkan sikap dan perilaku peduli terhadap lingkungan. 

Peneliti mengembangkan skala untuk komponen pembinaan lingkungan ini 

berdasarkan   kuesinoner   dalam   jurnal   A   Nationwide   Survey   Evaluating   the 

Environmental  Literacy  of  Undergraduate  Students  in  Taiwan.  Dalam  kuesioner 

tersebut terdapat 3 elemen dengan 3 komponen pada masing-masing elemen tersebut. 

Elemen Cognitive terdiri dari komponen Knowledge of natural systems, Knowledge of 

environmental issues, dan knowledge of appropriate action strategies. Elemen Affective 

terdiri dari komponen environmental awareness and sensitivity, environmental values, 

dan Decision-making attitude on environmental issues. Elemen behavioral terdiri dari 

komponen elemen Intentions to act, environmental action strategies and skills, dan 

involvement in responsible environmental behavior. Jumlah keseluruhan item pada 

kuesioner tersebut adalah 70 aitem. Kami menggunakan komponen pada environmental 

literacy sebagai aspek yang digunakan untuk mengembangkan indikator dan item sesuai 

kebutuhan. 

 
2. Penyusunan Indikator 

Konstruk,  komponen,  dan  aspek  telah  tersusun,  maka  langkah  selanjutnya 
adalah penyusunan indikator berdasarkan aspek yang sudah dibentuk pada tahap 

sebelumnya. Indikator merupakan manifestasi dari komponen atau aspek, yanga mana 

indikator ini digunakan sebagai acuan dalam pembuatan aitem. Periantalo (2019) 

berpendapat bahwa pembuatan indikator didasarkan pada logika peneliti yag mengacu 

pada komponen atau aspek tersebut. Pihak yang berperan dalam pengeliminasian 

indikator adalah peneliti, rekan peneliti, dan ahli kosntrak, sehingga konstrak  yang 

disusun  benar-benar mengungkapkan tentang kosntrak yang ingin diungkap. 
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3. Pembuatan item dan penentuan jensi respon  
Setelah terbentuk indikator, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan aitem. 

Aitem dapat dituliskan dengan dua bentuk, yakni favorable dan unfavorable. Aitem 

favorable merupakan aitem yang menunjukkan ciri perilaku atau indikator yang hendak 

diukur, sedangkan aitem unfavorable merupakan aitem yang merupakan kebalikan atau 

tidak menggambarkan indikator yang hendak diukur. 

Sebelum melakukan pembuatan aitem, ada baiknya untuk   menentukan jenis 

respon yang akan digunakan. Hal ini dilakukan agar pembuatan aitem akan terarah 

sesuai dengan respon yang diharapkan. Studi ini menggunakan jesnis respon sangat 

sesuai = SS, Sesuai = S, Nertal = N, Tidak Sesuai = TS, dan Sangat Tidak Sesuai = 

STS. Setelah menentukan jenis respon, maka selanjutnya adalah pembentukan aitem. 

Terdapat kaidah-kaidah dalam penulisan aitem, diantaranya adalah sebagai berikut. 

Edwards   menyatakan   bahwa   terdapat   beberapa   hal   yang   perlu   dihindari   atau 

diperhatikan   dalam   pembuatan   aitem,   yakni   sebagai   berikut.   Hindari   membuat 

penyataan tentang fakta, berkaitan dengan masa lalu, interpretasi ganda, serta tidak 

relevan  dengan  yang  hendak  diukur,  hindari  penggunaan  kata-kata  semu  maupun 

kalimat majemuk, adanya satu kata negatif dalam satu kalimat, hindari menyatakana 

item secara langsung, buat perntanyaan yang memungkin semua respon atau retang 

penilaian terisi oleh subjek, gunakan bahasa yang jelas, sederhana dan mudah dipahami, 

serta hindari membuat penyataan yang memiliki lebih dari satu pikiran pokok. 

 

B. Analisis Data 
Dalam  penelitian,  langkah  selanjutnya  setelah  konstruk  diturunkan  hingga 

menjadi item adalah melakukan uji coba kepada subjek penelitian. Namun karena studi 

ini merupakan studi literatur, maka penulis tidak melakukan pengambilan data 

dilapangan namun menggunakan data simulasi. Setelah membuat data simulasi, maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan serangkaian analisis data. 
Kaplan & Saccuzo (2005) mengartikan analisis data merupakan suatu langkah 

dalam membuat alat tes yang memiliki aitem seminimal mungkin, namun memiliki 
koefisien validitas dan reliabilitas yang tinggi. Proses ini dilakukan untuk menganalisis 
item hingga diperoleh  hasil sesuai  dengan  keinginan. Analisis data  yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 
1. Reliabilitas 

Suryabrata (2000) mendefinisikan reliabilitas sebagai  keadaan yang  menunjuk 
sejauh  mana  perbedaan-perbedaan  skor  perolehan  mencerminkan  perbedaan  atribut 

yang sebenarnya. Relibilitas berkaitan dengan konsistensi hasil dari alat ukur, yanga 

mana  reliabilitas  ini  terdiri  dari  konsistensi  internal,  tes  ulang,  dan  tes  paralel 

(Periantalo, 2016). 

 
2. Validitas 

Validitas  berkaitan  erat  dengan  kebenaran  karena  memiliki  tiga  primsip  yakni, 
korespondensi (sesuai kenyataan), koherensi (sekumpulan klain yang sesuai 

berhubungan), serta pragmatis (memiliki manfaat apabila mempercayai dan mengacu 

hal tersebut) (Shadis, Cook, & Campbell, 2002). 

 
Validitas Isi, menurut Anastasi (1990) merupakan validitas yang di dalamnya terdapat 

pemeriksaan terhadap isi alat ukur, sudahkan menggunakan sampel yang representatif 

sesuai domain perlilaku yang hendak diukur. Periantalo (2015) mengungkapkan bahwa
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validitas isi merupakan hasil pengukuran bersifat kualitatif dan subjektif dan bukan 

merupakan data yang diperoleh dari lapangan. Dalam buku tersebut juga dijelaskan 

bahwa validitas isi terdiri dari dua bgian, yakni validitas logis dan validitas tampang. 

Validitas tampang merupakan validitas yang berkaitan dengan tampilan alat ukur, 

sedangkan validitas logis bertujuan untuk melihat apakah terdapat keselarasan dari 

konstrak hingga aitem pada alat ukur tersebut. 

 
Validitas Konstrak, merupakan vlaidias yang menunjukkan sejauhmana sklaa mampu 

mengukur trait  dan  melihat  apakah  trait  ini  dapat  menggarkan  model  teoritis  yang 

digunakan dalam alat ukur tersebut (Limbert, Nihira & Leland, 1993). validitas konstrak 

merupakan validitas yang bertujuan untuk menkonfirmasi karakteristik suatu alat ukur. 

Validitas konstrak terdiri dari validitas konvergen (korelasi konstrak dengan atribut 

yang hampir sama), validitas diskriminan (korelasi konstrak dengan atribut yang 

berbeda), validitas divergen ((korelasi konstrak dengan atribut yang berlawanan), 

validitas  faktorial  (menunjukkan item  terbaik),  validitas  kelompok  (mengkonfirmasi 

karakteristik suatu kelompok dalam penelitian tersebut). Namun dalam penelitian ini 

hanya menggunakan validitas kelompok dan validitas konvergen (Periantalo, 2015). 

 
Validitas Kriteria, menghubungkan alat ukur dengan kriteria yang berada di luar 

dirinya. Validitas ini terdiri dari validitas konkuren (menghubungkan alat ukur dengan 

kriteria yang didapatkan saat ini), dan validitas prediktif (melihat hubungan alat ukur 

dengan kriteria yang bisa didapatkan pada masa akan datang) (Periantalo, 2015). 

 
3. Z skor 
Skor individu perlu diubah ke dalam Z skor dengan tujuan untuk mengidentifikasi 
keberadaan skor dalam distribusi data, dengn kata lain berfungsi untuk mengetahui letak 
detail skor dalam distribusi data. Rumus dalam penentuan Z skor adalah: 

 

Z= X-X‟/SD 

 
Z= Nilai atau skor  X= Angka Kasar 

X‟= Mean               SD= Standar Deviasi 

 
4. Norma 
Norma  diartikan  sebagai  rata-rata  kecenderungan  suatu  kelompok  (Azwar,  2005). 
Norma yang digunakan merupakan norma hipotetik, yang diartikan sebagai norma yang 

dibuat dengan berdasarkan pada skala yang sudah disusun dan pengkategoriannya 

disesuaikan dengan  skor hipotetik dari skala tersebut. Norma merupakan gambaran 

penyebaran skor-skor dari hasil data peneitian, hal ini bertujuan untuk memberikan 

makna kepada hasil yang diperoleh oleh subjek (Anastasi, 1990). Norma dalam studi ini 

dibentuk berdasarkan Z skor yang sudah dijelaskan sebelumnya. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Total  aspek  dalam  penyusunan  skala  ini  adalah  sebanyak  41  aspek  dengan 
penjabaran sebagai berikut. Komponen agama sebanyak 6 aspek, komponen sosial 

budaya sebanyak 2 aspek, komponen cinta kasih sebanyak 7 aspek, komponen 

perlindungan sebanyak 4 aspek, komponen reproduksi sebanyak 3 aspek, komponen
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ekonomi sebanyak 10 aspek, komponen sosial dan pendidikan sebanyak 6 aspek, serta 

komponen lingkungan sebanyak 3 aspek. 

Total  indikator  dalam  penyusunan  skala  ini  adalah  sebanyak  119  indikator 

dengan   penjabaran   sebagai   berikut.   Komponen   agama   sebanyak   16   indikator, 

komponen sosial budaya sebanyak 11 indikator, komponen cinta kasih sebanyak 21 

indikator,  komponen  perlindungan  sebanyak  12  indikator,  komponen  reproduksi 

sebanyak 9 indikator, komponen ekonomi sebanyak 24 indikator, komponen sosial dan 

pendidikan sebanyak 16 indikator, serta komponen lingkungan sebanyak 9 indikator. 

Total aitem dalam penyusunan skala ini adalah sebanyak 356 aitem dengan penjabaran 

sebagai  berikut.  Komponen  agama  sebanyak  48  aitem,  komponen  sosial  budaya 

sebanyak 36 aitem, komponen cinta kasih sebanyak 63 aitem, komponen perlindungan 

sebanyak  36  aitem,  komponen  reproduksi  sebanyak  27  aitem,  komponen  ekonomi 

sebanyak  72  aitem,  komponen  sosial  dan  pendidikan  sebanyak  48  aitem,  serta 

komponen lingkungan sebanyak 26 aitem. Contoh penurunan komponen menjadi aitem 

akan dipaparkan pada lampiran 1. 

Tahap setelah pembuatan aitem adalah melakukan uji validitas logis dengan 

menggunakan Aiken‟s V. Penguji Aiken‟s V pada studi ini adalah orang-orang yang 

kompeten dan memahami tentang fungsi keluarga. Penguji dalam studi ini terdiri dari 

tiga orang, yang mana jumlah ini merupakan jumlah minimal dalam pengujian  Aiken‟s 

V. Dua orang penguji merupakan   karyawan di dinas sosial, lebih tepatnya karyawan 

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 

(LK3), dan satu orang penguji merupakan karyawan di Badan Kependudukan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN). Berikut merupakan hasil dari review Aiken‟s V 

berdasarkan komponen. 

 
Komponen Kriteria Jumlah 

 

 
 
 

Agama 

Sangat Baik 8 

Baik 23 

Cukup Baik 7 

Tidak Baik 10 

Sangat 
TidakBaik 

0 

 

 
 

Sosial 

Budaya 

Sangat Baik 0 

Baik 16 

Cukup Baik 20 

Tidak Baik 0 

Sangat 
TidakBaik 

0 

 

 
 
 

Cinta Kasih 

Sangat Baik 12 

Baik 24 

Cukup Baik 26 

Tidak Baik 1 

Sangat 
TidakBaik 

0 

 

Perlindung- 

an 

Sangat Baik 3 

Baik 19 

Cukup Baik 14 
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 Tidak Baik 0 

Sangat 
TidakBaik 

0 

 

 
 
 

Reproduksi 

Sangat Baik 0 

Baik 16 

Cukup Baik 11 

Tidak Baik 0 

Sangat 
TidakBaik 

0 

 

 
 
 

Ekonomi 

Sangat Baik 12 

Baik 27 

Cukup Baik 32 

Tidak Baik 1 

Sangat 
TidakBaik 

0 

 

 
 

Sosial dan 

Pendidikan 

Sangat Baik 33 

Baik 9 

Cukup Baik 6 

Tidak Baik 0 

Sangat 
TidakBaik 

0 

 

 
 

Pembinaan 

Lingkungn 

Sangat Baik 0 

Baik 18 

Cukup Baik 8 

Tidak Baik 0 

Sangat 
TidakBaik 

0 

 

Berdasarkan  hasil  analisis  Aikens‟V, maka  diperoleh  data  seperti  di  atas. 

Berdasarkan perolehan skor maka dilakukan eliminasi terhadap aitem. Setiap indikator 

minimanl memiliki satu aitem. Instrumen akhir yang diperoleh adalah sebanyak 120 

item. 

 
KESIMPULAN 

Skala   fungsi   keluarga   merupakan   skala   untuk   mengukur   seberapa   jauh 
keberfungsian suatu keluarga. skala ini memiliki delapan komponen, diantaranya adalah 

agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, ekonomi, sosialisasi dan 

pendidikan, serta pembinaan lingkungan. Secara spesifik, skala ini terdiri dari 8 

komponen, 41  aspek,  119  indikator,  356  aitem  awal  (direvisi  dengan  melihat  skor 

Aiken‟s V menjadi 120 aitem). 

 
SARAN 
Bagi  orangtua  diharapkan  mampu  mengetahui,  memahami,  dan  menerapkan  fungsi 
keluarga yang baik. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih teliti dalam penurunan 

aitem sehingga mampu mengungkap konstrak yang sudah ditentukan. 

 
  
      
 
 



194
194
194 

 

DAFTAR PUSTAKA 
Anastasi, A. (1990). Psychological testing (6th ed). New York: Macmillan. 

Azwar,  Saifuddin,  2005.  Sikap  Manusia.    Teori  dan  Pengukurannya.  Edisi  kedua. 

Yogyakarta: Pustaka Belajar. 

Birol, C. (2016). Development of the parent protection scale. Antrophologist, 23 (1), 

142-147. 

Clare,  K.,  Cooper,  P.,  Creswell,  C.  (2013).  The  parental  overprotection  scale: 

association with child and parental anxiety. Journal of Affective Disorders, 151 

(2). 

Epstein, N. E., Baldwin, L. M., Bishop, D. S. (1983). The McMaster family assesment 

device (FAD). Journal of Marital and Family Therapy, 9 (2), 171-180. 

Fachrudin. 2011. Peranan pendidikan agama dalam keluarga terhadap  pembentukan 

kepribadian anak-anak. Jurnal pendidikan agama islam, 9 (1), 1-16. 

Friedman, M. M. 1998. Keperawatan Keluarga, Teori dan Praktik Ed. 3. Jakarta:  EGC. 

Fobair, P. A.,  & Zabora J. R. (2013).Family 

Fuctioning as a resource variabel in psichology cancer research: Issue an 

Measures. In Somerfield, M. R & Curbow, B. (Eds).   Psychology resource 

variabel in cancer studies: conceptual and measurement issues. New York: 

Routledge. 

Fok, C. C. T., Allen, D., Henry, D & Team. (2011). The brief family relationship scale: 

a brief measure of the relationship dimension in family functioning. 21(1). 

Gardner, D. L., Huber, C. H., Steiner, R. (2008). The development and validation of the 

inventory  of  family  factors:  a  brief  assesment  for  family  counseling.  The 

Family Journal, 16 (2), 107-117. 

Hawkins, A. J., Bradford, K. P., Palkovitz, R., Chirtiansen, S. (1999). The inventory of 

father involvement (IFI): a pilot study of a new measure of father involvement. 

National Institutes Of Health, 10 (2). 
Hobza, V., Hamrik, Z., Bucksch, J., Clercq, B. D. (2017).  The Family Affluance Scale 

as an indicator for socioeconomic status: validation on regional income 
differences  in  the  Czech  Republic.  International  Journal  of  Environmental 
Research and Public Health, 14 (12), 15-40. 

Jailani, M. Syahran. 2014. Teori pendidikan keluarga dan tanggung jawab orangtua 

dalam pendidikan anak usia dini. Jurnal pendidikan islam, 8 (2), 246. 
Kaplan, R. M., & Saccuzzo, D. P. (2005). Psychological testing principle, aplication and 

issue (6
th 

edition). USA: Wadsworth. 
Lestari, S. (2016). Psikologi keluarga: penanaman nilai & penanganan konflik dalam 

keluarga. Jakarta: Prenada Media. 
Limbert, Nadine, Nihira, Kazuo & Leland, H. (1993). Adaptive behavior scale-school, 

second edition. Examiner manual. USA:      American Association on Mental 
Retardation 

Maulidiyah, Eka Cahya. 2018. Penanaman nilai-nilai agama dalam pendidikan anak di 
era digital. Martabat: jurnal perempuan dan anak, 2(1), 70-91. 

Martin,  T.  F.,  (1995).  Religious  socialization:  a  test  of  challenging  hypothesis  of 
parental influence of adolecent faith maturity. Canada: The University Of 
British Columbia Vancouver 

Mudrock, G. P. (1965). Social structure. New York: Free-Press 
Nurs, J. C. F. (1999). Instruments for research with families. The Family Environment 

Scale (FES) and The Feetham Family Functioning Survey (FFFS). Journal of 

Child and Family Nursing, 2(1), 63-70 

.



195
195
195 

 

 

Pemerintah  Indonesia.  (2002).  Undang-undang  Republik  Indonesia  nomor  23  tahun 

2002 tentang perlindungan anak. Lembaran negara RI tahun 2002 nomor 109. 

Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia. 

Pemerintah Indonesia. (2004). Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 87 tahun 

2014 Tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, 

Keluarga  berencana,  dan  sistem  informasi  keluarga.  Tambahan  lembaran 

negara republik indonesia nomor 5614. Jakarta: Presiden Republik Indonesia. 

Periantalo, J. (2015). Penyusunan Skala Psikologi: Asyik, Mudah, dan  Bermanfaat. 

Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar. 

Periantalo,  J.  (2019).  Penelitian  kuantitatif  untuk  psikologi.  Yogyakarta:  Pustaka 

Pelajar. 

Rahmah, St. (2016). Peran keluarga dalam pendidikan akhlak. Alhiwar: jurnal ilmu dan 

teknik dakwah, 4 (7). Reiss, I. L. (1965). The universality of the family: a 

conceptual analysis. Journal of Marriage And The Family,27, 443-453. 

Setiawati. 2008. Penuntun Praktis Asuhan Keperawatan Keluarga. Jakarta: Trans  Info 

Media. 

Shadis, Cook, & Campbell. (2002). Exsperimental and quasi experimental design for 

generelized causal inference. USA: Houshton Mifflin Company. 

Shih,  M.  L.,  Wei,  T.  F.,  Yeh,  S.  C. (2018). A Nationwide Survey Evaluating the 

Environmental Literacy of Undergraduate Students in Taiwan. Sustainability, 

10 (6), 17-30. 

Suryabrata. (2000). Metode penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 

Umana-Taylor, A. J., & Fine, M.A.  (2004). Examining a model  of ethnic identity 

development among mexican-origin adolesencent living in the U.S. Hispanic 

Journal of Adolecent Research, 17(3), 303-327. 

Warren, C.,   Neer, M. R. (1986).   Family sex communication orientation. Journal of 
Applied Communication Research, 14 (2), 86-107. 

Wirdhana, dkk. (2013). Buku pegangan kader BKR tentang delapan fungsi keluarga. 

Jakarta Timur: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 

Yulia, fitri. 2018. Peran keluarga bekerja dalam mensosialisasika nilai agama pada anak 

di rt 02 rw 02 desa tarai bangun kecamatan tambang kabupaten kampar. Jom 

fisip, 5(1), 1-14. 

Zulhaini.  2019.  Peranan  keluarga  dalam  menanamkan  nilai-nilai  pendidikan  agama  

               Islam kepada anak. Jurnal al-hikmah, 1(1). 1-15 

 

 

 

 



Lampiran 1. 

196
196
196 

 

 

 

Tabel. 1 Jurnal Referensi 
 
 
 

Komponen Judul Jurnal Ahli Alat Ukur 

 

Agama 
Religious  socialization:  a  test  of  challenging  hypothesis  of  parental 
influence of adolecent faith maturity 

Todd Forrest Martin Faith Activities In The Home 
Scale (FAITHS) 

Sosial 
Budaya 

Ethnic   identity   development   among   mexican-origin   latino   using 
eriksonian and social identity perspectives. 

Umana Taylor, A. J., Yazedjian, 
A. & Bamaca-Gomez, M.Y. 

The          Familial          Ethnic 
Socialization Measure 

 

Cinta Kasih 
The McMaster family assesment device (FAD) Nathan.  E.  Epstein,  Lawrence 

M. Baldwin & Duane S. Bishop 
The        McMaster        family 
assesment device (FAD) 

The brief family relationship scale: a brief measure of the relationship 
dimension in family functioning. 

Carlotta Ching Ting Fok, James 
Allen, David Henry, & Team. 

The Brief Family Relationship 
Scale (BFRS) 

 
Perlindungan 

The development and validation of the inventory of family factors: a 
brief assesment for family counseling. 

Deborah L. Gardner, Charles H. 
Huber, Robert Steiner. 

Inventory         Of         Family 
Protective Factors (IFPF) 

The parental overprotection scale: association with child and parental 
anxiety. 

Kiri clare, peter cooper, & cathy 
creswell. 

Familly Protection Scale (FPS) 

 

Reproduksi 
Family Sex Communication Orientation Clay Warren & Michael R. Neer Family   Sex   Communication 

Quotient (FSCQ) 

Ekonomi The Family Affluance Scale as an indicator for socioeconomic status: 
validation on regional income differences in the Czech Republic. 

Vladimir       Hobza,       Zdenek 
Hamrik,  Jens  Bucksch,  &  Bart 

De Clercq 

The  Family  Affluance  Scale 
(FAS) in the Czech Republic 

Sosialiasasi 
dan 

Pendidikan 

The  inventory  of  father  involvement  (IFI):  a  pilot  study  of  a  new 
measure of father involvement. 

Alan  J.  Hawkins,  Kay  Patten 
Bradford,   Rob   Palkovitz      & 

Shawn Chirtiansen. 

The    Inventory    Of    Father 
Involvement (IFI) 

Instruments for research with families. The Family Environment Scale 
(FES) and The Feetham Family Functioning Survey (FFFS). 

J Child Fam Nurs. FFFS  (The  Feetham  Family 
Functioning Survey) 

Pembinaan 
Lingkungan 

A   Nationwide   Survey   Evaluating   the   Environmental   Literacy  of 
Undergraduate Students in Taiwan. 

Shih Mu Liang, Wei Tang Fang 
& S. C. Yeh. 

Environmental Literacy 
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Komponen Aspek Indikator Aitem 

Agama Family  prayer  merupakan  bagaimana  upaya 
keluarga dalam mengajarkan dan membiasakan 
berdoa dala kehidupan sehari-hari. 

Berdoa      sebelum      melakukan 
sesuatu 

Sebelum menyantap hidangan, keluarga kami melakukan doa 
bersama 

Sosial Budaya Overt  merupakan  bagaimana  upaya  keluarga 
dalam mengajarkan mengenai kebudayaan yang 
dimiliki secara terang-terangan. 

Ajaran nilai dalam budaya Saya  memperoleh  sedikit  pengetahuan  tentang  nilai  dalam 
budaya kami dari keluarga. 

Cinta Kasih Affective   responsive   merupakan   bagaimana 
upaya keluarga dalam mengajarkan dan 

membiasakan supaya anggota keluarga mampu 

merespon stimulus afeksi yang diberikan oleh 

anggota keluarga lainnya. 

Mampu    menampilkan    perilaku 
dan sikap afektif 

Keluarga     kami     mengekspresikan     kehangatan     dalam 
berinteraksi 

Perlindungan Supervision  merupakan  pemantauan  orangtua 
terhadap anak 

Pemantauan kegiatan sehari-hari Saat saya berada di suatu tempat, orang tua menelpon saya 
pada waktu-waktu tertentu 

Reproduksi Kenyamanan merupakan keadaan dimana tidak 
terjadi  kecanggungan  (merasa  nyaman)  saat 
membicaranseks dengan keluarga. 

Tidak tabu membicarakan tentang 
seksualitas 

Saat memang dibutuhkan, maka orang tua tidak segan untuk 
mengajarkan tentang kesehatan yang berkaitan dengan seks. 

Ekonomi Discussion  and  guidance  merupakan  kondisi 
dimana    keluarga    melakukan    diskusi    dan 
bimbingan terhadap pengaturan keuangan anak 
yang  diukur  dengan  melihat  saran  anggaran 
yang diterima dari orang tua 

Bimbingan untuk menabung Orang tua mengajarkan saya untuk menyisihkan uang jajan 
untuk menabung 

Sosialisasi               dan 
Pendidikan 

Dorongan Sekolah merupakan keadaan dimana 
keluarga mndorong dan mendukun anak untuk 
bersekolah 

Dorongan    untuk    mengerjakan 
tugas sekolah 

Orangtua mengingatkan saya untuk mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh guru 

Pembinaan Lingkungan Afektif merupakan bagiamana keluarga dalam 
menanamkan tentang kepekaan terhadp isu dan 
permasalahn lingkungan 

Kepekaan terhadap lingkungan Keluarga mengajarkan saya untuk mengingatkan seseorang 
yang melakukan hal yang bisa merusak lingkungan 

 

 

Contoh Penurunan Aitem per Komponen
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KEBAHAGIAAN IBU YANG MEMILIKI ANAK ADD 

HAPPINESS OF MOMS WHO HAVE ADD CHILDREN 
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ABSTRACK 

 
INTRODUCTION Most of mothers who have ABK’s children, especially ADD, 

sometimes feel sad, worried, anxious, and disappointed. However, there are some 

mothers who express positive emotion such a happiness. This research aims to explain 

image of happiness, factors which affect the happiness, and difference of happiness of 

mothers who have ADD’s children. 

 
METHOD This research uses descriptive qualitative method. Two mothers with ADD’s 

children (working mother and non-working mother), around 30 – 40 years old who take 

therapy in the same school, are used as the data in this research. Subject determination 

uses purposive sampling which is located in PG/TK “x” Sidoarjo. Data collection uses 

interview and field notes method. 

 
RESULTS The result of this research shows that there is image of happiness in mothers 

with ADD’s children by not showing their disappointment, involving themselves, being 

optimist, and having gratitude. 

 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS The conclusion on the subject in this 

study has a picture of happiness in the form of optimism, full involvement, and does not 

have a sense of disappointment with what the subject has received. Suggestions for 

further research, namely for mothers who have ADD children, are always optimistic 

and feel proud of their child's development, with the results that have been achieved. 

For further research, it is expected to use other methods such as quantitative or 

experimental, and it is expected to use the observation method as a means of collecting 

data as it should be, not only as a supporting tool so that the data obtained is more 

complete and comprehensive. 

 
Keywords: Happiness, mother with ADD’s children

mailto:noviafasusiah@gmail.com
mailto:noviafasusiah@gmail.com
mailto:rddewanti68@gmail.com
mailto:rddewanti68@gmail.com
mailto:nibrasaligunanjar@gmail.com


199
199
199 

 

 

 

Pendahuluan 
Masa kanak-kanak merupakan masa transisi dari masa balita ke masa kanak-kanak. 

Pada umumnya di masa kanak-kanak ini adalah masa yang terpanjang dalam rentang 

kehidupannya, dimana kanak-kanak relatif tidak berdaya dan tergantung pada orang lain 

disekitarnya, atau yang lebih tua darinya. Pertumbuhan dan perkembangan seorang anak 

dapat dilihat dari segi fisik, kognitif, emosi dan sosial (Papalia, 2008). Setiap anak 

melalui masa perkembangan secara berurutan sesuai tahap perkembangan yang 

berlangsung di masing-masing usia, namun masih ada anak-anak yang memiliki 

hambatan  dalam  proses  perkembangannya.  Gangguan  ini  biasanya  sudah  terdeteksi 

pada masa kehamilan hingga usia dini tumbuh kembang. Ribuan bayi yang terlahir 

cacat atau keterbelakangan secara mental, setiap tahun merupakan hasil dari peristiwa 

yang terjadi di dalam kehidupan ibu, 1 atau 2 bulan saat sebelum pembuahan yang ada 

didalam kandungannya ibu (Santrock, 2002). Dimana pada masa kehamilan (priode 

prenatal) adalah masa yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan janin di dalam 

kandungan. Adapun keadaan emosi ibu dapat mempengaruhi perkembangan anak pada 

janin (Hurlock, 1980). Selain emosi, kondisi ibu yang mempunyai penyakit atau 

terserang  infeksi  ketika  hamil  dapat  mengakibatkan  kelainan  pada  janin  Santrock 

(2002). 

Hambatan dan gangguan perkembangan yang dialami anak, sering pula disebut 

dengan istilah sebagai “Anak Berkebutuhan Khusus”. Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK) diartikan sebagai individu-individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda 

dari individu lainnya yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Anak 

Berkebutuhan Khusus (ABK) sebagai anak dengan karakteristik khusus yang berbeda 

dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, 

emosi atau fisik (Heward, 2006). 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Permendiknas 

No. 70/2009  pasal 3 ayat 2) anak yang termasuk berkebutuhan khusus (ABK) sebagai 

berikut:  tunanetra,  tunarungu,  tunawicara,  tunagrahita,  tunadaksa,  tunalaras, 

berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, ADD dan ADHD, memiliki hambatan 

motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat aditif lainnya, 

memiliki kelainan lainnya, tuna ganda. 

Salah satu yang termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) ialah ADD (Attention 

Deficit Disorder) atau gangguan pada pemusatan perhatian. Anak ADD mengalami 

hambatan pemusatan perhatian, secara konsisten telah menimbulkan kesulitan bagi 

dirinya dalam proses belajar dan interaksi sosial. Serta menyebabkan hambatan pada 

keberfungsiannya dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diketahui bahwa gejala ADD yang 

telah menyebabkan terjadinya hambatan telah dapat diamati pada anak sebelum ia 

berumur 7 tahun. Saat usia anak-anak, kondisi ADD juga bisa terjadi saat seseorang 

proses menuju kedewasa atau semakin menguat seiring pertambahan usia menuju 

dewasa. Gejala ADD umumnya bisa diketahui saat anak berusia 4 sampai 5 tahun. 

Adapun  karakteristik  menurut  DSM  IV TR,  anak  dengan  hambatan  pemusatan 

perhatian (ADD) adalah: A. kesulitan dalam memperhatikan detail dari pekerjaan serta 

sering  membuat  kecerobohan  dalam  mengerjakan  pekerjaan  sekolah  dan  aktifitas 

lainnya. B. sering mengalami kegagalan dalam memusatkan perhatian pada pekerjaan 

sekolah  dan  permainan.  C.  sering  tidak  memberi  perhatian  penuh  ketika  sedang 

bercakap. D. sering mengalami kesulitan dalam mengikuti perintah karena gagal dalam 

memahami perintah tersebut. E. sering mengalami kegagalan dalam mengatur 

aktifitasnya.  F.  sering  menolak,  tidak  menyukai,  atau  mengabaikan  jika  diminta
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melakukan pekerjaan. yang panjang, seperti dalam belajar, mengerjakan pekerjaan 

rumah, atau tugas laiinya. G. sering kehilangan benda-benda yang diperluka n untuk 

melaksanakan  aktifitasnya,  seperti kehilangan pensil, penghapus,  buku, dan 

sebagainya. H. sering mudah terganggu konsentrasinya. I. sering lupa. 

Di.Indonesia, cara untuk mendiagnosis gangguan ini berdasarkan pada kriteria 

diagnosis menurut Pedoman Penggolongan dan.Diagnosis.Gangguan.Jiwa..di.Indonesia 

III.atau.Diagnostic..and..Statistical..Manual  of  Mental  Disorders  Edisi  IV.  Sesuai 

dengan kriteria DSM IV, prevalensi penderita gangguan ini pada anak usia sekolah 

sebesar 15,8%..di..antara..3006 anak berusia 3 – 18 tahun. Menurut (Novriana, Yanis, & 

Masri, 2014). hasil.dari.survey..yang..dilakukan..oleh..National Survey of 

Children’s..Health..pada tahun 2007 di Amerika Serikat didapatkan prevalensi ADD 

5000 anak. Di Indonesia sendiri perbandingan anak ADD antara anak laki – laki dan 

anak perempuan   2 : 1 dari jumlah 1267 kasus anak ADD. Dimana anak   laki- laki 

berjumlah 865 kasus dan anak perempuan berjumlah 402 kasus ADD. Di klinik Aurora 

Kids jumlah anak ADD yang ditangani pada tahun 2007 berjumlah   3 anak dan data 

terakhir  di bulan Februari 2017 adanya peningkatan  yang cukup signifikan yakni ada 8 

anak ADD dari 17 anak ABK yang di tangani. 

Anak-anak merupakan sumber daya manusia yang sangat penting dalam proses 

untuk menjadikan bangsa dan negara menjadi lebih baik dan bermartabat. Oleh karena 

itu setiap orang tua menjadikan anak sebagai harta yang paling berharga sebagai 

penerusnya. Salah satu yang paling berperan mendidik anak adalah ibu, secara umum 

ibu yang baru memiliki anak berharap agar anak dapat lahir secara sehat. Namun 

terkadang realita tidak sesuai dengan harapannya. Tantangan terbesar orang tua dengan 

mengasuh anak ADD dapat dirasakan dari kesulitannya mengubah rutinitas sehari-hari 

sebelum memiliki anak ADD dari sesudah memiliki anak ADD, menangani banyak 

permasalahan  dalam  prilaku anak  seperti  kesulitan  memperhatikan,  sehingga  sering 

mengalami kesulitan jika berkomunikasi dan sering mengalami kesulitan jika di 

perintahkan. Kondisi seperti ini lah yang terkadang membuat orang tua terutama ibu, 

kesulitan dalam mengasuh anak ADD. Hal ini dikarenakan kurangnya ibu terkait suatu 

pengetahuan tentang penanganan anak ADD, dan sikap ibu yang lebih pasrah dan hanya 

menyerahkan penanganan anak hanya ditempat terapi membuat intesitas penanganan 

terapi  yang ideal  menjadi  kurang ideal  maksimal pada  anaknya  (Whitley,  M.  K.  , 

Kazdin, 2003). 

Secara umum seorang ibu yang memiliki anak ADD rentan mengalami stres 

sehingga muncul perasaan cemas, dan kecewa menurut Safaria (2005), masih banyak 

ibu yang baru pertama kali memiliki anak ADD belum memahami hidupnya sebagai 

hidup  bermakna  yang  di  tunjukkan  dengan  kecemasan  yang  memunculkan  stres, 

perasaan menolak keadaan seperti tidak mengakui keadaan anaknya, perasaan kecewa 

dan malu, frustasi, perasaan marah serta perasaan bersalah dan mudah putus asa, tetapi 

ada sebagian ibu yang merasakan dan menunjukkan perasaan emosi positif yaitu 

kebahagiaan.  Banyak  sebagaian  ibu  juga  memilih  untuk  lebih  menerima  kondisi 

anaknya,  dengan  cara  mengetahui  perbedaan-perbedaan  perkembangan  yang  terjadi 

pada   anaknya   dari   situs   jejaring   internet.   Ibu   yang   aktif   dalam   mengetahui 

perkembangan anaknya tidak akan diam dalam masalah ini, sehingga lebih banyak 

berusaha daripada ibu yang pasif. 

Menurut hasil wawancara dari kedua subjek terdapat gambaran aspek kebahagiaan 

seperti hubungan dan emosi positif, perilaku penuh, dan perkawinan. Faktor pendukung 

kebahagiaan  menurut  kedua  subjek  tersebut  ialah  perkawinan,  dan  uang.  Seligman
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(2002), berpendapat bahwa kebahagiaan itu merupakan suatu hasil penelitian terhadap 

diri dan hidup yang membuat emosi positif, seperti kenyamanan, kebahabiaan serta 

kegembiraan   yang   meluap-luap   maupun   aktifitas   positif   yang   tidak   memenuhi 

komponen emosi apapun, seperti keterlibatan. 

Menurut Carr (2004) yang dimaksud kebahagiaan ialah memberikan suatu dampak 

yang positif pada berbagai aspek dalam kehidupan dan akan mengarakan seseorang 

pada hidup yang akan lebih baik dari sebelumnya. Menurut hasil dari pemeriksaan poli 

psikologi RSUD adanya gangguan pada pemusatan perhatian atau ADD pada anak dari 

kedua subjek tersebut. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian terdahulu 

yang membahas “Kebahagiaan Ibu yang Memiliki Anak Autis” oleh Marsila (2017) 

terdapat perbedaan pembahasan pada subjek. Berdasarkan penelitian terdahulu dan 

fenomena-fenomena diatas penulis tertarik untuk menggali lebih dalam lagi bagaimana 

seorang ibu dapat merasakan kebahagiaan ketika memiliki anak dengan gangguan 

perkembangan ADD. 

 
Tinjauan Pustaka 
Ibu yang Memiliki Anak ADD (Attention Deficit Disorder) 

Seorang wanita yang memiliki anak gangguan pemusatan perhatian (ADD) 

dengan gejala inplusif yang dapat dikenali dari beberapa karakteristik berikut : a.sering 

secara sekonyong-konyong memberi jawaban yang tidak jelas maksudnya, meski orang 

yang bertanya belum menyelesaikan    pertanyaannya. b. sering   mengalami kesulitan 

dalam menuggu giliran. 

 
Kebahagiaan 

Kebahagiaan menurut Carr (2004) ialah memberikan dampak yang lebih positif 
dalam berbagai macam aspek dalam kehidupan dan akan mengarakan seseorang pada 

suatu kehidupan yang lebih baik. Kebahagiaan salah satu dari konsep dari psikologi 

positif dan menjadi salah satu indikator dari pada kesejahteraan subjektif (subjective 

well-being). Kebahagiaan merupakan konsep subjektif setiap individu memiliki tolak 

ukur yang berbeda tentang suatu kebahagiaan. Hasil penelitian tersebut juga dipertegas 

oleh Seligman (2005), berpendapat bahwa kebahagiaan itu sendiri merupakan suatu 

hasil pada penelitian terhadap diri dan hidup yang membuat emosi positif, seperti 

kenyamanan dan kegembiraan yang meluap maupun aktifitas positif yang tidak 

memenuhi komponen emosi apapun. 

Kebahagiaan itu sendiri terdiri dari kepuasan akan masa lalu (satisfaction about 

the past), optimisme akan masa depan (optimism about the future), dan kebahagiaan 

masa kini ( happiness about the present) (Seligman, 2002). Kebahagiaan memberikan 

dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan dan akan mengarahkan seseorang pada 

hidup yang lebih baik, menunjukkan produktifitas yang lebih besar, memiliki umur 

yang lebih panjang, kesehatan yang lebih baik, dan kemampuan penyelesaian masalah 

serta membuat suatu keputusan mengenai rencana hidup dengan lebih baik menurut 

Carr (2004). 

 
Faktor-faktor Kebahagiaan 

Menurut Seligman (2005), faktor-faktor  yang telah mempengaruhi seseorang 
merasakan suatu kebahagiaan dapat dilihat dari yang pertama yaitu Perkawinan : 

kebahagiaan orang yang menikah mempengaruhi panjang usia, besar penghasilan dan 

ini berlaku baik pada perempuan ataupun laki-laki (Seligman, 2005). Teori lain menurut
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Carr (2004) terdapat dua penjelasan mengenai hubungan terkait kebahagiaan dengan 

pernikahan, yaitu orang yang lebih bahagia lebih atraktif sebagai pasangan daripada 

orang yang tidak bahagia. Penjelasan kedua yaitu pernikahan memberikan banyak 

keuntungan yang dapat membahagiakan seseorang, seperti keintiman psikologis, 

memiliki anak, membangun keluarga, menjalankan peran sosial sebagai orang tua, 

menguatkan identitas dan menciptakan keturunan. 

Ke dua, Kehidupan Sosial yaitu orang yang sangat bahagia rata-rata mereka 

menjalani kehidupan sosial dengan paling sedikit menghabiskan waktu sendirian dan 

kebanyakan dari mereka bersosialisasi. Ke tiga, usia yaitu suatu kepuasan hidup sedikit 

meningkat sejalan dengan bertambahnya usia, efek menyenangkan sedikit melemah, 

dan efek negatif tidak berubah hal yang berubah ketika seseorang menua adalah 

intensitas emosi dimana perasaan   “mencapai puncak dunia” dan ”terpuruk dalam 

keputusasaan” berkurang seiring dengan bertambahnya umur dan pengalaman. 

Faktor yang ke empat, kesehatan yaitu banyak yang mengira kesehatan 

merupakan  kunci  dari  suatu  kebahagiaan,  dengan  kondisi  kesehatan  yang  bagus 

membuat kita lebih bahagia. Namun, kesehatan yang objektif yang baik tidak begitu 

berkaitan dengan kebahagiaan, yang terpenting adalah persepsi subjektif kita terhadap 

seberapa sehat diri kita. Berkat kemampuan beradaptasi terhadap penderitaan, seseorang 

bisa menilai kesehatannya secara positif bahkan ketika sednag sakit. 
Faktor yang kelima, Agama yaitu relevansi yang paling langsung tampak pada 

fakta bahwa data survey secara konsistensi menunjukkan, orang-orang yang religious 
lebih bahagia dan lebih puas terhadap kehidupan daripada orang yang tidak religious. 
Ke enam yaitu uang, menurut Seligman (2005) banyak penelitian yang dilakukan untuk 
melihat hubungan antara kebahagiaan dan uang. Menurutnya penilaian seseorang 
terhadap uang akan mempengaruhi kebahagiannya lebih daripada uang itu sendiri. 

 
Metode Penelitian 

Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitia  deskriptif  kualitatif  studi 
kasus, Penelitian ini menggunakan salah satu metode, yaitu metode studi kasus (case 

study) yang bersifat intrinsik, peneliti ini mengutamakan aspek – aspek yang bersifat 

intrinsic, studi kasus ini dibanding aspek ekstrinsiknya. Peneliti ingin menggali nilai- 

nilai, serta pengalaman individu sebagai suatu yang unik, berbeda satu dengan yang 

lainnya. Penelitian studI kasus ini menelaah beberapa karakteristik.dari..sedikit.kasus 

yang ada. Kasus tersebut dapat berupA individu, kelompok, organisasi, pergerakan, 

peristiwa, atau unit geografis (Neuman, 2013). 

 
Hasil dan Pembahasan 

Kebahagiaan memiliki konsep yang subjektif dimana setiap individu itu memiliki 
tolak ukur yang berbeda – beda tentang suatu kebahagiaan. Kebahagiaan itu sendiri 

memiliki suatu kepuasan akan masa lalu (satisfaction about the past), optimisme akan 

masa depan (optimism about the future) dan kebahagiaan masa kini (happiness about 

the present) (Seligman, 2002). Setiap individu memiliki kebahagiaan dengan cara yang 

berbeda-beda. Pembahasan kali ini akan menjelaskan bagaimana kebahagiaan yang 

dirasakan oleh seorang ibu, terutama pada ibu yang memiliki anak ADD. Berdasarkan 

hasil penelitian, terdapat perbedaan kebahagiaan ibu yang memiliki anak ADD. 

Rata-rata ibu yang memiliki anak ADD cenderung untuk kecewa, sedih, dan kurang 

bisa menerima sang anak dengan kondisi tersebut, seperti  yang telah  dibahas pada 

penelitian terdahulu Marsila (2017) dengan judul “Kebahagiaan  Ibu  yang Memiliki
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Anak Autis” bahwa penelitian ini mengambil subjek ibu yang memiliki anak autis yaitu 

dengan merasa khawatir tentang sesuatu, ketakutan terhadap sesuatu yang terjadi di 

masa depan anaknya, ketakutan akan ketidakmampuan dalam mengatasi masalah, 

khawatir terhadap sesuatu, serta pikiran terasa bercampur aduk atau kebingungan. 

Namun berbeda dengan kedua subjek di atas, dengan memiliki anak ADD mereka 

dapat merasakan bahagia dengan terlihat dari gambaran bagaimana subjek merasa 

bahagia ketika memiliki anak ADD seperti memiliki hubungan dan emosi positif, 

keterlibatan penuh, makna, optimis, dan menjadi pribadi resilien. Terdapat faktor 

pendukung pula seperti perkawinan, kehidupan sosial, usia, kesehatan, agama dan uang 

untuk mengetahui bagaimana kebahagiaan itu dirasakan oleh kedua subjek. Penelitian 

ini sejalan dengan Perdana (2015) dengan judul “Kebahagiaan pada Ibu yang Memiliki 

Anak Difabel”, yaitu menyimpulkan bahwa penyesuaian terhadap kebahagiaan yang 

dialami pada ibu muncul ketika ibu itu dapat menerima suatu kondisi anaknya, yang 

kemudian memunculkan suatu keadaan yang prioritas hidup pada ibu yang memiliki 

anak ADD. 

Gambaran kebahagiaan pada subjek diatas terdapat beberapa kesamaan dan 

perbedaan antara kedua subjek. Gambaran kebahagiaan dapat kita lihat dari aspek 

kebahagiaan yang berupa hubungan dan emosi positif Seligman (2002). Penelitian ini 

juga sejalan dengan Maryam (2015) yang berjudul “Kebahagiaan Ibu dengan Kognitif - 

Fungsi Eksekutif dan Pengenalan Emosi Wajah pada Anak-anak Sekolah dengan Down 

Syndrome”  penelitian  ini  menilai  hubungan  antara  tingkat  kebahagiaan  ibu  dengan 

fungsi kognitif-eksekutif yaitu perhatian, dimana dibutuhkan kognitif ibu yang berupa 

perhatian. Kebahagiaan ibu mempengaruhi fungsi kognitif menilai emosi wajah pada 

anak Down Syndrome. 

Kebahagiaan pada subjek menjalin hubungan dan emosi positif dengan orang lain 

dengan cara tetap bersosialisasi seperti sebelum mempunyai anak ADD, namun sedikit 

berbeda cara dengan subjek I yaitu dengan mengurangi terhadap medsos seperti 

Facebook, Twitter, dll. Kebahagiaan juga ditemukan pada subjek dalam aspek 

keterlibatan penuh, seperti melibatkan anaknya untuk kegiatan edukasi, bina diri, 

dirumah, dan dimanapun kepada anaknya. 

Kebahagiaan subjek juga terdapat pada aspek makna, dimana subjek menemukan 

makna terhadap apapun  yang dilakukan terhadap anaknya, menurut subjek keadaan 

seperti ini sudah di gariskan oleh Tuhan YME maka tugas mereka hanya menjalankan 

dan berusaha untuk lebih baik. Aspek kebahagiaan juga di dukung dengan rasa optimis 

yang tinggi. Subjek mempunyai rasa optimisme yang tinggi karena mendapat dukungan 

dari orang-orang disekitarnya dan mensugestikan diri agar membuahkan hasil dari 

apapun yang dilakukan untuk anknya. Optimisme yang tinggi juga di dukung dengan 

aspek menjadi pribadi yang resilien yaitu bangkit dari masa lalu yang lebih baik. Subjek 

melakukan kegiatan-kegiatan yang  bermanfaat agar merasa dirinya lebih baik dari yang 

dulu dan agar tidak berlarut dalam kesedihan. 

Kebahagiaan pada subjek mendapat dukungan dari faktor   perkawinan. Harvey, 

2002 yang menjelaskan faktor perkawinan adalah dimana dua orang berkomunikasi 

dengan saling menghargai dan saling memaafkan kesalahan pasangannya.  Biasanya 

dikaitkan dengan tingkat kepuasan yang lebih tinggi, sehingga komunikasi jenis ini 

akan kondusif untuk meningkatkan kebahagiaan. Subjek mendapat dukungan dari suami 

tentang perkembangan anaknya, namun dukungan dari suami ada perbedaan dari subjek 

I yang merasa sering sendiri dalam menangani anak meskipun ada suami, karena suami 

subjek menyerahkan semua keputusan kepada subjek I dalam menangani anak. Faktor
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yang  lain  tentang  kebahagiaan  ialah  kehidupan  sosial.  Subjek  menjalin  sosialisasi 

dengan keluarga, saudara, teman kerja, dan di masyarakat. 

Kebahagiaan  pada  subjek  juga  didukung  oleh  faktor  agama.  Subjek  selalu 

bersyukur tentang keadaan anaknya baik  yang dulu maupun sekarang. Subjek juga 

menyerahkan semua urusannya kepada Tuhan YME, subjek merasa selain berusaha 

selanjutnya yang perlu dilakukan hanyalah berdoa. Selain itu faktor pendukung 

kebahagiaan ialah uang. Dengan memiliki banyak uang subjek lebih banyak 

menggunakannya untuk kebutuhan pendidikan anaknya seperti ke dokter tumbuh 

kembang, terapi, ekstra, dll. namun berbeda dengan subjek II yang tidak 

mempermasalahkan tentang kebutuhan uang. 
 

 
 

Kesimpulan  dan  Saran 
Berdasarkan  penelitian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  subjek  dalam 

penelitian ini memiliki gambaran kebahagiaan yang berupa optimis, keterlibatan penuh, 

dan tidak memiliki rasa kecewa terhadap apa yang telah subyek terima. Faktor 

pendukung kebahagiaan  pada kedua subjek penelitian ini memiliki perbedaan  yaitu 

perkawinan, agama dan uang sehingga faktor ini dapat mempengaruhi kebahagiaan 

kepada ibu yang memiliki anak ADD. 

Saran untuk ibu yang memiliki anak ADD, selalu optimis dan merasa bangga dalam 

perkembangan sang anak, dengan hasil yang telah dicapai. Untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan menggunakan metode penelitian lain seperti kuantitatif ataupun eksperimen 

dengan variabel pendukung lainnya seperti kehidupan sosial, religiusitas, dan hubungan 

pernikahan, serta diharapkan menggunakan metode observasi sebagai alat pengumpulan 

data sebagaimana mestinya bukan hanya sebagai alat pendukung saja agar data yang 

didapat lebih lengkap dan komprehensif. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION Intellectual intelligence is not sufficient in achieving success and 
well-being, but emotional intelligence is needed for success. Adolescents need to 

understand emotional intelligence to know their feelings, manage their emotions, have 

high motivation and care about others. One of the external factors that affect emotional 

intelligence is parent-adolescent relationship which forms a healthy adolescent 

personality to adapt to the environment and overcome their problems. 

 
METHOD This research used quantitative methods. Data collection tool used parent- 

adolescent relationship scale and emotional intelligence scale. The Population of 304 

grade XI students at SMA Raden Ajeng Kartini in Malaka Regency. The sample of 75 

students with the sampling technique used cluster random sampling. The analysis used 

simple linear regression analysis. 

 
RESULT The result proved that parent adolescent relationship had a positive and 
significant effect on students' emotional intelligence with a value of 48.3%. 

 
CONCLUSION AND RECOMMENDATION Parent-adolescent relationship has a 

positive and significant effect on emotional intelligence of high school students. Parents 

and adolescents are expected to create close relationships through closeness, 

communication, and comfort so that adolescents can improve their emotional 

intelligence to tackle problems and achieve success in the future. 

KEYWORDS: Parent adolescent relationship, Emotional intelligence.
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PENDAHULUAN 
Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa 

yang ditandai dengan perubahan fisik, sosial dan emosional. Salah satu tugas 

perkembangan remaja yang paling sulit dicapai yaitu kematangan emosi (Yusuf, 2015). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Ekasari (2008),  pada masa remaja 

sering kali diwarnai dengan ketidakstabilan emosi dalam menghadapi ketidaknyamanan 

emosional tersebut tidak sedikit remaja mengalami depresi yang ditunjukkan dengan 

tindakan kenakalan remaja seperti membolos sekolah, merokok, keluyuran, perkelahian 

secara  perorangan  atau  kelompok,  mabuk-mabukan,  pemerasan,  pencurian, 

perampokan, penganiayaan, dan penyalahgunaan obat-obat terlarang (Yusuf, 2015). 

Semua masalah tersebut terjadi kerena rendahnya kecerdasan emosional yang dimiliki 

remaja (Hadi, 2010). 

Penelitian yang dilakukan Reni (dalam Nasrudin, 2013) mendapatkan hasil bahwa 

remaja yang memiliki kecerdasan emosional rendah akan cenderung depresi. Selain itu 

juga remaja  yang mempunyai  masalah dalam  kecerdasan  emosi, akan  sulit belajar, 

bergaul, tidak dapat mengontrol emosi, dan mudah sekali terjerumus pada hal-hal yang 

negatif.  Menurut Goleman (2016), kecerdasan emosi adalah keterampilan yang dimiliki 

individu untuk mengelola emosinya dengan sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

memecahkan berbagai masalah kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut Goleman (2016) 

menuliskan bahwa remaja yang mempunyai kecerdasan emosional akan terhindar dari 

perilaku-perilaku menyimpang seperti seks bebas, narkoba, tawuran dan minum- 

minuman keras. 

Penelitian Aprilia dan Indrijati (2014) memperkuat penelitian sebelumnya bahwa 

remaja yang memiliki kecerdasan emosional tinggi maka akan terhindar dari perilaku 

tawuran sedangkan remaja yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah maka 

akan terlibat tawuran. Oleh karena itu, kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan,  tidak  bersifat  menetap  dan  dapat  berubah-ubah  setiap  saat.  Untuk  itu 

peranan lingkungan terutama orang tua dalam keluarga sangat mempengaruhi dalam 

pembentukan emosional khususnya masa remaja (Nasrudin, 2013). 

Orang   tua   dalam   keluarga   merupakan   tempat   pertama   bagi   remaja   untuk 

mempelajari dan mengembangkan kecerdasan emosional (Goleman, 2016). Hal ini 

sejalan dengan penelitian Parke (Santrock, 2014) yang menunjukkan bahwa penerima 

dan dukungan orang tua terhadap emosi anak berhubungan dengan kemampuan seorang 

anak untuk mengelola emosi dengan cara positif. 

Yusuf (2015) berpendapat bahwa kestabilan emosi dipengaruhi oleh kurangnya 

dukungan keluarga sehingga remaja mengalami ketidaknyamanan emosi. Penelitian 

Yuniar dan Darmawati (2017) menemukan ada hubungan yang sangat rendah dukungan 

keluarga dengan kecerdasan emosional remaja SMA di Kota Bandung. Selanjutnya 

penelitian Asyik, Ismanto dan Babakal (2014) menemukan tidak terdapat hubungan 

antara  pola  asuh  keluarga  dengan  kecerdasan  emosional  remaja.  Hal  ini  dapat 

disebabkan oleh faktor lain yaitu otak, dukungan sosial, lingkungan sekolah, jenis 

kelamin dan usia 

Penelitin yang berbeda ditemukan Winarti, Cholilawati dan Istiany (2014) yang 

membuktikan ada hubungan yang signifikan antara kelekatan orang tua dengan anak 

terhadap kecerdasan emosional remaja laki-laki. Karena itu orang tua bertugas 

menunjang   pertumbuhan   dan   perkembangan   yang   sehat   bagi   anaknya   dengan 

memenuhi kebutuhan emosional khususnya terhadap anak remaja selain itu membantu
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remaja untuk membangun karakter remaja ke arah yang lebih baik sehingga mampu 

memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. 

Santrock (2009) mengemukakan bahwa pada tahap remaja hubungan dengan orang 

tua mengalami perubahan dan cenderung terjadi konflik dimana orang tua masih 

menganggap mereka masih kecil. Sementara itu Winarti, Cholilawati dan Istiany (2014) 

menuliskan bahwa parent-adolescent relationship merupakan sumber emosional dan 

kognitif bagi anak. Hubungan tersebut juga dapat menjadi sarana bagi remaja untuk 

belajar mengenai lingkungan maupun kehidupan sosial disekitarnya. Lebih lanjut 

penelitian Indriato (2012) mendapatkan hasil bahwa lingkungan keluarga melalui relasi 

orang tua dengan remaja yang baik atau hangat dapat menjadikan remaja sehat secara 

emosi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru di SMA Raden Ajeng Kartini di 

Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka dan orang tua siswa remaja yang 

mengeluhkan karakter anak remajanya yang terkadang sulit untuk diberikan nasehat, 

mudah sekali marah, sulit mengatur emosi yang cenderung labil, kadang tidak terbuka 

dengan orang tuanya, ada juga yang terkait dengan kenakalan remaja seperti ketahuan 

membolos sekolah, ketahuan merokok, minuman keras bersama teman dan berkelahi di 

sekolah. Dalam wawancara tersebut juga dilakukan kepada orang tua   secara khusus 

seorang ibu yang mengatakan bingung untuk mengatasi permasalahan, sulit dalam 

memenuhi tugas yang seharusnya dapat membahas masalah tersebut bersama-sama 

dengan anaknya, yang pada akhirnya membuat orang tua cenderung tidak peduli pada 

anak dan juga tuntutan kesibukan orang tua yang kadang membuat berkurangnya waktu 

dalam pemenuhan kasih sayang untuk anaknya. Hal ini jika berlarut-larut dapat 

menyebabkan terganggunya hubungan orang tua denagn remaja yang mempengaruhi 

perkembangan emosional remaja 

Bardasarkan uraian masalah di atas maka peneliti perlu melakukan penelitian 

mengenai peran parent-adolescent relationship terhadap kecerdasan emosional remaja. 

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran parent-adolescent relationship terhadap 

kecerdasan emosional siswa kelas XI di SMA Raden Ajeng Kartini Kecamatan Malaka 

Barat Kabupaten Malaka. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 
1. Parent-Adolescent Relationship (PAR) 

Somers dan Vollmar (2006) menuliskan parent-adolescent relationship sebagai 

interaksi yang terjadi antara orang tua dan remaja yang mencakup kedekatan, 

komunikasi, dan kenyamanan. Kapadia (2017) menyatakan bahwa relasi  orang tua- 

remaja menggambarkan kebersamaan dengan kedua belah pihak mencoba yang terbaik 

untuk memahami persepktif orang lain dan mengintegrasikan fleksibilitas dalam proses 

penyelesaian. Relasi orang tua – remaja terdiri dari kombinasi perilaku, perasaan dan 

harapan yang unik bagi orang tua tertentu dan anak tertentu. Hubungan tersebut 

melibatkan keseluruhan perkembangan anak (Gulhane, 2017). 

       Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa 

parent-adolescent relationship sebagai suatu interaksi yang terjadi dialami orang tua 

dengan remaja yang merupakan kombinasi perilaku, perasaan dan harapan positif yang 

mencakup kedekatan, komunikasi, dan kenyamanan.  
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2. Aspek Parent-Adolescent Relationship (PAR) 
Somers dan Vollmar (2006) menuliskan tiga aspek parent-adolescent relationship 

yaitu: 

1.Kedekatan (closeness) adalah kedekatan   orang tua dianggap perasan kasih sayang 

orang  tua  dan  remaja  sehingga  remaja  merasa  ada  dukungan  dari  orang  tua. 

Kedekatan menyiratkan adanya keintiman, kasih sayang yang positif, dan keterbukaan 

diri dan merupakan hubungan dimana kehidupan dua orang yang saling terkait erat 

(Paulson, Hill dan Holmbeck, 1991). 

2.Komunikasi (communication) adalah mengungkapkan keterbukaan yang baik dalam 

komunikasi pada parent-adolescent relationship adalah kedekatan yang besar bagi 

orang tua. Komunikasi yang baik dalam keluarga akan memberikan dampak positif 

bagi pengembangan diri remaja, dalam pola asuh otoritatif terdapat komunikasi yang 

baik dimana orang tua lebih banyak melibatkan anak-anaknya dalam dialog verbal 

dan membiatkan mereka mengekspresikan pandangan-pandangannya (Kuczysnki & 

Iollis, dalam Santrock, 2014). 

3.Kenyamanan (comfort) adalah suasana rumah yang nyaman dapat dirasakan dengan 

adanya perhatian, pengakuan, pengertian, penghargaan, kasih sayang, saling percaya 

dan waktu yang disediakan oleh orang tua bagi remaja (Ahmadi & Sholeh, 2005). 

 
3. Kecerdasan Emosional 

Bar On (dalam Karim, 2011) mendeskripsikan kecerdasan emosional sebagai 
serangkaian kemampuan pribadi, emosi dan sosial yang mempengaruhi kemampuan 

seseorang untuk berhasil dalam mengatasi tuntutan dan tekanan lingkungan. Mayer, 

Salovey dan Caruso (2004) mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai kemampuan 

memahami   perasaan,   menggunakan   dan   meregulasi   emosi   secara   efektif  untuk 

mencapai suatu tujuan 
Goleman (2016) menuliskan kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk 

mengendalikan diri, memiliki daya tahan ketika menghadapi suatu masalah, mampu 
mengendalikan impuls, memotivasi diri, mampu mengatur suasana hati, kemampuan 
berempati dan membina hubungan dengan orang lain. Lebih lanjut Goleman (2016) 
mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional diatur oleh otak emosional (emotional 
brain) yang meliputi sistem limbik, neokorteks, dan prefrontal serta amygdala. Keempat 
bagian otak tersebut berkembang matang pada individu yang berada pada tahap remaja 
(pubertas hingga usia 18 tahun). 

Berdasarkan ungkapan para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kecerdasan 
emosi adalah kemampuan remaja untuk memahami perasaan, meregulasi emosi, 
mengendalikan dorongan hati, mengatur suasana hati, memotivasi diri sendiri, menjalin 
hubungan yang baik dengan orang lain, serta menggunakan emosi secara efektif untuk 
mencapai suatu tujuan. 

 
4. Aspek Kecerdasan Emosional 
Goleman (2016) merincikan aspek-aspek kecerdasan emosional secara khusus sebagai 
berikut: 

1. Mengenali emosi diri yaitu kemampuan individu yang berfungsi untuk memantau 

perasaan dari waktu ke waktu, mencermati perasaan yang muncul. Kemampuan 

mengenal diri sendiri meliputi kesadaran diri. 

2. Mengelola  emosi  diri  yaitu  kemampuan  untuk  menghibur  diri  sendiri,  melepas 

kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang timbul karena
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kegagalan  keterampilan  emosi   dasar.  Kemampuan   mengelola  emosi   meliputi 

kemampuan penguasaan diri dan kemampuan menenangkan kembali. 

3. Memotivasi diri sendiri yaitu kemampuan untuk mengatur emosi merupakan alat 

untuk mencapai tujuan dan sangat penting untuk memotivasi dan menguasai diri. 

4. Mengenali emosi orang lain, kemampuan ini disebut empati yaitu kemampuan yang 

bergantung pada kesadaran diri emosional, kemampuan ini merupakan keterampilan 

dasar dalam bersosial. 

5. Membina  hubungan.  Seni  membina  hubungan  sosial  merupakan  keterampilan 

mengelola   emosi   orang   lain   meliputi   keterampilan   sosial   yang   menunjang 

populartas, kemimpinan dan keberhasilan antar pribadi. 

 
5. Remaja 

Masa remaja adalah peralihan antara masa kanak-kanak dan dewasa (Berk, 
2012; Santrock, 2014). Masa remaja diperkirakan  berada di sekitar 12 atau 13 tahun 

sampai 21 atau 22 tahun (Ali & Asrori, 2016). Mengingat pengertian remaja 

menunjukkan peralihan sampai tercapainya masa dewasa, maka sulit menentukan batas 

umur yang jelas (Gunarsa & Gunarsa, 2017). Adapun tugas perkembangan remaja 

adalah untuk meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan dan berusaha untuk 

mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa (Paramitasari & Alfian, 
2012). 

 
6. Karakteristik Emosi Remaja 

Remaja memiliki karakteristik emosi yang unik. Ali dan Asrori (2016) menjelaskan 
saat memasuki masa remaja, remaja cenderung menunjukkan sifat peka terhadap 

rangsangan dari luar dan cenderung menunjukkan respon yang berlebihan. Mereka 

mudah tersinggung dan cengeng, tetapi juga cepat merasa senang dan meledak-ledak. 

Pada periode remaja awal awal akibat tidak mampu menyesuaikan dengan perubahan 

fisik, remaja tidak jarang cenderung menyendiri sehingga mereka terasing, kurang 

perhatian dari orang lain, atau bahkan merasa tidak ada orang yang mau 

mempedulikannya. Kontrol terhadap dirinya sendiri bertambah sulit, cenderung cepat 

marah dengan cara-cara yang kurang wajar. Perilaku seperti ini sesungguhnya terjadi 

karena adanya kecemasan terhadap dirinya. 

Sementara itu,  pada periode remaja tengah,  akibat  tanggung jawab  hidup  yang 

semakin mereka tingkatkan, yaitu mau memikul tanggung jawab sendiri juga menjadi 

masalah tersendiri bagi mereka, karena tuntutan peningkatan tanggung jawab tidak 

hanya datang dari orang tua atau anggota keluarganya tetapi juga dari masyarakat 

sekitarnya. 

Memasuki  akhir  masa  remaja,  mereka  mulai  memandang dirinya  sebagai  orang 

dewasa. Oleh sebab itu, emosinya mulai stabil, pilihan arah hidup pun sudah semakin 

jelas dan mulai mampu mengambil pilihan dan keputusan tentang tujuan meskiun 

belum bisa bijak secara penuh. Mereka juga mulai memilih cara-cara hidup yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 
METODE PENELITIAN 
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  aadalah  kuantitatif.  Populasi 
penelitan ini adalah siswa kelas XI berjumlah 304 siswa yang terdiri dari tiga jurusan 

yaitu jurusan IPA, IPS dan Bahasa. Teknik sampel yang digunakan adalah cluster 

random sampling berdasarkan perwakilan dari tiga kelompok jurusan dengan jumlah
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sampel 75 siswa. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Parent- 

Adolescent Relationship dan Kecerdasan Emosional. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah skala Parent-Adolescent Relationship dengan 33 aitem terbukti valid 

dengan menggunakan uji  koefisien corrected item total correlation, nilai reliabilitas 

dengan teknik alpha cronbach sebesar 0,782. Skala Kecerdasan Emosional memiliki 

40 aitem yang valid dengan uji koefisien corrected item total correlation dan nilai 

reliabilitas dengan teknik alpha cronbach sebesar 0,874. Teknik analisis data adalah 

regresi linear sederhana dengan metode analisis deskriptif. Data diolah mengunakan 

program statistik SPSS. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Deskripsi statistik data parent-adolescent relationship dan kecerdasan emosional siswa 
sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil Kategori                                    Parent-Adolescent Relationship 
Tabel          1          menunjukkan

      Kategori         Range       N           %   
penyebaran     skor     parent-adolescent

Sangat 110 – 4        5,3% relationship      berdasarkan      penilaian
       Rendah             121                  remaja sebagai siswa.  Di peroleh skor

Rendah           122 - 28      37,3% sangat tinggi sebesar 17,4% (13 siswa),
                                 133                  kategori tinggi sebesar 40% (30 siswa),

Tinggi            134 – 30        40% kategori   rendah   sebesar   38,7%   (28
                                 145                  siswa),   dan   kategori   sangat   rendah

Sangat 
Tinggi 

146 – 
157 

13      17,4% sebesar 5,3% (4 siswa). Perbedaan skor 

parent-adolescent                 relationship
berkembang sebagai respon penilaian siswa sebagai remaja dalam berinteraksi dengan 

orang tuanya sebagai ikatan sosial emosi dalam keluarga. Santrock (2009) menuliskan 

hubungan orang tua dengan remaja yang sehat dan aman dapat membantu remaja dari 

kecemasan dan kemungkinan perasaan tertekan atau ketegangan emosi yang berkaitan 

dengan transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. 

 
Tabel 2. Hasil Kategori                                  Kecerdasan Emosional

Kategori           Range      N        % Pada     tabel     2     menunjukkan

Sangat Rendah      149 – 9      12% penyebaran  skor  kecerdasan  emosional

                                    158                  remaja  sebagai  siswa.  Di  peroleh  skor
 

Rendah             159 - 
 

15     20% sangat tinggi sebesar 29,3% (22  siswa),
 

                                    171                  
kategori tinggi sebesar 38,7% (29 siswa), 
kategori rendah sebesar 20% (15 siswa),

Tinggi              172 – 29    38,7% 
dan kategori sangat rendah sebesar 12%

                                    184                  
(9   siswa).   Hasil   ini   sesuai   dengan

Sangat Tinggi       185 – 
197 

22    29,3% 
karakteristik  masa  remaja  sebagai  masa 

sensitif perkembangan emosi, sosial dan

empati remaja. Goleman (2016), Stein dan Book (2002) menuliskan bahwa semakin 

lama seseorang hidup maka semakin banyak pengalaman, pendidikan dan latihan yang 

diperoleh akan semakin baik dalam mengelola emosinya. Hasil ini   sejalan dengan 

penelitian Kusumaningrum, Trilonggani dan Nurhalinah (2011) terhadap siswa SMA 

dengan usia remaja pada rentang usia 16 tahun bahwa hampir seluruhnya remaja 

memiliki kecerdasan emosional dalam kategori tinggi.
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Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana dengan uji F 

ANOVA
a

 

 
Model 

Sum of 
Squares 

 
df 

Mean 
Square 

 
F 

 
Sig. 

1 Regression 

Residual 

Total 

5109.681 1 5109.681 56.963 .000
b
 

6548.266 73 89.702   

11657.94 
7 

 

74 
   

 

 
Sumber Olah Data SPSS 

Tabel  3  menunjukkan  hasil  uji  hipotesis  secara  simultan  uji  F  membuktikan 

bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara parent adolescent relationship dengan 

kecerdasan emosional siswa kelas XI di SMA Raden Ajeng Kartini, Kecamatan Malaka 

Barat Kabupaten Malaka, NTT dengan nilai p = 0,000 dan F = 56.963. 

 
Tabel 4. Hasil Nilai Koefisien Determinasi dengan Nilai R Square 

Model Summary
b

 

 
Model 

 
R 

 
R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .662 
a 

 

.438 
 

.431 
 

9.471 

 

 
Sumber Olah Data SPSS 

Tabel 4 menunjukkan hasil nilai koefisien detereminasi dengan nilai  R Square = 

0,438 artinya sumbangan efektif variabel parent adolescent relationship terhadap 

kecerdasan emosional siswa sebesar 43,8% dan sisanya 56,2% diterangkan oleh variabel 

yang lain. 

Secara umum penelitian ini membuktikan bahwa ada peran parent-adolescent 

relationship  terhadap  kecerdasan  emosional  siswa.  Parent-adolescent  relationship 

sangat penting sebagai dasar pembentukan kecerdasan emosional remaja. Lestari (1997) 

menemukan bahwa hubungan orang tua dengan remaja menjadi suatu langkah awal 

dalam proses perkembangan kecerdasan emosi remaja, karena orang tua menjadi orang 

terdekat remaja untuk berinteraksi dan memiliki jalinan emosi sebelum remaja menjalin 

interaksi dengan orang lain. 

Penelitin Abdollahi, Talib dan Motalebi (2013) juga menemukan bahwa pola 

asuh yang memberikan afeksi remaja merupakan faktor terkuat yang memprediksi 

kecerdasan emosional. Sementara itu, penelitian Nasrudin (2016) membuktikan 

hubungan fungsi afektif keluarga meningkatkan kecerdasan emosional remaja melalui 

saling  menghormati,  saling  asuh,  hubungan  yang  akrab,  serta  keterpisahan  dan 

kepaduan keluarga semua berjalan dengan baik namun fungsi afektif yang kurang baik 

dapat disebabkan disebabkan oleh konflik yang terkadang muncul antara remaja dengan 

keluarga khususnya remaja usia 12-15 tahun. Oleh karena itu, dibutuhkan peran orang
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tua dalam memberikan bimbingan, dukungan dan  menciptakan hubungan relasi yang 

baik untuk meredakan emosi negatif. 

Peran orang tua sangat penting sebagai   proses modelling atau observational 

learning  dalam  teori  Bandura  (Crain,  2007)  menuliskan  tahap  pertama  adalah 

attentional process yang menjelaskan seorang model yang menarik perhatian karena 

memiliki karakteristik yang signifikan bagi sang pengamat. Oleh karena itu aplikasi 

teori Bandura untuk orang tua perlu memiliki karakteristik yang signifikan dan menarik 

perhatian remaja sehingga menjadikan   orang tua sebagai model dan mentor terbaik 

untuk meningkatkan kecerdasan emosional remaja melalui tiga aspek parent-adolescent 

relationship yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu aspek kedekatan (closeness) 

memiliki nilai rata-rata sebesar 45,6. Hal ini diperoleh dari wawancara kepada siswa 

yang mengemukakan bahwa remaja memiliki kedekatan dengan orang melalui waktu 

untuk bercerita/ curhat, bimbingan, nasehat dan pengarahan dari orang tua untuk 

melakukan tindakan. Adanya hubungan bekerjasama orang tua dengan remaja dalam 

pengambilan keputusan. Selain itu, remaja juga diberi kesempatan untuk berpikir dan 

mempertimbangkan   setiap   keputusan   yang  diambil   karena  itu   orang  tua   perlu 

menghargai remaja sebagai pribadi yang mandiri untuk menentukan kehidupannya di 

masa depan. Penelitian Burke dan Weir (Santrock, 2009) menuliskan bahwa remaja 

yang  hadir  dengan  ayah  dan  ibunya  memiliki  kecerdasan  yang  lebih  baik.  Senada 

dengan itu, penelitian Yuliawati (2008) menemukan kedekatan emosional orang tua 

dengan remaja dalam aktivitas bersama sangat efektif untuk melatih kecerdasan 

emosional remaja. 

Sementara  itu  aspek  komunikasi  (communication)  memiliki  nilai  rata-rata 

sebesar 35,3. Hal ini dikatakan siswa bahwa orang tua memiliki kesadaran penuh dalam 

membimbing remaja dalam memperoleh nilai-nilai sebagai pegangan hidup. Hal ini bisa 

dicapai   dengan   pemeliharaan   hubungan   baik   antara   orangtua   dan   remaja,   dan 

kesempatan yang cukup banyak untuk berbicara antara orangtua dan remaja. Remaja 

yang menghadapi masalah, baik kecil maupun besar dengan mengharapkan orang tua 

sebagai tempat bernaung untuk dapat komunikasi. Komunikasi akan terbentuk bila 

hubungan timbal balik selalu terjalin antara ayah, ibu, dan remaja. Meluangkan waktu 

bersama merupakan syarat utama untuk menciptakan komunikasi antara orang tua 

dengan remaja sebab dengan adanya waktu bersama, barulah keintiman dan keakraban 

dapat diciptakan diantara anggota keluarga (Gunarsa & Gunarsa, 2017). 

Selain itu, aspek kenyamanan dengan rata-rata nilai 54,0. Hal ini diperoleh data 

dari  siswa  yang mengatakan  bahwa mereka memiliki rasa aman dan  nyaman  serta 

terbuka untuk menceritakan setiap kejadian yang dialaminya setiap hati dan 

mengungkapkan masalahnya kepada orang tua. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Papalia, 

Olds, dan Feldman (2010) bahwa apabila remaja mendapatkan dasar aman dan dapat 

mempercayai  respon  orang  tua,  mereka  akan  merasa  cukup  percaya  diri  untuk 

melibatkan diri dari dunia mereka secara aktif. Remaja dengan kelekatan tidak aman 

cenderung akan menunjukkan emosi negatif (rasa takut, distress dan marah). Sementara 

remaja dengan kelekatan aman terlihat lebih ceria dan memiliki kesejahteraan hidup. 

Pola asuh yang autoritatif (Santrock, 2009) sangat penting untuk menjalin 

hubungan kedekatan emosional yang lebih besar antara orangtua dengan remaja.  Pola 

asuh autoritatif dimana orangtua memberikan kasih sayang dan kedisplinan bagi anak 

untuk   dapat   membuka   kesempatan   bagi   anak   untuk   menyampaikan   pendapat, 

berdiskusi, dan melihat sudut pandang orang lain. Pola asuh ini diharapkan mendukung 

keterbukaan anak pada orang tua, sehingga anak-anak tidak sungkan untuk curhat pada
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orang tua. Orang tua perlu bersikap sebagai sahabat dan menunjukkan bahwa dirinya 

bukan sosok yang “jauh” (Yuliawati, 2008). Karena itu, disarankan pola asuh autoritatif 

sebagai  usaha orang tua menciptakan  atmosfer  bagi  remaja untuk  mengembangkan 

kecerdasan  emosional,  khususnya  dalam  membina  hubungan  dengan  orang  tua. 

Peneltian ini sangat penting untuk memahami peran parent-adolescent relationship 

sebagai  model  dan  mentor  yang  efektif  dalam  mendidik,  melatih  dan  memberikan 

teladan untuk meningkatkan kecerdasan emosional remaja. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan  bahwa ada pengaruh positif dan signifikan 
parent-adolescent relationship terhadap kecerdasan emosional siswa kelas XI di SMA 

Raden Ajeng Kartini Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka. Diharapkan orang 

tua sebagai model dan mentor terbaik untuk remaja dengan menjalin relasi yang erat 

melalui kedekatan, komunikasi, dan kenyamanan agar remaja dapat meningkatkan 

kecerdasan   emosional   untuk   menghadapi   masalah,   menyesuaikan   diri   dengan 

lingkungan dan meraih sukses di masa depan 
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Abstrak 

INTRODUCTION Early adulthood is a time for achieving personal and economic 
independence, career development, and most people will start choosing partners and 

starting their own families. Demands to meet early adulthood stages of development 

and competition that arise between individuals can put pressure on the individual and 

create feelings of insecurity. Negative thoughts that are formed because of feeling 

insecure  are  a  form  of  cognitive  distortion.  So,  we  need  a  way  to  reduce  it  with 

cognitive  behavior  therapy.  Cognitive  Behavior  Therapy  (CBT)  is  a  counseling 

technique that focuses on changing a person's interpretation or thinking. 

 
METHOD This study used a qualitative approach with a single case design, in which 

this study only used one subject (single case) which was studied in depth. The subject of 

this study was a 23 years old woman who haa an insecure feeling. The therapy process 

was carried out online by using the telephone for 5 sessions and 1 follow-up. Data were 

collected using interviews to subject, mother of subject and sister of subject before and 

after CBT. 

 
RESULTS The results of this study indicate that the subject is able to change his 

negative thoughts and there is a change in the subject's behavior. 

 
CONCLITION AND RECOMMENDATION  Online CBT can reduce feelings of 

insecure in early adult woman. For further research, it is advisable to increase the 

number of subjects and use observation method to increase validity of intervention. 

Kata Kunci: Insecure, Cognitive Behavior Therapy, Single-Case Experiment
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Pendahuluan 
Tahap   perkembangan   manusia  merupakan   proses   yang  kompleks   karena 

berlangsung seumur hidup, dinamis, dan bersifat multidimensi. Setiap tahap 

perkembangan memiliki karakteristik dan tuntutan berbeda yang harus dipenuhi oleh 

individu. Mulai dari prakelahiran, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. 

Masa dewasa awal merupakan saat untuk mencapai kemandirian pribadi dan ekonomi, 

perkembangan  karir,  serta sebagian besar orang  akan  mulai  memilih  pasangan  dan 

memulai keluarga sendiri (Santrock, 2011). 

Setiap tahap perkembangan manusia pasti mengalami perubahan. Individu yang 

telah mencapai tahap dewasa awal memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar 

dari sebelumnya. Individu mulai melepaskan diri dari ketergantungan terhadap orang 

lain, dari segi ekonomi, sosiologis, dan psikologis (Putri, 2019). Tuntutan untuk 

memenuhi  tahap  perkembangan  dewasa  awal  dan  persaingan  yang  muncul  antar 

individu dapat memberi tekanan pada individu dan menimbulkan perasaan insecure 

(Tripathy, 2018). 

Maslow merupakan orang pertama yang mengidentifikasi konsep security dan 

insecurity dalam psikologis. Dimana security merupakan perasaan aman dan bebas dari 

ketakutan, serta kecemasan, sedangkan insecurity merupakan perasaan yang 

mengharapkan risiko atau bahaya untuk diri sendiri (dalam Taormina & Sun, 2015). 

Tripathy (2018) menjelaskan bahwa perasaaan insecure mengacu pada rasa aman dan 

kepercayaan diri yang rendah, ketakutan dan kecemasan terhadap kebutuhan sekarang 

serta masa depan. Perasaan bahwa diri individu tidak “cukup baik” atau kompeten untuk 

menghadapi tantangan dan situasi yang dihadapi. 

Faktor yang menyebabkan perasaan insecurity yaitu dibesarkan di lingkungan 

yang tidak stabil atau kacau, mengalami suatu tragedi atau bencana dalam hidup, konsep 

diri yang tidak berkembang secara baik dengan harga diri yang rendah, kurang percaya 

akan kemampuan diri, pernah merasa tidak diterima oleh orang lain atau lingkungan 

dalam hidupnya, citra tubuh yang buruk membuat individu percaya bahwa orang lain 

memandangnya secara negatif, tidak  menerima  umpan balik  positif dari  orang lain 

mengenai keterampilan dan pencapaian individu, dan selalu merasa dibayang-bayangi 

karena orang dalam hidupnya tampak lebih sukses, pintar, dan berprestasi (Tripathy, 

2018) 

Beberapa  pemikiran  yang  dipercayai  individu  yang  merasa  insecure  adalah 

“Saya tidak pernah bisa menyelesaikan tugas yang diberikan”, “Saya gagal”, “Saya 

tidak pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar”, “Tidak ada yang bisa menyukai 

dan menghormati saya”, “Saya tidak cocok untuk berada disini” dan sebagainya 

(Tripathy, 2018). Pemikiran-pemikiran negatif tersebut merupakan salah satu bentuk 

dari distorsi kognitif. Salah satu cara mengurangi pemikiran negative untuk menurunkan 

perasaan insecurity pada individu adalah dengan melakukan cognitive behavior therapy 

(Wills & Sanders, 2013). 

Cognitive behavior therapy (CBT) merupakan salah satu bentuk terapi dibangun 

dengan asumsi bahwa proses berpikir mempengaruhi dan dipengaruhi oleh respon 

emosional dan budaya dalam banyak masalah psikologis yang berbeda. Cognitive 

behavior  therapy  bertujuan  untuk  memodifikasi  proses  kognitif,  emosional,  dan 

perilaku dengan cara eksperimental untuk menguji apakah modifikasi memiliki efek 

positif terhadap masalah klien (Wills & Sanders, 2013). 
Fokus CBT ada pada pemikiran, tetapi CBT sebenarnya tentang menjangkau dan 

bekerja dengan emosi.  Kognisi dan proses kognitif ditekankan karena keduanya dapat
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memberikan jalur ke emosi yang relevan.   Lebih lanjut, memahami pikiran, gaya dan proses 

berpikir tertentu dapat menjelaskan perasaan negatif kepada klien, yang mungkin 

mengalaminya sebagai sesuatu yang tidak dapat dipahami dan menakutkan. Cara di mana 

kognisi mempengaruhi emosi dan perilaku adalah inti dari CBT. Untuk kriteria kesesuaian 

klien  yang dapat menggunakan CBT sering kali mencakup 'kemampuan untuk mengakses 

pikiran dan perasaan' dan 'siap membuat hubungan terapeutik'. (Wills 

& Sanders, 2013). 

 
METODE PENELITIAN 
             Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode single-
casedesign, yaitu penelitian ini hanya menggunakan satu orang subjek untuk dikaji secara 
mendalam agar dapat diberikan perlakuan. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
efektivitas sebuah terapi yang diterapkan pada sebuah kasus. Pendekatan kualitatif dengan 
metode single-case design memungkinkan peneliti untuk dapat mengkaji lebih dalam mengenai 
proses pemberian Cognitive Behavior Therapy dan efektivitasnya dalam menurunkan perasaan 
insecurity melalui deskripsi kata-kata, padas uatu konteks khusus yang alamiah dan 
memanfaatkan berbagai metode pengambilan data. 
            Subjek dari penelitian ini adalah seorang perempuan berusia 23 tahun yang sering 

membandingkan dirinya dengan keadaan teman-temannya. Ia merasa penampilannya tidak 

menarik, sehingga ia tidak dapat sukses seperti teman-temannya yang lain. Hal ini dikarenakan 

ibu subjek yang sering membandingkan penampilan subjek dan pencapaian keberhasilan subjek 

dengan teman-teman yang sering dibawa ke rumah subjek. Subjek juga mengatakan karena 

perkataan ibunya, ia jadi tidak percaya diri untuk keluar rumah dan sering melakukan diet 

ekstrem.Dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 dan anjuran pemerintah untuk tetap di 

rumah dan menjaga jarak, proses CBT dilakukan secara daring melalui panggilan suara (by 

phone), sehingga tidak dapat dilakukan observasi mengenai perilaku dan ekspresi subjek saat 

proses terapi. Proses CBT dilakukan sebanyak lima sesi dengan durasi waktu 30 menit hingga 

60 menit per sesinya dan satu kali follow-up 2 minggu setelah sesi terakhir. Berikut adalah 

tabel pemaparan proses intervensi yang dilakukan 
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                        Tabel 1. Ringkasan Intepretasi dan Hasil Terapi   

  Sesi    Proses Terapi            Tujuan Terapi                      Hasil Terapi  

1 Pertemuan awal        -   Membangun rapport dan 

rasa saling percaya 

- Eksplorasi         masalah 

yang dialami subjek 

-   Memberikan 

pemahaman          proses 

terapi 

- Memberi     pemahaman 

mengenai hubungan 

pikiran, perasaan dan 

perilaku 

-    Ada rasa saling percaya 

- Subjek    menceritakan    masalah 

subjek yang merasa insecure dan 

sering muncul pemikiran negatif 

yang muncul, misalnya subjek 

merasa penampilannya tidak 

menarik   dan   membuat   subjek 

tidak dapat sukses seperti teman- 

temannya  yang  lain.  Subjek 

sering  menangis  karena  hal  ini 

dan ia juga sering kali mengurung 

diri di kamar. Subjek juga sering 

melakukan diet ekstrem, seperti 1 

hari makan hanya satu kali atau 

terkadang subjek tidak makan 

sama sekali demi menjaga 

badannya. 

- Subjek  memahami  proses  terapi 

dan hubungan antara pikiran, 

perasaan dan perilaku

2 Eksplorasi lanjutan   -   Mengetahui       masalah 

lebih dalam        dan 

mengidentifikasi 

pemikiran            negatif 

subjek 

- Subjek mencoba melihat 

dari  sudut  pandang 

orang lain 

- Subjek  menceritakan  bahwa  ibu 

subjek sering membandingkan 

subjek dengan teman-teman 

subjek, baik dari fisik maupun 

kesuksesan. Ibu subjek sering 

mengatakan bahwa subjek gendut 

dan kurang merawat diri. Pada 

kenyataannya, berat badan subjek 

dapat dikatakan ideal dan subjek 

merawat dirinya dengan baik, 

seperti melakukan perawatan 

badan dan wajah. 

- Subjek       juga       menceritakan 

pemikiran negatif akan lebih 

sering muncul ketika melihat foto 

dan  video  dari  teman-temannya 

di media sosial. Ia merasa bahwa 

apa yang di capai teman- 

temannya   tidak   dapat   dicapai 

oleh diri subjek. 

-    Pemikiran   negatif   yang   sering
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Sesi   Proses Terapi           Tujuan Terapi                     Hasil Terapi 

muncul berupa, “aku tidak bisa 

seperti mereka”, “aku jelek ya, 

makanya gini-gini aja hidupuku”, 

“aku ini terlalu gendut, makanya 

tidak menarik” 

- Subjek     melihat     dari     sudut 

pandang ibu dan teman-teman 

subjek. Subjek mengatakan, 

mungkin  ibu  subjek  ingin 

memberi motivasi kepada subjek 

tetapi dengan cara yang salah. 

Subjek juga mengatakan teman- 

temannya bisa sampai di titik 

kesuksesan sekarang harus 

melewati berbagai tantangan dan 

kesulitan sebelum bisa sukses. 

 
3 Metode Perilaku -   Mendiskusikan solusi -    Mendiskusikan solusi     seperti 

  atas      masalah yang meningkatkan komunikasi 

dirasakan 
- Membantu         mencari 

perubahan perilaku yang 

sesuai dengan kondisi 

subjek. 

dengan       ibu       subjek       dan 
mengatakan bahwa perkataan ibu 

subjek  membuat  subjek 

berpikiran negatif tentang dirinya 

sendiri 

- Subjek   juga   ingin   mengurangi 

penggunaan sosial media, agar 

bisa lebih mengatur pemikiran 

negatif menjadi pemikiran positif

4 Metode Kognitif       -   Evaluasi              metode 

perilaku yang dilakukan 
- Mendiskusikan       lebih 

lanjut mengenai 
pemikiran negatif yang 
sering muncul 

- Subjek lebih terbuka dengan ibu 

subjek dan subjek berkata ibu 

subjek  mendengarkan  cerita 

subjek dan mencoba untuk tidak 

membandingkan subjek 
- Subjek    mencoba    mengurangi 

intensitas membuka media sosial 
dan membandingkan dirinya 
dengan teman-temannya 

- Jika  pemikiran  negatif  muncul, 
subjek  berusaha  untuk   melihat 
dari berbagai sudut pandang dan 
memikirkan    pemikiran   adaptif 
alternative atau pemikiran positif
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Sesi   Proses Terapi           Tujuan Terapi                     Hasil Terapi 

5 Evaluasi           dan 

penutup 

- Menguatkan     perasaan 

positif agar perubahan 

perilaku dan kognitif 

dapat dilakukan lagi 

kedepannya dan bisa 

menerapkan dalam 

masalah lain 

- Mendiskusikan apa saja 

yang sudah dipelajari 

subjek 

- Subjek    memahami    bahwa    ia 

harus lebih terbuka jika ia merasa 

ada yang salah atau tidak nyaman 

ketika mendengar ibunya 

membandingkan dirinya dengan 

teman-temannya 

- Subjek   menceritakan   apa   saja 

yang sudah didapat selama 

melakukan proses terapi 
- Subjek membayangkan jika suatu 

saat   bertemu   dengan   masalah 
yang seperti  ini  apa  yang harus 
dilakukan.

6 Follow-up                  - Meninjau kemajuan dan 

melihat apakah     ada 

masalah 

- Melakukan    wawancara 

kepada ibu dan kakak 

subjek 

- Subjek  menceritakan  bahwa  ibu 

subjek sudah tidak pernah 

mengatakan sesuatu yang dapat 

menyakiti hati subjek. Untuk 

perasaan insecure dan pemikiran 

negatif,  subjek  mengatakan 

bahwa ia sudah bisa mengontrol, 

walaupun perasaan insecure tidak 

bisa dihindari,   namun   subjek 

mengatakan bahwa dirinya sudah 

tidak seperti dulu, yang sering 

menangis dan melakukan diet 

ekstrem. 

- Ibu       dan       kakak       subjek 

menceritakan  bahwa  subjek 

sudah  tidak  pernah  mengurung 

diri di   kamar   dan   menangis 

seperti  sebelumnya.  Subjek 

terlihat lebih sering bercerita dan 

mengatakan  sesuatu  jika  ia 

merasa  apa  yang  dikatakan  ibu 

dan kakaknya menyakiti hatinya



222
222
222 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Intervensi CBT dilakukan sebanyak 5 sesi dan 1 kali follow-up. Dimulai dengan 

membangun rapport dan rasa saling percaya, memberikan pemahaman proses terapi, 

eksplorasi masalah hingga mencari dan mendapatkan solusi untuk mengalami perubahan 

kearah yang lebih baik. Setiap sesi dilakukan selama 30 menit hingga 1 jam. Pada sesi satu, 

subjek menceritakan masalah yang mengganggu kegiatannya. Ia merasa sangat insecure, 

subjek  mengatakan  ia  sering  menangis  dan  tidak  mau  keluar  rumah,  terkadang  ia 

mengurung diri di kamar dan ia makan hanya satu hari sekali bahkan kadang tidak makan 

sama sekali. Pada sesi satu juga dilakukan pengenalan mengenai apa dan bagaimana terapi 

bekerja kepada subjek. 

Sesi kedua, mendiskusikan lebih dalam mengenai masalah yang dialami subjek, 

mengidentifikasi pemikiran negatif subjek, dan subjek diajak untuk mencoba melihat dari 

berbagai sudut pandang, seperti sudut pandang teman subjek dan sudut pandang ibu subjek. 

Pada sesi ini dilakukan penjabaran mengenai pola perilaku manusia agar subjek dapat 

melihat dan memahami dari sudut pandang ibu subjek. Subjek juga dapat memikirkan dan 

memahami kemungkinan-kemungkinan alasan dari perilaku ibu subjek. Subjek belum bisa 

mengesampingkan perasaannya dan masih mengatakan seharusnya ibu subjek lebih 

memahami dirinya dan tidak mengatakan hal-hal yang dapat menyakiti perasaan subjek. 

Sesi ketiga, menggunakan metode perilaku untuk menghasilkan perubahan perilaku 

pada subjek, yaitu meningkatkan komunikasi dengan ibu subjek, apa yang tidak disukai 

oleh subjek dan subjek menanyakan apa yang diinginkan dari ibu subjek. Sesi keempat, 

subjek  menceritakan  hasil  keterbukaan  antara  subjek  dan  ibunya.  Subjek  mengatakan 

bahwa ia merasa sulit untuk memulai pembicaraan dengan sang ibu dan ia merasa gengsi 

mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh ibunya telah menyakiti perasaannya dan 

membuat dirinya merasa insecure. Tetapi, subjek mengesampinkan hal itu karena menurut 

subjek jika ia tidak melakukannya, maka masalah ini bisa semakin panjang dan tidak akan 

selesai. Pada sesi empat ada diskusi lebih lanjut mengenai pemikiran negatif yang sering 

muncul dan cara yang akan dilakukan subjek agar dapat menurunkan pemikiran negatif dan 

perasaan insecure yang dialami, lalu mengganti ke pemikiran adaptif alternatif. Misalnya, 

ketika subjek membuka sosial media muncul perasaan  insecure  dan pemikiran negatif 

seperti  “dia  bisa  sesukses  sekarang  pasti  karena  penampilannya  cantik  dan  badannya 

bagus” diganti dengan pemikiran “dia bisa sesukses sekarang pasti karena usaha yang 

dilakukan juga sangat keras dan berat” 

Sesi kelima dilakukan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan subjek, 

melakukan penguatan pemikiran positif dan menutup proses CBT. Pada sesi ini, subjek 

sudah mulai bisa mengganti pemikiran negative dengan pemikiran adaptif atau pemikiran 

positif. Subjek juga mengatakan bahwa sekarang ia dapat mengurangi gengsi untuk 

mengatakan bahwa perkataan ibunya menyakiti hatinya. pada sesi ini juga dilakukan 

penjelajahan cara-cara mengkonsolidasikan pembelajaran dan perubahan, serta 

mengidentifikasi hambatan untuk mempertahankan perubahan. 

Dua minggu setelah sesi kelima, peneliti melakukan follow-up dan menanyakan 

keadaan subjek, serta melakukan wawancara kepada ibu subjek dan kakak subjek mengenai 

perubahan perilaku subjek sebelum dan sesudah melakukan cognitive behavior therapy. 

Pada sesi follow-up ini juga dilakukan evaluasi hasil dan efektivitas proses dan hubungan 

terapeutik.
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Tabel 2. Keadaan Subjek Sebelum dan Sesudah Cognitive Behavior Therapy

Sebelum       Cognitive       Behavior Setelah      Cognitive      Behavior
  Therapy                                                  Therapy  

Subjek   terdengar   emosional   dan 

terbata-bata  ketika  bercerita  di  sesi 

Subjek    terdengar    lebih    bebas 

bercerita  dan  lebih  lancar  ketika

  awal                                                         bercerita saat follow-up  
 

Subjek      sering      menangis      dan 

mengurung diri di kamar 

Subjek   sudah   tidak   menangis 

karena   masalah   ini   dan   tidak
                                                                  pernah mengurung diri di kamar  

 

Subjek malas untuk keluar rumah, 

bahkan untuk mengurus keperluan 

penting subjek 

Karena  kondisi  COVID-19, 

subjek jarang keluar rumah, tetapi 

ketika   ada   keperluan,   ia   mau
                                                                  untuk keluar rumah   
Subjek membuka media sosial hanya 

untuk  melihat  dan  membandingkan Subjek   membuka   media   sosial

  dirinya dengan teman-temannya           
  sebagai bentuk senang-senang  

Subjek  mengatakan  bahwa  ia  tidak 

percaya diri untuk mengunggah foto 

Subjek terlihat mengunggah  foto 

di   beberapa   media   sosial   dan

  atau memfoto dirinya sendiri                  video seperti boomerang  
Subjek     sering     melakukan     diet 

ekstrem,   seperti   makan   satu   kali 

Subjek mengatur pola makannya, 

setidaknya satu hari subjek makan

  sehari, atau tidak makan sama sekali      satu kali  
Subjek gengsi dan malu untuk 

mengungkapkan apa yang dirasakan 

kepada ibunya 

Subjek lebih terbuka dan bisa 

mengatakan jika ada hal yang 

mengganggu dirinya
 

Berdasarkan analisis kualitatif terlihat perubahan perasaan dan perilaku yang 

dialami  subjek  setelah  dan  sebelum  intervensi  diberikan.  Dengan  memahami  distorsi 

kognitif yang dialami subjek, ia juga memahami bahwa pemikiran negatif yang muncul 

selama ini tidak berdasar dan ia dapat mengubah pemikiran tersebut menjadi lebih positif. 

Seperti terlihat di tabel 2 banyak perubahan yang dialami oleh subjek, misalnya subjek 

menjadi lebih terbuka kepada sang ibu mengenai hal-hal yang mengganggu perasaan subjek 

atau ketika ibu subjek mengatakan sesuatu yang menyakiti hatinya, subjek sudah berani 

mengungkapkan apa yang dirasakan dan pikirkan. Subjek membuka media sosial sebagai 

bentuk senang-senang dan sudah tidak membandingkan apa yang dilihat dalam unggahan 

temannya dengan  dirinya sendiri.  Subjek juga menyadari  bahwa kesuksesan  seseorang 

tidak bisa disamakan satu dengan yang lain dan penampilan subjek bukan menjadi penentu 

kesuksesan seseorang. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Goldin, dkk. (2013) yang 

menjelaskan bahwa CBT menghasilkan pengurangan yang lebih besar dalam emosi negatif. 

Duana dan Hadjam (2012) juga menemukan terdapat perbedaan penurunan kecemasan 

sosial pada remaja putri dengan obesitas setelah diberikan CBT. Penelitian lain yang 

dilakukan  oleh  Febriana,  dkk.  (2016)  menemukan  bahwa  CBT  mampu  memberikan 

dampak  bagi  peningkatan  harga  diri  pada  korban  bullying  di  kalangan  remaja.  Asrori
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(2015) menemukan bahwa CBT berhasil     menurunkan     tingkat     kecemasan     

subjek dengan     mengubah pemikiran negatif menjadi alternatif pemikiran  yang 

lebih positif. Pemikiran positif   dapat   membuat   subjek   merasa   lebih   nyaman   

dan   tidak   cemas. Emosi negative, kecemasan sosial, harga diri, dan pemikiran 

negatif merupakan hal-hal yang ada dalam insecurity (Tripathy, 2013). 

 
KESIMPULAN DAN  SARAN 
          Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Cognitive 
Behavior Therapy (CBT) berpengaruh dalam menurunkan perasaaan insecure pada 

wanita dewasa awal. Hal ini terlihat pada hasil data wawancara sebelum dan sesudah 

melakukan cognitive behavior therapy pada subjek, ibu subjek, dan kakak subjek, yang 

menunjukkan adanya perubahan perilaku dan apa yang dipikirkan oleh subjek. 

Penelitian masih jauh dari kata sempurna. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk 

menambah subjek penelitian dan menggunakan metode observasi dalam bentuk video 

call atau semacamnya untuk dapat memahami   ekpresi   subjek   dalam   proses   

intervensi   sehingga   dapat   meningkatkan keakuratan proses intervensi yang 

diberikan. 
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Abstrak 

 
INTRODUCTION This study explored the lived experiences of mothers of children 

with various disability in Malaysia. Specifically, the study sought to determine the 

challenges that faced by a mothers who raised a child with disability. Mothers are often 

identified as the primary caregivers of their children with disabilities. For this reason, it 

is important to understand a mother’s perspective about raising children with 

disabilities. 

 
METHOD  Using  the  in-depth  interview  approach,  10  mothers  were  purposively 

selected from  mothers  whose children attended a “special” school which is Pusat 

Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) Klang Selatan. In-depth interview were conducted 

to explore their various experiences. Semi-structured interviews were used to collect 

data on the challengesthat face by a mother of children with disability.The study was 

conducted from January to June 2020 at PDK Klang Selatan. 

 
RESULTSData were analyzed and interpreted into seven themes including emotional 

pressure, financial challenges, challenge on mothers’ conditions and societal reactions. 

 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS The findings of the study 

demonstrate that being a mother of a child with disability is beset with several negative 

experiences of challenge. However, mothers recounted the valuable nature of their 

coping strategies including spiritual beliefs, support, and hope in raising their children 

with disability.This findings provides relevant information for mental health practice, 

policy, and research, and serves as a guide in developing intervention programs for 

parents of children with disability in Malaysia. 

 
Kata Kunci: Caregiving, mothers, disabled child, PDK

mailto:marziah@ukm.edu.my
mailto:marziah@ukm.edu.my
mailto:shimadyana@gmail.com


226
226
226 

 

 

 

Pengenalan 
Perkahwinan boleh memberikan faedah terhadap kesihatan fizikal dan psikologi, 

meningkatkan pendapatan, pencapaian kanak-kanak, kepuasan hubungan seksual, dan 

memanjangkan   usia   kehidupan   seseorang   (Stutzer   &   Frey   2006).Pengalaman 

berhadapan dengan kelahiran anak merupakan suatu peristiwa yang besar dalam hidup 

bagi setiap pasangan yang telah mendirikan rumahtangga dan ianya merupakan batu 

loncatan bagi setiap pasangan yang berkahwin. Fasa menerima kelahiran dan 

membesarkan anak merupakan fasa yang sangat berbeza bagi setiap individu. 

Kelahiran anak sering dikaitkan dengan kegembiraan, tercapainya impian, 

membina aspirasi serta harapan bagi setiap pasangan ibu bapa. Walaupun begitu, tidak 

dapat dinafikan bahawa ianya sesuatu perkara yang merungsingkan sekiranya ibu bapa 

mempunyai anak yang tidak sempurna sama seperti kanak-kanak lain.  Kelahiran anak 

yang tidak sempurna sama ada kekurangan dari segi fizikal atau mental, akan memberi 

kesan secara langsung dan tidak lansung kepada keseluruh ahli keluarga kanak-kanak 

itu. Mempunyai anak istimewa ini juga akan memberi pengaruh terhadap hubungan 

luaran dan dalam keluarga (Taanila et al. 2002). 

Tidak dapat dinafikan bahawa kajian lepas mendapati bahawa ibu yang 

membesarkan anak kurang upaya akan terganggu emosinya serta mereka memerlukan 

bantuan atau sokongan yang lebih daripada pelbagai pihak (O‟Connell et al. 2013). 

Dalam proses membesarkan anak ini juga, ibu bapa kadang-kala alami konflik yang 

mana jika tidak diuruskan dengan baik akan membawa kepada masalah yang lebih 

serius. 

Akta Orang Kurang Upaya 2008 membahagikan OKU kepada 7 kategori dan 

ketujuh-tujuh kategori ini boleh menjadi penanda aras bagi tujuan pendaftaran OKU 

oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). Mengikut Akta Orang Kurang Upaya 2008, 

“OKU  termasuklah  mereka  yang  mempunyai  kekurangan  jangka  panjang  fizikal, 

mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan, boleh 

menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat". JKM 

membahagikan OKU kepada tujuh kategori iaitu yang pertama adalah kurang upaya 

pendengaran, kurang upaya penglihatan, kurang upaya pertuturan, kurang upaya fizikal, 

kurang upaya pembelajaran, kurang upaya mental, dan kurang upaya pelbagai. 

Proses penjagaan anak kurang upaya adalah amat mencabar bagi golongan ibu 

memandangkan mereka perlu menyediakan keperluan asas seperti menyuap makanan, 

memandikan dan membersihkan najis disebabkan anak mereka tidak mampu 

menguruskan diri sendiri (Dalvand et al. 2013). Malah, apabila anak meningkat dewasa 

tanggung jawab ibu semakin meningkat kerana mereka perlu mengangkat/ mendukung 

anak tersebut apabila ingin memandikan atau melakukan aktiviti harian yang lain. 

 
Metodologi Kajian 

Bagi      mendapatkan      maklumat      yang      lengkap      kaedah      temubual 
mendalamdigunakan untuk mengumpul data. Temubual dijalankan secara berasingan 

bagi setiap informan untuk memastikan isu kerahsiaan (confidentiality)teriamin. Selain 

itu, sepanjang proses temubual dijalankan pengkaji melakukan  pemerhatian 

(observation) terhadap aspek-aspek non-verbal seperti reaksi informan, cara pertuturan, 

gerak badan, air muka, kontak mata serta nada suara. 
Menurut Paradis et al. (2016), pengumpulan maklumat yang baik atau 

pengumpulan  data secara kualitatif  adalah bertujuan untuk  menghasilkan  maklumat 
yang  dapat  menjawab  persoalan  kajian,  merekodkan  fenomena  dan  mengambilkira
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pengalaman   individu   itu   sendiri.   Menurut   Jamshed   (2014),   kajian   kualitatif 

kebiasaannya adalah jenis “semi- structured”, “lightly structured” atau “in-depth”. 

Temubual tidak berstruktur seringkali dicadangkan untuk kajian masa panjang dan 

membenarkan informan untuk meluahkan dengan cara yang tersendiri. Temubual separa 

berstruktur adalah temubual secara mendalam di mana informan perlu untuk menjawab 

soalan “open-ended” yang diajukan oleh pengkaji. 

 
Populasi dan Sampel Kajian 

Seramai sepuluh orang informan telah terlibat dengan kajian ini secara sukarela 
dan  menandatangani  borang persetujuan  yang  dikemukakan.  Profil    sosiodemografi 

adalah seperti berikut: 

 
Jadual 1: Profil sosiodemografi informan 

Informan 

(Kod) 

Umur 

Informan 

Umur 

(tahun) 

/ 

Jantina 

Anak 

Ketidakupayaan 

Anak

                        (L/P)       
 

P1 39 8 / L  Ketidakupayaan 
    Pembelajaran 

P2 61 20 / P  Ketidakupayaan 
    Pembelajaran 

P3 57 18 / P  Autisme 

P4 57 24 / P  Ketidakupayaan 
    Pembelajaran 

P5 41 2 / P  Sindrom Down 

P6 38 14 / P  Ketidakupayaan 
    Pembelajaran 

P7 54 18 / L  Autisme 

P8 50 6 / L  Sindrom Down 

P9 57 28 / L  Sindrom Down 

P10 49 6 / L  Sindrom Down 
 

 
 

Dalam   kajian   ini,   pengkaji   menggunakan   teknik   persampelan   bertujuan. 

Informan kajian adalah terdiri daripada wanita yang menghantar anak mereka ke pusat 

PDK untuk menjalankan aktiviti. Kriteria pernilihan informan terbahagi kepada dua 

iaitu; (i) informan merupakan ibu kandung yang mempunyai anak kurangupaya dan (ii) 

informan merupakan ibu kandung yang menjaga anak mereka sendiri tanpa bantuan 

pengasuh. 
Kawasan temubual pula telah dipilih mengikut keselesaan serta melindungi 

privasi setiap informan tetapi tempat temu bual dijalankan ditetapkan dalam sekitar 
kawasan Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) Klang Selatan sahaja. Pengkaji 
memilih untuk fokus kepada PDK adalah kerana PDK merupakan suatu pusat aktiviti 
bagi pelatih kurang upaya yang terdiri daripada pelbagai lingkungan umur dan pelbagai
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ketidakupayaan. Pengkaji ingin meneroka cabaran yang dihadapi oleh para ibu bagi 

setiap ketidakupayaan yang berbeza. 

 
Dapatan dan Perbincangan Kajian 

Huraian dapatan kajian bagi menjawab soalan kajian pertama dibuat berdasarkan 
dapatan daripada data  primer. Pengkaji  mendapati  terdapat  tujuh  tema  utama  yang 

muncul dalam kajian ini. Antaranya   melibatkan cabaran seperti   tekanan perasaan, 

kekurangan sokongan   sosial, masalah   penjagaan,   masalah   kewangan, masalah 

kesihatan,     penerimaan     negatif  dan     masalah     keadaan  semasa  ibu.  Dapatan 

menunjukkan muncul satu tema, empat subtema dan beberapa domain bagi setiap 

subtema. 

 
Tekanan Perasaan 

Keadaan anak yang mempunyai masalah jangka panjang atau seumur hidup, 
terutamanya bagi kanak-kanak akan menyebabkan tekanan bagi individu dan khususnya 

keluarga mereka. Dalam keadaan yang sukar dan di luar kemampuan penyesuaian 

seseorang, tekanan akan memberikan kesan ke atas aspek lain kehidupan bagi setiap 

ahli keluarga dan akan menyebabkan seseorang itu menunjukkan respons yang adaptif 

atau tidak adaptif (Feizi et al. 2014).Tekanan perasaan yang dialami oleh ibu yang 

membesarkan anak kurang upaya ini adalah sedih, bimbang, kecewa, tertekan dan juga 

malu.Emosi sedih ini konsisten hampir kepada semua informan. Informan menyatakan 

mereka mula berasa sedih sebaik sahaja apabila diberi tahu oleh doktor selepas 

melahirkan anak mereka. 

 
Perasaan Sedih 

Semasa  sesi  temu  bual  dijalankan,  hampir  semua  informan  mula  menangis 
apabila menceritakan pengalaman mereka semasa mendapat tahu tentang anak mereka. 
Selain itu, para ibu turut menceritakan tentang bagaimana perasaan sedih mula 
menyelubungi mereka disebabkan kurangnya penerimaan suami dan keluarga mertua. 

 
Jadual  2 : Definisi dan contoh kenyataan ibu tentang tekanan perasaan sedih 

 
Subtema   Definisi dan pernyataan 

                     ibu   
 

Sedih Ibu tidak sanggup 
 melihat  anak 

menanggung kesakitan 
“…Menangis         kerana 
keadaan  ye  tu..  Kesian 

kat  ye  satu..  Lagi  satu 

kalu   doktor   cucuk   dua 

tiga kali kite tak nak bagi 

dah..  haa..  nangis sebab 

kesian   tengok   ye..   kita 

pun   jadi   sedih   tengok 

anok kita kena buat gitu.. 

(P2)”
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Sejajar dengan dapatan daripada Sen dan Yurtsever (2007) yang mengatakan ibu 

bapa  yang  mendapat  anak  kurang  upaya  umpama  memusnahkan  impian  mereka 

daripada  mendapat  anak  yang  ideal.  Perasaan  yang  dialami  diumpamakan  dengan 

situasi kehilangan orang yang tersayang. Kesedihan merupakan reaksi pertama ibu bapa 

yang mendapat tahu tentang ketidakupayaan anak mereka. 

 
Bimbang 

 

 
 

Jadual 3: Definisi dan contoh kenyataan ibu tentang tekanan perasaan bimbang 
 
 

Subtema    Definisi  dan  pernyataan 

                     ibu   

Bimbang    Ibu       risau       tentang 
penjagaan                 anak 

sekiranya  ibu  sudah 

tiada 
“…Sekarang   ni..   Tu   je 
akak risau.. Akak takut 

umur   akak   tak   panjang 

nak jaga Aishah.. Jaga 

Aishah  bukan  macam 

anak-anak  lain..  Siapa 

lagi  nak  jaga  Aishah 

lepas-lepas ni kalau bukan 

kakak-kakak dia kan.. 

(P5)” 
 
 

 

              Hampir semua para ibu dalam kajian ini menyatakan ketidakpastian dan 

kebimbangan tentang keadaan semasa dan masa depan anak mereka khususnya 

ketidakupayaan anak mereka untuk mencapai tahap perkembangan yang sepatutnya 

serta bagaimana anak mereka perlu berdikari di masa depannya. Perasaan negatif para 

ibu yang membesarkan anak kurang upaya terdiri daripada kontinum yang berkadar 

daripada kesedihan kepada kerisauan, kerosakan emosi dan hilang harapan (Bilgin & 

Kucuk 2010).Pelbagai krisis yang dialami oleh sesebuah keluarga dari semasa ke 

semasa. Krisis yang wujud adalah krisis perubahan, krisis mengenai nilai peribadi dan 

krisis mengenai realiti. Keluarga yang mempunyai anak kurang upaya kebiasaannya 

akan mengalami ketiga-tiga jenis krisis tersebut tetapi ianya tidak semestinya sama bagi 

setiap keluarga (Kandel & Merrick 2007). 
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Kecewa 
 

 
 

Jadual 4: Definisi dan contoh kenyataan ibu tentang tekanan perasaan kecewa 

Subtema   Definisi  dan  pernyataan 

                     ibu   

Kecewa     Ibu    kecewa    terhadap 
ketidakupayaan anak 
“…Kita..  Frust  lah  kan.. 
Sudah penat mengandung 

lepas tu tahu anak kita 

cacat   kan..   Kecewa   lah 

dik.. (P10)” 
 

Watermeyer (2009) telah menggariskan faktor utama kekecewaan yang dihadapi 

oleh ibu bapa kepada anak kurang upaya adalah disebabkan jangkaan dan harapan yang 

tinggi   diletakkan   kepada   setiap   kelahiran   setiap   anak.   Informandilihat   kurang 

mempunyai masalah untuk menerima ketidakupayaan anak mereka. Namun, pengkaji 

mendapati para ibu hanya mempunyai kesukaran untuk menerima pada fasa awal sahaja 

disebabkan terkejut dengan diagnosis tersebut tetapi akan terus menerima anak tersebut 

dengan hati yang terbuka. 

 
Tertekan 

Jadual 5: Definisi dan contoh kenyataan ibu tentang tekanan perasaan tertekan 
 

 
 

Subtema    Definisi  dan  pernyataan 

                     ibu   

Tertekan    Ibu   tertekan   dari   segi 

penjagaan 
“…Tertekan mesti ada lah. 
Sebab   budak   OKU   kan 

ada bagi berapa step kan. 

Dia   termasuk   yang   low 

lah.  Ada  yang  boleh 

makan sendiri. Boleh jaga 

sendiri.   Jalan   pun   okay 

kan. Tapi dia jalan pun 

susah. Kita kena pegang 

dia. (P1)” 
 
              Informan didapati menjadi lebih tertekan kerana terpaksa menguruskan anaknya 

sendiri tanpa bantuan suami ataupun anak-anak. Selain itu, keadaan anak istimewa yang 

tidak boleh berjalan atau menguruskan diri menambahkan lagi tekanan kepada ibu. 

Reaksi emosi yang dilaporkan dalam kajian ini sering terbeban disebabkan keadaan anak 

(Norlin & Broberg 2013) 
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Cabaran Kewangan 
Bebanan  kewangan  bagi  anak-nak  bekeperluan  khas  ini  dikaitkan  dengan 

kehilangan pekerjaan ibu bapa dan hasil negatif yang lain khususnya dari keluarga di 

dalam golongan sosioekonomi yang rendah (Parish et al. 2012). 
 

 
 

Perbelanjaan Perubatan 

 
Jadual 6: Definisi dan contoh kenyataan ibu tentang cabaran perbelanjaan perubatan 

 

 
 

Subtema      Definisi                   dan 

    pernyataan ibu   

Perubatan    Perbelanjaan       ubat 

dan rawatan anak 
“…Erm.. Belanja untuk 
dia banyak jugak wo. 

Sebab  every  month 

jugak kena bawak dia 

pergi untuk check-up 

kan.  And  then,  dia 

bukan   pergi 

government hospital 

saje. I bawak dia pergi 

private hospital jugak. 

That’s  why  pening 

jugak loh.. (P1)” 
 

Informan   terpaksa   menghantar   anaknya   ke   hospital   swasta   juga   bagi 

menampung ubat-ubatan anaknya kerana beliau mendapati tingkah laku agresif anaknya 

boleh dikawal apabila mengambil ubat dari hospital swasta tersebut. Informan lain juga 

mempunyai cabaran kewangan di mana anaknya yang dari kecil lagi sudah mempunyai 

masalah usus dan terpaksa menggunakan “stoma bag” di mana beg tersebut terpaksa 

dibeli sendiri kerana beliau tidak diberi bantuan untuk pembelian ubat-ubatan. 

 
Keperluan Asas 

 
Jadual 7: Definisi dan contoh kenyataan ibu tentang cabaran kewangan keperluan asas 

 

 
 

Subtema      Definisi dan pernyataan 

                        ibu  

Keperluan 

asas 

Perbelanjaan keperluan 

asas anak 
“…Erm..    Sekarang    ni 
memang sepenuhnya kat 

suami akak.. Ada jugak 

masalah dari segi belanja
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tu dik.. Lagi si Qaseh ni 

pakai pampers.. Minum 

susu lagi.. (P6)” 
 

Informan melaporkan bahawa perbelanjaan dari segi keperluan asas seperti 

lampin pakai buang atau susu merupakan bebanan kewangan bagi mereka. Dalam temu 

bual   yang   dijalankan,   terdapat   beberapa   orang   informan   menceritakan   tentang 

kehilangan sumber pendapatan disebabkan tanggungjawab menjaga anak menjadikan 

informan lebih terbeban dari segi kewangan. 

 
Cabaran Kepada Ibu 

 
Ancaman Kesihatan Ibu 

Pengalaman  melahirkan  dan  membesarkan  anak  yang  kurang  upaya  adalah 
kompleks dan berbeza pada beberapa tahap yang meluas melebihi apa yang dialami oleh 

ibu-ibu yang tidak membesarkan anak kurang upaya (Ryan & Runswick‐Cole 2008).
 

Ibu yang membesarkan anak istimewa dikatakan cenderung untuk fokus kepada anak 
mereka sahaja sehingga terabai keperluan diri sendiri. 

 
Jadual 8: Definisi dan contoh kenyataan ibu tentang cabaran ancaman kesihatan ibu 

 

 
 

Subtema     Definisi  dan  pernyataan 

                       ibu  

Kesihatan 

Ibu 

Kesihatan terjejas 

disebabkan  uruskan 

anak 
“…Setakat  ni  takde  lah 
sakit lain.. Cuma sakit- 

sakit  pinggang  macam tu 

je lah. Haah.. Kita kena 

jalan  lagi  kan..  nak 

dukung dia lagi.. tu yang 

sakit pinggang tu.. (P8)”
 

 
 

Kajian ini mendapati bahawa para ibu di PDK juga memberikan gambaran 

tentang kesihatan mereka yang terjejas dalam proses penjagaan anak kurang upaya. 

Analisis data yang diterima menunjukkan seramai lima orang informan kajian inii 

mempunyai masalah sakit pinggang kerana terpaksa mendukung anak mereka sehingga 

besar.
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Kehilangan Pekerjaan 
 

Jadual 9: Definisi dan contoh kenyataan ibu tentang cabaran ibu kehilangan pekerjaan 
 

 
 

Subtema        Definisi dan pernyataan 

                         ibu  

Kehilangan 

pekerjaan 

Berhenti kerja selepas 

lahirkan anak istimewa 

“…Dulu akak kerja.. 

Haah.. Tapi dapat je 

Qaseh ni.. Akak terus 

cakap kat suami.. yang 

akak nak berhenti.. nak 

kena fokus jaga Qaseh 

ni..First.. sebab nak jaga 

Qaseh ni lah.. Memang 

dari kecik tak boleh 

hantar dia kat orang.. 

(P6)”
 

Kanak-kanak istimewa juga masing-masing mempunyai ragam dan keperluan 

yang tersendiri dan hanya ibu yang mampu memahami keinginan anak tersebut. 

Disebabkan itu, ianya sukar untuk menghantar anak ini kepada pengasuh. Informan juga 

mendakwa  bahawa  mereka  tidak  dapat  menghantar  anak  mereka  kepada  pengasuh 

kerana anaknya akan mengamuk tanpa henti apabila dihantar kepada pengasuh. 

 
Kepenatan Melampau 

 
Jadual 10: Definisi dan contoh kenyataan ibu tentang cabaran kepenatan melampau 

 

 
 

Subtema       Definisi                     dan 

                        pernyataan ibu  

Kepenatan 

melampau 
Terpaksa          lakukan 

semua tugas sendiri 

“…Hmm..    Kadang    tu 

memang  penat..  Ye  lah 

selalu orang dah kahwin 

husband      dia      boleh 

tolong-tolong  jugak..  Ni 

akak  kena  buat  semua 

sendiri..   sebab   tu   kot 

penat.. (P6)”
 

Majoriti daripada informan mengeluh kerana terpaksa melakukan segala tugas di 

rumah dari segi menjaga dan menguruskan anak serta bawa anak ke hospital untuk temu
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janji dengan sendiri walhal kajian daripada Marcenko dan Meyers (1991) mengatakan 

bahawa penjagaan anak kurang upaya merupakan sesuatu perkara yang terbeban dan 

suami merupakan individu yang perlu berkongsi menggalas bebanan tersebut. 

 
Reaksi Masyarakat 

Reaksi sosial ini akan menyebabkan cabaran kepada ibu bapa anak-anak ini. 
Kebanyakan anak dan ibu akan mengalami tekanan dan mengalami masalah perilaku 

akibat reaksi sosial yang negatif. 

 
Cabaran Stigma 

 
Jadual 11: Definisi dan contoh kenyataan ibu tentang cabaran stigma 

 

 
 

Subtema   Definisi  dan  pernyataan 

    ibu   

Stigma       Stigma     anak     kurang 
upaya tiada tuah 
“…Husband I okay lah. It 
just dia pun terkejut jugak. 

But then my family in law 

very denial lah. Mereka 

cakap the hospital might 

giving the wrong diagnosis 

and they would pay for me 

to go to other hospital for 

the diagnosis lah. Sebab 

family in law percaya anak 

tu takde luck lah. (P1)” 
 

Sen dan Yurtsever (2007) yang mendapati ibu bapa mempersepsikan 

ketidakupayaan anak mereka adalah disebabkan kesalahan yang mereka pernah lakukan 

dahulu. Informan dalam kajian ini juga merasakan bahawa bagi sesetengah kepercayaan 

mereka, anak istimewa bukanlah sesuatu yang diingini dan ianya menandakan bahawa 

hidup mereka tiada tuah atau tidak bernasib baik. 

 
Cabaran Pengasingan Sosial 

 
Jadual 12: Definisi dan contoh kenyataan ibu tentang cabaran pengasingan social 

 

 
 

Subtema          Definisi                    dan 

                           pernyataan ibu  

Pengasingan 

Sosial 

Pandangan           asing 

orang ramai 
“…Haah  semua  okay.. 
cuma  ada  lah  sorang 

dua    jiran    yang    tak
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berapa okay tu.. Ada 

jugak yang mengata 

pasal akak.. kalau 

nampak akak je.. dia 

bisik-bisik dengan orang 

lain lepastu tunjuk- 

tunjuk  Syafiq..  Ada 

jugak yang 

menyampaikan yang dia 

kata dia takut tengok 

anak akak.. yelah cacat 

kan.. Tapi sorang dua je 

lah macam tu.. Tapi tu 

yang kadang malas nak 

bagi Syafiq ni main kat 

luar.(P7)” 
 

Para ibu dalam kajian ini menghadapi cabaran stigma dan pengasingan sosial 

daripada reaksi masyarakat. Dapatan ini sejajar dengan kajin Green (2003) di mana ibu 

yang mempunyai anak kurang upaya mengalami stigma daripada masyarakat di tahap 

yang tinggi. Pengkaji mendapati para ibu yang telah mengalami cabaran stigma ini 

bukan sahaja berlaku di dalam komuniti ini sahaja tetapi ada juga berlaku di komuniti 

yang lain (McNally & Mannan 2013). Para ibu menceritakan perasaan diasingkan 

daripada masyarakat adalah sebab kata-kata yang negatif dan pandangan yang aneh 

daripada orang ramai. 

 
Kesimpulan 

Kajian  ini  menunjukkan  para  ibu  mempersepsikan  cabaran  penjagaan  anak 
mereka   yang   berbeza-beza.   Ketidakupayaan   anak   yang   berbeza   memberikan 

pengalaman penjagaan yang tidak sama bagi setiap individu. Selain itu, pengkaji 

mendapati bahawa kebanyakan informan menyatakan tekanan perasaan, kewangan, 

keadaan diri dan reaksi masyarakat banyak terkesan dari segi cabaran. Cabaran terhadap 

ibu yang membesarkan anak kurang upaya wujud dalam pelbagai bentuk. 
 

 
 

Jadual 13 :Tema, Subtema dan informan terhadap cabaran yang dihadapi 
 

 
 

Tema                Subtema                 Informan 

   Perasaan 
Sedih

 Cabaran 
Tekanan 
Perasaan 

 
 
 

 Cabaran 
Kewangan 

   Bimbang 

   Kecewa 

   Tertekan 

 
   Perbelanjaan 

Perubatan 

   Keperluan 

 

 Semua 
informan 

 
 
 

   Informan 1, 2, 
3, 5, 6, 7, 8 
dan 10
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Asas 
 
 
 

 Cabaran 

Kepada 

Para Ibu 

   Ancaman 
Kesihatan Ibu 

 Kehilangan 
pekerjaan 

   Kepenatan 

Melampau 

 

 
 
 

 Semua 
informan

 Cabaran 

Reaksi 

Masyarak 

at 

   Stigma 

 Pengasingan 
sosial 

 
   Informan 1, 3, 

4 dan 7

 

 
 

Rumusan dan Cadangan 

Limitasi 
Kajian yang dijalankan bukanlah kajian tanpa limitasi dan disebabkan itu kajian 

ini mempunyai limitasi yang tersendiri. Peserta dalam kajian ini terdiri daripada para 

ibu yang mempunyai anak kurang upaya pelbagai yang berbeza-beza sekaligus 

memberikan pengalaman yang berbeza. Namun, walaupun wujudnya perbezaan dari 

segi  pengalaman  penjagaan,  banyak  isu  yang  dihadapi  oleh  para  ibu  dapat  dilihat 

dengan jelas.   Selain itu, pengkaji juga menemu bual para ibu yang masih bersama 

dengan suami mereka. Pengalaman bagi ibu tunggu mungkin akan memberikan 

gambaran yang lebih berbeza dan kompleks. Bagi ibu tunggal, penjagaan anak kurang 

upaya mungkin lebih sukar kerana mereka berisiko tinggi mempunyai kerja yang 

mempunyai pendapatan yang tidak fleksibel ataupun ibu tunggal yang rendah (Nurullah 

2013). 

Pertama, dapatan daripada kajian ini tidak boleh digeneralisasikan kepada semua 

para ibu yang mempunyai anak kurang upaya di Malaysia. Kajian yang dilakukan hanya 

memfokuskan kepada para ibu di kawasan bandar. Kedua, perserta dalam kajian ini 

hanya melibatkan para ibu yang menghantar anak mereka ke Pusat Pemulihan Dalam 

Komuniti  (PDK) Klang  Selatan.  Ketiga,  walaupun  kajian  ini  memfokuskan  kepada 

pengalaman para ibu, ianya bukanlah mengecilkan atau memandang remeh pengalaman 

para bapa dalam proses membesarkan anak kurang upaya. Kajian di masa hadapan 

mengenai pengalaman para bapa mungkin dapat menambah pemahaman terhadap 

dinamik membesarkan anak kurang upaya. 

 
Cadangan Kajian 

Ibu bapa seharusnya memberikan perhatian yang secukupnya kepada anak-anak 
mereka lebih-lebih kepada anak-anak bekeperluan khas. Anak-anak memerlukan kasih 

sayang yang secukupnya serta didikan yang sempurna tidak kira bagaimana kekurangan 

atau ketidakupayaan mereka. Waktu anak-anak bersama keluarga masing-masing adalah 

lebih lama berbanding waktu mereka berada di sekolah. Justeru, ibu bapa perlu melihat 

hal ini sebagai suatu perkara yang serius agar kasih sayang boleh diberi seadilnya tanpa 

mengira kekurangan mereka. 
Kesan yang lebih besar adalah terhadap ibu dan ahli keluarga perempuan yang 

terpaksa mengorbankan masa, tenaga dan juga prospek pendidikan dan pekerjaan untuk
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menjaga anak atau adik-beradik mereka yang kurang upaya. Situasi ini telah membawa 

kepada tekanan dan konflik dalam keluarga yang boleh menjejaskan keharmonian dan 

kefungsian keluarga yang mempunyai anak kurang upaya (Cuzzocrea, Larcan & Westh 

2013).Oleh itu, pengkaji merasakan bahawa kumpulan sokongan ibu bapa yang 

mementingkan soal perhubungan dengan pasangan suami isteri semasa tertekan atau 

berhadapan dengan konflik adalah suatu perkara yang akan membantu para ibu bapa 

yang membesarkan anak kurang upaya. 

Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) seharusnya bekerjasama dengan 

Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memberikan intervensi psikologi 

kepada golongan ibu bagi menjamin kesejahteraan psikologi mereka. Khidmat 

kaunseling seharusnya diberikan kepada golongan itu bagi membantu mereka untuk 

menangani tekanan  yang dihadapi dari aspek emosi, material dan kewangan dalam 

menjaga anak kurang upaya. 

Pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat juga boleh 

mewujudkan dasar baru dalam sistem kekeluragaan berkenaan dengan masalah para ibu 

yang mengalami tekanan yang tinggi. Secara amnya, cadangan ini adalah selari dengan 

pandangan Folkman (1984) yang menjelaskan bahawa kemahiran daya tindak yang 

positif hanya dapat dibina dalam diri individu sekiranya mereka mampu mengawal (i) 

tekanan   emosi, (ii) tekanan sosial dan (iii) tekanan j     biologi yang wujud dalam 

kehidupan. 

 
Rumusan 

Cabaran  yang  wujud  dalam  membesarkan  anak  kurang  upaya  sering  kali 
dikaitkan dengan tekanan perasaan. Tekanan perasaan  yang sering dikaitkan adalah 

perasaan sedih, bimbang, kecewa dan tertekan. Para ibu menyatakan perasaan sedih 

mereka adalah disebabkan oleh kerana mereka tidak sanggup melihat ketidakupayaan 

anak mereka. Perasaan bimbang pula wujud kerana para ibu terlalu memikirkan tentang 

masa depan anak mereka dan khuatir tentang penjagaan serta pengurusan anak mereka 

sekiranya mereka tidak lagi mampu untuk menjaga anak mereka. Perasaan kecewa pula 

disebabkan oleh para ibu tidak menyangka mereka akan menerima anak istimewa dalam 

hidup mereka. Cabaran kewangan juga merupakan salah satu aspek cabaran yang wujud 

dalam proses membesarkan anak kurang upaya. Anak-anak istimewa ini memerlukan 

perbelanjaan  keperluan  asas  yang  lebih  tinggi  kerana  mereka  perlu  menggunakan 

lampin pakai buang. 

Selain itu, cabaran lain yang dihadapi oleh para ibu adalah kepada keadaan diri 

para ibu sendiri. Domain yang terdapat dalam cabaran ini adalah kesihatan para ibu 

semakin terjejas selepas menjaga anak kurang upaya. Selain itu, keadaan pekerjaan para 

ibu  juga  semakin  terjejas  dan  terdapat  informan  yang  mengakui  mereka  telah 

kehilangan pekerjaan untuk menjaga anak. Ketegangan peranan juga merupakan domain 

dalam keadaan para ibu yang tertekan. 

Reaksi masyarakat terhadap keluarga yang mempunyai anak istimewa juga 

menjadi salah satu cabaran yang terpaksa dihadapi oleh setiap ibu atau keluarga yang 

mempunyai   anak   kurang   upaya.   Reaksi   tersebut   terdiri   daripada   stigma   dan 

pengasingan.
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INTRODUCTION With COVID-19 rapidly spreading worldwide, education is one of 

the areas that cannot be avoided from the impact of the Covid-19 pandemic. With 

school closures, both students and lecturer are facing challenges according to different 

school from  home. However, when students learn at home by using online resources 

and tools, different kinds of challenges occur for students of different faculties and age. 

Batam as a rapidly growing industry, and filled by individuals of reproductive age as 

workers. With the enactment of the Local Government's call to self quarantine and 

Social Distancing, impact on their lives related to their role as workers and as a 

student.  Zimmerman explains that a self-regulated learner is a student that implement 

learning strategies to achieve learning goals (Zimmerman and Labuhn 2011). Self- 

Regulated Learning requires learners to think about how they learn 

 
METHOD The purpose of this study was to capture of Self-Regulated Learning in 

students affected by the Covid-19 pandemic in fulfilling their learning process. Self- 

Regulated Learning is measured by the Self-Regulated Learning Scale of Zimmerman 

which is modified by the researcher according to the situation during the Covid-19 

Pandemic, with descriptive techniques data analysis. The population in this study was 
283 respondents using a simple random sampling technique. The study was conducted 
from March to August 2020 at Batam,, and researcher continued with interview and 
Focus Group Discussion after new normal era of Covid-19. 

 
RESULTS Respondents with sufficient Self Regulated Learning amount up to 1.4% of 

the total number of respondents while those with good Self Regulated Learning and 

excellent Self Regulated Learning amount up to 64.7% and 33,9%, 

respectively.Excellent  Self  Regulated  Learning  is  found  in  the  Midwifery  Study 

Program students with 26 respondents, the majority of students who have excellent Self 

Regulated Learning are at the age of 20 with 47 respondents. 73 Students who were 

not  in  active  employment  showed  better  self  regulated  learning  than  those  are 

employed. 

 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS Midwifery and Nursing students 

have better Self Regulated Learning because they are in the upper semester which 

makes them required to read more, understand literacy well, and be willing to repeat 

lecture materials independently. Previous research has stated that individuals will look 

mature roughly at 20 years old, in this stage individuals begin to be able to distinguish 

which ones will be a priority and which they will realize, which means that those in the 

upper  semester  are  over  20  years  old,  making  them  have  better  Self  Regulated 

Learning. Students who are not working also have higher Self Regulated Learning 

because they feel they can save more time and energy, only with their smartphone can

about:blank
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they access all learning materials. Self Regulated Training provided by Universty can 

be one of recommendation for students who need to regulated themselves to facing 

Covid19 pandemic.Suggets to do exercise also helping them stay active to receive any 

information of their subject. students are also encouraged to join the support group or 

community to express their thought of feeling. Giving them professional assistance such 

as Psychologist also recommended thei psychological burden during this Pandemic 

 
Keyword : Self Regulated Learning, online learning, Covid-19
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Pendahuluan 
Direktur  Jenderal  Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO),  Tedros  Ghebreyesus 

mengumumkan wabah Covid-9 sebagai pandemi Global pada 11 Maret 2020 di Jenewa, 

Swiss. Virus corona telah menginfeksi 18.000 orang di 114 negara, dan telah 

menyebabkan 4.291 orang meninggal (Putri, 2020). Pada tanggal 25 Maret 2020 

pemerintah Indonesia mencatat terdapat penambahan 105 kasus baru (CNBC Indonesia, 

2020). Pertambahan kasus harian semakin meningkat, tercatat sumber data dari 

kementerian  kesehatan  kasus  covid-19  di  Indonesia  per  19  September  2020  total 

terdapat 240.687 orang (BBC NEWS, 2020). 

Dunia Pendidikan adalah salah satu ranah yang tak terhindarkan dari dampak 

pandemi Covid-19, yang berakibat terhentinya proses pembelajaran secara tatap muka 

digantikan dengan metode pembelajaran jarak jauh melalui sistem daring (dalam 

jaringan). Menteri pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan edaran tentang 

Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan 

Penyebaran   Corona   Virus   Disease   (COVID-   19)   sesuai   dengan   nomor   surat 
3636Z/nrX.At/itX/v:za   (BBC  NEWS,  2020).  Ketua Himpunan Psikologi  Indonesia 
Pusat, Prof Dr Seger Handoyo juga menyatakan bahwa saat ini Self Regulation adalah 
salah satu aspek yang penting untuk bisa bertahan, menghadapi dan beradaptasi dengan 
situasi yang ada (YouTube, 2020). 

Tentu saja proses adaptasi diperlukan oleh mahasiswa dan dosen menanggapi 
situasi tersebut sehingga tercipta nuansa pembelajaran yang efektif dan fleksibel dengan 
kemampuan akses teknologi yang harus dimaksimalkan meskipun pada kenyataannya 
ada yang masih kurang maksimal dalam penguasaan akses sehingga menjadikan hal 
tersebut sebagai sebuah tantangan tersendiri baik bagi dosen maupun mahasiswa. 
Penggunaan teknologi ini memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran di masa 
pandemi  global  covid-19  (Fitriani  2019).  Siap atau    tidak,  dunia  pendidikan  harus 
melakukan proses pembelajaran online. 

Batam memang tidak memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar seperti 

daerah lain di Indonesia ketika Pandemi Covid-19 kian memburuk, namun Pemerintah 

Daerah setempat tetap menghimbau keras untuk menghentikan semua kegiatan, yang 

kemudian digantikan dengan kegiatan belajar dan bekerja dari rumah, yang dimulai dari 

tanggal 24 Maret 2020. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan beberapa perangkat 

seperti  Satpol  PP  untuk  melakukan  sidak  pada  tempat-tempat  yang  masih  tidak 

mematuhi himbauan Social Distancing. Di saat itulah semua perangkat masyarakat di 

Batam   bergegas   menyesuaikan   dan   berupaya   untuk   mengikuti   peraturan   dari 

Pemerintah Daerah setempat, termasuk di dalamnya adalah para pekerja, industri, 

institusi  pendidikan,  siswa dan  mahasiswa.  Dengan  diberlakukannya  himbauan  dari 

Pemerintah  Daerah  untuk  menghentikan  segala  kegiatan  yang  berkaitan  dengan 

kegiatan berkumpul di luar, berimbas pada kehidupan mereka terkait perannya sebagai 

mahasiswa. 

Pembelajaran secara online yang telah berlangsung sejak Maret 2020 akibat 

Pandemi Covid-19 diperkirakan akan terus menjadi fitur yang menonjol dari pendidikan 

di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Batam. Kondisi ini mengharuskan adanya 

kesiapan infrastruktur dan platform yang memadai demi mendukung proses kegiatan 

belajar mengajar secara online, termasuk kesiapan para pendidik dan juga mahasiswa 

(Andriani, S.Si, Apt, M.Sc, Ph.D 2020). Selain infrastruktur, mahasiswa juga dituntut 

lebih kuat untuk membaca, yang tidak hanya berkaitan dengan proses belajar mengajar 

saja,  tetapi  juga  dapat  membentuk  kepribadian  individu  dengan  menghayati  hasil
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bacaannya. Aplikasi yang dapat menunjang proses kegiatan belajar, antara lain seperti 

aplikasi:   zoom,   google   classroom,   whatsapp,   maupun   aplikasi   lainnya   (Yudi 

Firmansyah and Fani Kardina 2020). 

Selama pembelajaran daring di rumah para mahasiswa merasa lebih dapat 

menghemat waktu seperti menghabiskan waktu di perjalanan menuju kampus. waktu 

pembelajaran juga lebih  fleksibel dan tidak ada alasan mahasiswa untuk terlambat. 

Waktu juga terasa lebih panjang karena dapat mengerjakan lebih banyak kegiatan dari 

pada saat kuliah secara luring. Selama masa pandemi ini juga terdapat lebih banyak 

seminar yang dapat diikuti, tanpa batasan ruang terlebih lagi banyak seminar dari kota- 

kota tertentu yang bila diikuti akan menghabiskan biaya yang tidaklah sedikit dan juga 

tidak perlu menghabiskan waktu yang terbuang di perjalanan. Dengan pandemi yang 

ada juga mendorong teknologi untuk berkembang semakin pesat, karena dengan adanya 

teknologi membuat semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah, juga membuat pelajar 

dapat mengakses semua bahan dan materi hanya dengan adanya smartphone. 

Pembelajaran dengan daring juga membuat kita untuk bisa lebih santai dan tidak 

setegang tatap muka dalam mengikuti pembelajaran. Daring juga mencegah tumbuhnya 

cluster baru yang dapat memperkeruh keadaan pandemik saat ini. Di himbaunya untuk 

tidak keluar membuat waktu di rumah juga lebih panjang dan dapat menghabiskan 

waktu dengan keluarga. 

Pembelajaran daring juga menjadi kendala, karena suasana rumah sulit untuk 

membuat   kita   fokus   dalam   mengikuti   pembelajaran.   Terlebih   adanya   kegiatan 

praktikum  menjadi  kesulitan.  Dengan  pembelajaran  yang  tidak  efektif  seperti  tatap 

muka membuat beberapa pengajar lebih memilih untuk memberikan tugas, membuat 

mahasiswa hanya mengerjakan tugas  yang belum tentu ia mengerti. Selama daring 

membuat mahasiswa kurang dapat mengatur waktu dengan baik. Keadaan saat ini 

membuat kita bergantung kepada teknologi yang membuat kejahatan cyber semakin 

banyak seperti data-data pribadi yang tersebar. Selain itu masih banyak keterbatasan 

teknologi dan sinyal  yang   dirasakan oleh beberapa mahasiswa, karena terbatasnya 

fasilitas-fasilitas yang dimiliki. 

Keberhasilan individu bukan hanya berasal dari faktor kecerdasan, banyak faktor 

lainnya salah satunya adalah Self Regulated Learning, yang di definsikan sebagai 

kemampuan mengatur, memimpin dan mengarahkan diri sendiri untuk menghadapi 

situasi akademis (Zimmerman and Schunk 2015). Self-regulated learning merupakan 

kemampuan siswa mengatur diri dalam belajar dengan melibatkan kemampuan strategi 

pemikiran terkait aktivitas berpikirnya, persepsi keyakinan diri dari kemampuan 

performa, dan komitmen akademik yang secara sistematis berorientasi mengarah 

pencapaian tujuan belajar yang diinginkan.(Zimmerman and Labuhn 2011). 

Self Regulated Learning juga digambarkan sebagai sebagai pikiran, perasaan, 

dan tindakan yang direncanakan sendiri dan secara sistematis berorientasi ke arah 

pencapaian tujuan untuk mempengaruhi belajar dan motivasi seseorang(Thiede and de 

Bruin 2019). Self Regulated Learning pada siswa atau mahasiswa dapat digambarkan 

melalui tingkatan atau derajat yang meliputi keaktifan berpartisipasi, baik secara 

metakognisi,  motivasi,  maupun  perilaku  dalam  proses  belajar  (Schunk  and  Greene 
2018). Lebih lanjut (Boekaerts and Boekaelrts 2017) mengemukakan bahwa Self 
Regulated Learning merupakan proses pengaturan dan pengelolaan metakognisi, 
motivasi, dan strategi dalam proses belajar untuk mencapai tujuan tertentu. 

Self Regulated Learning terdiri atas pengaturan dari tiga aspek umum 
pembelajaran akademis, yaitu kognisi, motivasi dan perilaku (Boekaerts and Boekaelrts
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2017) 1. Kognisi meliputi proses pemahaman akan kesadaran dan kewaspadaan diri 

serta pengetahuan dalam menentukan pendekatan pembelajaran sebagai salah satu cara 

dalam  proses  berpikir.  Kognisi  dalam  self-regulated  learning  adalah  kemampuan 

individu  dalam  merencanakan,  mengorganisasikan  atau  mengatur,  menginstruksikan 

diri, memonitor dan melakukan evaluasi dalam aktivitas belajar. 2. Motivasi. Motivasi 

dalam  self  regulated  learning ini  merupakan  pendorong (drive)  yang  ada pada diri 

individu yang mencakup persepsi terhadap efikasi diri, kompetensi otonomi yang 

dimiliki dalam aktivitas belajar. motivasi merupakan fungsi dari kebutuhan dasar untuk 

mengontrol dan berkaitan dengan perasaan kompetensi yang dimiliki setiap individu. 3. 

Perilaku dalam self regulated learning ini merupakan upaya individu untuk mengatur 

diri, menyeleksi, dan memanfaatkan lingkungan maupun menciptakan lingkungan yang 

mendukung aktivitas belajar 
 

 
 

Metode 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Pada penelitian ini  yang menjadi populasi adalah para mahasiswa  yang 

menjadi bagian dari Fakultas Kedokteran Universitas Batam yang mencakup Program 

Studi Psikologi, Kebidanan, Keperawatan dan Farmasi. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan menggunakan simple random sampling  yaitu teknik pengambilan sampel dari 

anggota populasi yang dilakukan secara acak. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 

2020 hingga Agustus 2020 dengan jumlah responden sebanyak 283 responden, dengan 

menggunakan metode online google form dengan pertimbangan harus mentaati 

Peraturan Pemerintah untuk menjalani Pembelajaran Jarak Jauh. Lalu, ketika Batam 

sudah memutuskan untuk melakukan kenormalan yang baru (new normal), peneliti 

melanjutkannya dengan wawancara, telepon dan diskusi (Focus Group Discussion). 

Jenis instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah Self Regulated Learning 

Scale  yang  dimodifikasi  oleh  peneliti  disesuaikan  dengan  situasi  ketika  Pandemi 

Covid-19. Adapun kategori pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner terdiri dari 3 

kategori, yaitu: kognisi, motivasi dan perilaku (Boekaerts and Boekaelrts 2017). 
 

 
 

Kategorisasi Rumus 

Cukup X < M – 1SD 

Baik M – 1SD < X < M + 1SD 

Sangat baik M + 1SD < X 

Keterangan: 
M = Mean 
SD = standar deviasi 

 
 
 

Berikutnya  dilakukan  kategorisasi  skala  yang  bertujuan  untuk  menempatkan 

responden penelitian pada kategori tertentu agar sesuai dengan atribut penelitian (Azwar 

2012). (Sesuai dengan skala Likert 1 = Rendah, 5 = Tinggi)
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1 x 52 = 52 (Xmin) 

5x 52 = 260 (Xmaks) 

Range Data: 260 - 52= 208 

Mean : 

(52 + 260) 

2 

 
= 156 

 
Xmin  : 52 

Xmax  : 260 

Range : 208 

 
Kategorisasi Rumus 

Cukup X < M – 1SD 
X < 156 – 35 

X < 121 

Baik M – 1SD < X < 
M + 1SD 

156 – 35 < X < 

156 + 35 

121< X < 191 

Sangat Baik M + 1SD < X 
156 + 35 < X 

191 < X 
 
 
 

Hasil 
 

 

Tabel 1. Reliability Self Regulated Learning

Cronbach's 

Alpha 
N of Items

.920                  283 
 

Nilai reliabilitas alpha Cronbach sebesar 0.920, Hal ini menandakan bahwa alat 

ukur Self Regulated Learning bersifat reliable, dikarenakan nilai tersebut mendekati 

1.00.
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Tabel 2. Self Regulated Learning 
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid    Cukup 
 

Baik 

Sangat 

baik 

Total 

4 1.4 1.4 1.4 

183 64.7 64.7 66.1 
 

96 
 

33.9 
 

33.9 
 

100.0 

283 100.0 100.0  

 

Tabel ini menjelaskan tiga kategorisasi yang sudah ditentukan terdapat 1.4% 

responden yang memiliki Self Regulated Learning yang cukup, 64.7% responden 

memiliki Self Regulated Learning yang baik dan 33,9% responden memiliki Self 

Regulated Learning yang sangat baik 
 

 
 

 

Count 
Tabel 3. Program Studi * Self Regulated Learning Cross tabulation

 

 Self Regulation Learning Total 

Cukup Baik Sangat 

baik 

ProgramStudi    Psikologi 

Kebidanan 

Keperawatan 

Farmasi 
Total 

0 50 25 75 

4 53 26 83 

0 53 25 78 

0 

4 

27 

183 

20 

96 

47 

283 

 

Tabel ini menjelaskan tingkat Self Regulated Learning masing-masing Program 

Studi. Program Studi Psikologi memiliki 50 responden dengan Self Regulated Learning 

yang baik dan 25 responden dengan Self Regulated Learning yang sangat baik. Program 

Studi Kebidanan memiliki 4 responden dengan Self Regulated Learning yang cukup, 53 

responden dengan Self Regulated Learning yang baik dan 26 responden dengan Self 

Regulated Learning yang sangat baik. Program Studi Keperawatan memiliki 53 

responden dengan Self Regulated Learning yang baik dan 25 responden dengan Self 

Regulated Learning yang sangat baik. Program studi Farmasi memiliki 27 responden 

dengan Self Regulated Learning yang baik dan 20 responden dengan Self Regulated 

Learning yang sangat baik. 
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Count 

 

Tabel 4. Jenis Kelamin * Self Regulated Learning Cross tabulation

 

 Self Regulation Learning Total 

Cukup Baik Sangat Baik 

Jenis               Laki-laki 

Kelamin          Perempuan 

Total 

2 83 37 122 

2 

4 

100 

183 

59 

96 

161 

283 

 

Tabel ini menjelaskan tingkat Self Regulated Learning pada laki-laki dengan 

kategori sangat baik berjumlah 37 responden, dengan kategori baik berjumlah 83 

responden dan dengan kategori cukup berjumlah 2 responden. Tingkat Self Regulated 

Learning pada Perempuan dengan kategori sangat baik berjumlah 59 responden, dengan 

kategori baik berjumlah 100 responden dan dengan kategori cukup berjumlah 2 

responden. 
 

 

Count 

Tabel 5. Usia * Self Regulated Learning Cross tabulation

 

 
 

 SelfRegulationLearning Total 

Cukup Baik Sangat Baik  

Usia         18.00 

19.00 

20.00 

21.00 

22.00 

Total 

0 22 6 28 

2 43 16 61 

1 41 47 89 

1 44 22 67 

0 

4 

33 

183 

5 

96 

38 

283 

 

Tabel ini menjelaskan tingkat Self Regulated Learning pada mahasiswa yang 

berusia  18  tahun  dengan  kategori  sangat  baik  berjumlah  6  responden  dan  dengan 
kategori  baik   berjumlah  22  responden.  Tingkat   Self  Regulated   Learning  pada 
mahasiswa yang berusia 19 tahun dengan kategori sangat baik berjumlah 16 responden

，dengan kategori baik berjumlah 43 responden dan dengan kategori cukup berjumlah 2 

responden. Tingkat Self Regulated Learning pada mahasiswa yang berusia 

20 tahun dengan kategori sangat baik berjumlah 47 responden, dengan kategori baik 
berjumlah 41 responden dan dengan kategori cukup berjumlah 1 responden. Tingkat 

Self Regulated Learning pada mahasiswa yang berusia 21 tahun dengan kategori sangat 

baik  berjumlah  22  responden， dengan  kategori  baik  berjumlah  44  responden  dan 

dengan kategori cukup berjumlah 1 responden. Tingkat Self Regulated Learning pada 

mahasiswa yang berusia 22 tahun dengan kategori sangat baik berjumlah 5 responden 

dan dengan kategori baik berjumlah 33 responden. 
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Count 

 

Tabel 6. Status Perkerjaan * Self Regulated Learning Cross tabulation

 

 Self Regulation Learning Total 

Cukup Baik Sangat Baik 

Kerja       Kerja 

Tidak kerja 

Total 

0 55 23 78 

4 

4 

128 

183 

73 

96 

205 

283 

 

Tabel ini menjelaskan tingkat Self Regulated Learning responden yang bekerja 

dan yang tidak bekerja. Mahasiswa yang bekerja terdapat 55 responden dengan Self 

Regulated Learning yang baik dan 23 responden dengan Self Regulated Learning yang 

sangat baik. Mahasiswa yang tidak bekerja terdapat 4 responden dengan Self Regulated 

Learning yang cukup, 128 responden dengan Self Regulated Learning yang baik dan 73 

responden dengan Self Regulated Learning yang sangat baik. 
 

 
 

Demografi Responden 

 
Tabel 7. Program Studi 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid    Psikologi 75 26.5 26.5 26.5 

 Kebidanan 83 29.3 29.3 55.8 

Keperawatan 78 27.6 27.6 83.4 

Farmasi 47 16.6 16.6 100.0 

Total 283 100.0 100.0  
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Mayoritas responden dalam penelitian ini berasal dari Program Studi Kebidanan 83 

(29.3%) responden, Program Studi Psikologi 75 (26.5%) responden, Program Studi 

Keperawatan 78 (27.6%) responden, Program Studi Farmasi 47 (16.6%) responden. 
 

 
 

Tabel  8. Jenis Kelamin 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Vali  Laki-Laki 122 43.1 43.1 43.1 

d Perempuan 161 56.9 56.9 100.0 

Total 283 100.0 100.0  
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Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan sejumlah 161 (56.9%), dan 

laki-laki yang hanya berjumlah 122 (43.1%). 
 

 
 

Tabel 9. Usia 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid        18.00 28 9.9 9.9 9.9 
 19.00 61 21.6 21.6 31.4 

20.00 89 31.4 31.4 62.9 

21.00 67 23.7 23.7 86.6 

22.00 38 13.4 13.4 100.0 

Total 283 100.0 100.0  
 

 
 

Mayoritas responden berusia 20 tahun berjumlah 89 (31.4%), usia 18 tahun 

berjumlah 28 (9.9%) responden,  usia 19 tahun berjumlah 61 (21.6%) responden, usia 

21 tahun berjumlah 67 (23.7%) responden dan usia 22 tahun berjumlah 38 (13.4%) 

responden. 

Tabel  10. Status Pekerjaan 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid     Bekerja 78 27.6 27.6 27.6 

 Tidak Bekerja 205 72.4 72.4 100.0 

Total 283 100.0 100.0  

 

 
 

Mayoritas responden dalam penelitian ini mahasiswa yang tidak bekerja dengan 

jumlah 205 (72.4%), dan mahasiswa yang bekerja berjumlah 78 (27.6%). 

 
Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa gambaran Self Regulated Learning 
di Program Studi Kebidanan sebanyak 26  orang berkategori sangat baik, 53 orang 

berkategori baik dan 4 orang berkategori cukup. Kemudian disusul oleh Program Studi 

Keperawatan sebanyak 25 orang berkategori sangat baik dan 53 orang berkategori baik, 

Program Studi Psikologi sebanyak 25 orang berkategori sangat baik dan 50 orang 

berkategori baik dan Program Studi Farmasi sebanyak 20 orang berkategori sangat baik 

dan 27 orang berkategori baik. 

Peneliti melakukan wawancara informal kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut 

setelah kuliah new normal, peneliti menemukan bahwa mahasiswa Program Studi 

Keperawatan dan Kebidanan yang menjadi responden banyak yang sudah berada di 

semester akhir, mereka memang dituntut untuk mampu mengerjakan tugasnya dengan 

mandiri terlebih dengan sistem daring, hal ini didukung dengan penelitian terdahulu 

yang menyatakan bahwa seseorang yang mampu mengerjakan tugasnya dengan mandiri 

apabila dalam proses pembelajaran memiliki proses regulasi diri (Schunk and Greene 

2018). Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan juga dituntut untuk banyak membaca 

bahan kuliah terlebih dosen mereka banyak memberikan tutorial-tutorial tentang praktek 

Kebidanan dan Keperawatan. Ketekunan membaca, pemahaman literasi yang baik serta
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kesediaan untuk mengulangi bahan kuliah secara mandiri juga berdampak pada Self 

Regulated Learning yang baik (Thiede and de Bruin 2019). Mahasiswa Psikologi dan 

Farmasi yang memiliki Self Regulated Learning dibawah Kebidanan dan Keperawatan, 

Peneliti  menemukan fenomena bahwa Program  Studi  Psikologi  baru di  Universitas 

Batam, Program Studi Psikologi akan meluluskan lulusannya tahun 2022, sedangkan 

Program Studi Farmasi baru akan meluluskan lulusannya pada tahun 2023. Hal ini 

menandakan bahwa pada saat dilakukan penelitian ini mereka di semester 5 dan 3, 

mereka masih membutuhkan figur otoritas untuk membantu mereka menjadi lebih 

mandiri  dalam  belajar  dan  bertanggung  jawab.  Hal  ini  membuat  Self  Regulated 

Learning mereka lebih rendah. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang 

menyatakan bahwa individu yang belum memiliki tujuan dalam belajar, belum mampu 

mengembangkan emosi positif dalam mengerjakan tugas dan belum mampu mengatur 

waktu belum dapat dikategorikan sebagai individu yang memiliki Self Regulated 

Learning yang baik (Wäschle et al. 2014). 

Dari penelitian ini diketahui bahwa gambaran Self Regulated Learning pada 

mahasiswa laki-laki sebanyak 37 orang dengan berkategori sangat baik, 83 orang 

berkategori  baik  dan  2  orang  dengan  berkategori  cukup.  Mahasiswa  perempuan 

sebanyak 59 orang dengan berkategori sangat baik, 100 orang dengan berkategori baik 

dan 2 orang dengan kategori cukup. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hasil 

Self Regulated Learning pada mahasiswa laki-laki dan perempuan hampir sama, 

mahasiswa perempuan memiliki Self Regulated Learning yang lebih tinggi karena 

Program Studi yang diteliti terdapat Program Studi Kebidanan yang seluruh 

mahasiswanya terdiri dari perempuan. 

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa gambaran Self Regulated Learning 

pada mahasiswa pada usia 18 tahun sebanyak 6 orang dengan berkategori sangat baik 

dan  22  orang berkategori  baik.  Mahasiswa pada usia  19  tahun sebanyak  16  orang 

dengan berkategori sangat baik dan 43 orang berkategori baik dan dengan berkategori 

cukup  sebanyak  2  orang.  Tingkat  Self  Regulated  Learning  pada  mahasiswa  yang 

berusia  20  tahun  dengan  berkategori  sangat  baik  berjumlah  47  orang,  dengan 

berkategori baik berjumlah 41 orang dan dengan berkategori cukup berjumlah 1 orang. 

Tingkat Self Regulated Learning pada mahasiswa yang berusia 21 tahun dengan 

berkategori sangat baik berjumlah 22 orang， dengan berkategori baik berjumlah 44 

orang  dan  dengan  berkategori  cukup  berjumlah  1  orang.  Tingkat  Self  Regulated 

Learning pada mahasiswa yang berusia 22 tahun dengan berkategori sangat baik 

berjumlah 5 orang dan dengan berkategori baik berjumlah 33 orang. Peneliti melakukan 

wawancara informal kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut setelah kuliah new normal, 

peneliti menemukan bahwa pada semester awal mahasiswa lebih banyak mata kuliah 

umum dan memiliki tuntutan yang kecil, sedangkan pada semester akhir tuntutan 

semakin besar dan juga sesuai dengan bertambahnya usia, tingkat kematangan juga akan 

berbeda. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa individu 

akan terlihat matang kira-kira pada usia 20 tahun, dalam tahap ini individu mulai dapat 

membedakan yang mana prioritas dan mana yang bukan, mereka akan memilih 

keinginan-keinginan mana yang akan direalisasikan. Individu dapat dikategorikan 

sebagai individu  yang memiliki Self Regulated Learning  yang baik ketika ia dapat 

memilih apa yang menjadi prioritas dirinya.(Ordaz-Villegas, Acle-Tomasini, and Isabel 

Reyes-Lagunes 2013) 

Penelitian ini membuktikan bahwa gambaran Self Regulated Learning pada 

mahasiswa yang bekerja sebanyak 23 orang dengan berkategori sangat baik dan 55
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orang berkategori baik. Mahasiswa yang tidak bekerja sebanyak 73 orang dengan 

berkategori sangat baik, 128 orang dengan berkategori baik dan 4 orang dengan kategori 

cukup. Mahasiswa di Batam memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan 

mahasiswa di kota lain. Batam sebagai kota industri dipenuhi oleh individu dengan usia 

produktif dengan pekerja beberapa diantaranya juga berperan sebagai mahasiswa, yang 

biasanya juga mahasiswa perantau. Dengan diberlakukannya himbauan oleh pemerintah 

daerah diberhentikannya semua kegiatan selama masa pandemi covid berimbas kepada 

kehidupan mereka terkait dengan perannya sebagai pekerja dan mahasiswa. Masalah 

yang perlu diwaspadai  bagi mahasiswa  yang bekerja adalah tidak mudah membagi 

waktu antara kuliah dan bekerja. Agar mendapatkan prestasi akademis yang memuaskan 

diperlukan keterampilan belajar,  yang salah satunya ditentukan oleh  Self Regulated 

Learning (Rachmah 2015). 

Peneliti melakukan wawancara informal kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut 

setelah kuliah new normal,  mereka yang berkerja mengatakan bahwa selain kesulitan 

untuk menyesuaikan waktu bekerja dan belajar juga adaptasi di masa pandemi ini. 

Mahasiswa yang tidak bekerja mengatakan tidak terlalu memiliki kendala dalam belajar. 

Para mahasiswa merasa lebih dapat menghemat waktu di perjalanan. Proses 

pembelajaran juga lebih  fleksibel dan tidak ada alasan mahasiswa untuk terlambat. 

Waktu juga terasa lebih panjang karena dapat mengerjakan lebih banyak kegiatan dari 

pada saat kuliah secara luring. Selama masa pandemi ini juga terdapat lebih banyak 

seminar yang dapat diikuti, tanpa batasan ruang terlebih lagi banyak seminar dari kota- 

kota tertentu yang bila diikuti akan menghabiskan biaya yang tidaklah sedikit dan juga 

tidak perlu menghabiskan waktu yang terbuang di perjalanan. Dengan pandemi yang 

ada juga mendorong teknologi untuk berkembang semakin pesat, karena dengan adanya 

teknologi membuat semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah, juga membuat pelajar 

dapat mengakses semua bahan dan materi hanya dengan adanya smartphone. 

Pembelajaran dengan daring juga membuat mahasiswa untuk bisa lebih santai dan tidak 

setegang tatap muka dalam mengikuti pembelajara. 
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Abstract 

INTRODUCTION Family is one of the determining factors for individual self-esteem. 
Individuals who live in a warm family environment, good parenting will grow into 

individuals who have good self-esteem. However, individuals who live in a family 

environment that is less harmonious or broken home will definitely have problems with 

the formation of self-esteem so that one method that can be given to increase self- 

esteem is the application of reality therapy as a treatment method. 

 
METHOD This study uses a qualitative approach with amethod single-case design, in 

which this study only used one subject (single case) which was studied in depth. The 

subjects in this study was a 20 years old students who felt that they was not valueable, 

especially in the family. The therapy process was carried out for 6 session.  In addition, 

there are several results of the psychological test tools used, namely, Grafis, ssct and the 

sheet "How I see my self" which is used to see how the subject sees and assesses her 

self. 

 
RESULTS. The results of this study indicate that reality therapy is effective in 

increasing self-esteem. Giving reality therapy makes the subject able to change her 

mindset  and  behavior  to  be more positive so  that  she can  respect  herself  and  the 

subject's achievements. 

 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS The conclusion of this study is that 

reality therapy is effective for increasing self-esteem of individuals in a broken home 

family environment. The intervention process using reality therapy can be carried out in 

four stages, namely, wants, direction and doing, evaluation, and planning and action. In 

addition, this process can also be assisted by asking the significant other or the person 

closest  to  the individual  to  encourage the individual  not  to  think  negatively about 

himself and to make the subject feel valued and loved by many people even though his 

family environment is broken home. 

 
Keywords: Reality Therapy, Self-Esteem 
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PENDAHULUAN 
Keluarga  merupakan  suatu  kumpulan  manusia yang  menjadi  satu  kesatuan  dan 

memiliki ikatan satu sama lain. Ikatan tersebut akan membawa pengaruh dalam setiap 

anggota keluarga terutama dalam pembentukan kepribadia dan karakter anggota keluarga 

terutama antara orangtua dan anak-anaknya. Proses pengembangan perilaku anak secara 

positif digambarkan melalui kondisi keluarga yang harmonis,     sehingga     mampu 

memunculkan    kondisi    aman    dan    nyaman    bagi    anak    untuk    mengembangkan 

segala  aspek  perilakunya  (Jamiah,    2012).    Begitupun  sebaliknya,  seorang  anak  yang 

tumbuh dalam kondisi keluarga yang tidak harmonis atau tidak baik-baik saja akan 

mempengaruhi banyak hal dalam pertumbuhan dan pembentukan karakterknya. Salah 

satunya adalah anak tersebut akan cenderung memiliki self esstem yang rendah 

Self esteem merupakan salah satu aspek penting dalam kepribadian. Self esteem 

adalah salah satu faktor yang sangat menentukan perilaku individu. Gufron dan Risawati 

(2010) mendefinisikan self-esteem sebagai komponen evaluasi terhadap diri, penilaian 

afektif di dalam konsep diri yang terdiri dari perasaan berharga dan penerimaan, yang 

dikembangkan dan dipelihara sebagai konsekuensi dari kesadaran individu akan 

kompetensinya, pencapaiannya, dan feedback dari lingkungan. Srivastava dan Joshi (2014) 

mengemukakan bahwa   self esteem didefinisikan sebagai perasaan umum individu 

berprestasi di sekolah dan kepuasannya dengan prestasinya. Self esteem dapat didefinisikan 

sebagai sikap individu tentang dirinya sendiri, yang melibatkan evaluasi diri bersama 

dimensi negatif positif. Factor-faktor yang dapat mempengaruhi self esteem antara lain : 1) 

Faktor parental 2) Jenis kelamin 3) Faktor 

sosial, ekonomi dan budaya. 

Keluarga merupakan salah satu factor penentu self esteem individu. Individu yang 

hidup dalam lingkungan keluarga yang hangat, pola asuh yang baik akan tumbuh menjadi 

pribadi  yang  memiliki  self  esteem  yang  baik.  Namun  individu  yang  hidup  dalam 

lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau broken home pasti akan memiliki masalah 

dengan pembentukan self esteemnya. Istiana (2017) mengemuakakn bahwa Dasar pribadi 

anak      terutama      dibentuk      dalam  lingkungan        keluarga.        Jika        kehilangan 

keharmonisan  di  dalam  keluarga  seperti kehilangan salah satu dari kedua orang tua atau 

kehilangan    keduanya    disebabkan karena  meninggal  ataupun  bercerai,dan lain-lainnya, 

dapat   menyebabkan   anak kehilangan  contoh  model orang  dewasa, Kehilangan    kasih 

sayang,      kehilangan pendidik   atau   pembimbing   yang   sangat   ia butuhkan sehingga 

berdampak pada psikologis anak. 

Salah  satu  terapi  yang  dapat  digunakan  dalam  meningkatkan  self  esteem  pada 

remaja yang mengalami broken home adalah reality therapy. Corey (2009) mengemukakan 

bahwa Reality therapy merupakan terapi yang bersifat jangka pendek yang berfokus pada 

kondisi saat ini, menekankan pada kekuatan pribadi, dan mendorong individu untuk 

mengembangkan tingkah laku yang lebih realistik agar dapat mencapai kesuksesan Terapi 

realita mengajarkan klien bagaimana untuk terlibat pada evaluasi diri (self evaluation), 

dimana   dengan   memberikan   pertanyaan   “Apakah   perbuatanmu   dapat   membuatmu 

mencapai apa yang kau inginkan ?”. Peran dari terapi realitas tidak untuk membuat menilai 

klien, tetapi menantang klien untuk mempelajari dan mengevaluasi perilakunya sendiri, dan 

membuat sebuah rencana untuk merubah perilaku tersebut. Hasilnya akan membuat 

hubungan yang lebih baik, seperti meningkatkan kebahagiaan, dan membuat klien memiliki
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kontrol tersendiri dalam hidupnya Tujuan dari terapi realitas adalah untuk menyadarkan 

konseli bahwa ia memiliki tanggung jawab atas pilihannya sendiri. Konselor tidak sekadar 

membuat konseli menjadi tenang dan mencapai  kebahagiaan tetapi juga menjadi lebih 

bertanggungjawab (Lumongga, 2014). Reality therapy terdiri dari 4 tahapan yang disebut 

dengan sistem WDEP (Wants, Direction and Doing, Evaluation, Planning and Action). 

Sistem WDEP dapat digunakan untuk membantu klien mengeksplorasi keinginan mereka, 

hal-hal yang dapat mereka lakukan, peluang untuk evaluasi diri, dan rencana-rencana yang 

dapat dilakukan untuk memperbaiki diri (Corey, 2009). 

 
METODE 

Subjek  dalam  penelitian  ini  adalah  seorang  mahasiswa  berusia  20  tahun  yang 
merasa dirinya tidak  berharga terutama dalam  lingkungan  keluarganya.  Subjek merasa 

sejak  SMP  tidak  pernah  dihargai  oleh  kedua  orangtuanya  sampai  kedua  orangtuanya 

bercerai  dan  subjek  ikut  ibunya.  Hal  tersebut  membuat  subjek  merasa  dirinya  tidak 

berharga karena subjek memiliki asumsi orangtua yang melahirkan dan membesarkan 

subjekpun menganggap subjek tidak berharga. Subjek memiliki IPK 3,5 di kampus, aktif 

mengikuti kegiatan-kegiatan kampus, dan mengikuti banyak lomba sejak SMP hingga 

sekarang. Namun Subjek merasa sebagus apapun pencapaian subjek di kampus dan 

lingkungan lainnya kedua orangtua tidak pernah mau tahu dan tidak menghargai 

pencapainnya tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode single-case design, yang artinya dalam penelitian ini hanya menggunakan 

satu orang subjek yang dikaji secara mendalam untuk diberikan perlakuan yang bertujuan 

untuk mengevaluasi bagaimana efektivitas suatu program tertentu yaitu reality therapy. 

Pada penggunaan kualitatif, peneliti dapat mengetahui bagaimana proses pengambilan data 

sampai pada tahapan evaluasi dari penerapa program melalui deskripsi dalam bentuk kata- 

kata, bahasa, perilaku pada sutau konteks yang alamiah dan memanfaatkan berbagai macam 

metode penelitian seperti observasi dan wawancara. Selain itu ada beberapa hasil alat tes 

psikologi yang digunakan yaitu grafis dan ssct test yang bertujuan mengungkap dinamika 

kepribadian subjek yang dapat menampakkan diri individu dalam hubungan interpersonal 

dan dalam interpretasi terhadap lingkungan. Selain itu juga digunakan lembar “how I see 

my self” yang digunakan untuk melihat bagaimana subjek melihat dan menilai dirinya 

sendiri. Proses intervensi dilakukan selama 4 sesi pemberian intervensi dan 2 sesi 

pengenalan diri dan kontrak belajar. proses itervensi dilakukan selama 45-60 menit/ sesi 

dan berlangsung selama 4 minggu. 

Sesi 1 diawali dengan proses perkenalan dan kontrak serta menjelaskan gambaran 

hasil terapi yang akan dilakukan selama beberapa sesi kedepan. Selain itu pada sesi ini juga 

dijelaskan  proses  asesmen  yang  dan  pemberian  intervensi  yang  akan  dilakukan  dan 

meminta  komitmen  subjek  mengenai  program  intervensi  yang  akan  dilakukan.Sesi  2 

peneliti meminta subjek untuk menuliskan hal-hal positif dan negatif terkait dengan 

pencapaian subjek selama ini. Selain itu peneliti juga memberikan lembar “how I see my 

self” untuk subjek menuliskan bagaimana subjek memandang dirinya. pada sesi ini, peneliti 

juga menggali lebih dalma penyebab ketidakpuasan subjek atas pencapaian yang telah 

dicapai.  Sesi 3 Peneliti membimbing subjek untuk melakukan refleksi mengenai dampak 

dari pandangan terhadap dirinya, menanyakan dan memberi kesempatan subjek untuk 

mengungkapkan apa yang subjek inginkan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya.
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Selain itu peneliti juga menjelaskan materi tentang self esteem dan faktor-faktor  yang 

mempengaruhinya. 

Sesi 4 peneliti mengajak subjek untuk mereview Kembali sesi yang telah dilewati 

lalu mengajak subjek untuk menuliskan apa saja dampak dari perilaku-perilaku subjek 

sekarang dan bagaimana pengaruh perilaku itu pada kehidupan subjek sekarang. Sesi 5 

peneliti  mengajak  subjek  untuk  Kembali  mereview  sesi  sebelumnya  dan  menanyakan 

kepada subjek bagaimana perilaku subjek sekarang dan perilaku subjek yang dulu. Pada 

sesi ini, peneliti melakukan evaluasi terkait perilaku subjek yang dulu dan sekarang. Sesi 6 

peneliti membantu subjek membuat planning atau rencana-renacana yang akan dilakukan 

subjek  dengan  berbagai  pertimbangan  di  setiap  rencana  yang  telah  dibuat.  Selain  itu 

peneliti juga mempersiapkan rencana cadangan dan memberitahu subjek terkait kesiapan 

peneliti  untuk  tetap  mendampi  subjek  mencari  dan  mempersiapkan  rencana  baru  jika 

rencana yang telah disipakan tidak berhasil atau mengalami kendala. Selain 6 sesi yang 

merupakan proses intervensi juga dilakukan proses evaluasi sebanyak 2. Pada proses ini 

peneliti melakukan evaluasi secara keseluruhan setelah subjek melakukan proses intervensi 

untuk mengetahui apakah subjek mengalami perubahan setelah mengikuti proses intervensi 

atau tidak. 

Data yang didapatkan akan dianalisa secara kualitatif dengan membandingkan 

kondisi subjek sebelum dilakukannya reality   therapy, serta setelah dilakukan reality 

therapy. Untuk mendukung hasil penelitian peneliti juga melakukan wawancara kepada 

teman terdekat subjek di kampus dan hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa subjek 

seringkali menganggap dirinya tidak berharga padahal apa yang subjek capai saat ini jauh 

lebih baik daripada hasil  teman- teman kampus lainnya. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Reality therapy yang dilakuan dalam penelitan dilakukan denga 6 tahapan. Proses 
intervensi yang dilakukan dimulai dengan sesi 1 yaitu proses perkenalan dan kontrak serta 
menjelaskan gambaran hasil terapi yang akan dilakukan selama beberapa sesi kedepan. 
Setelah itu dilanjutkan dengan sesi 2 yaitu menuliskan bagaimana subjek memandnag diri 
subjek pada lembaran yang telah disediakan oleh peneliti. Setelah sesi 2 selesai berlanut ke 
sesi 3 wants, pada sesi ini subjek akan diberi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan 
keinginan subjek seperti apa dari diri subjek sendiri, dari lingkungan keluarga, dan 
lingkungan teman-teman subjek. 

Sesi ke 4 yaitu Direction and Doing, pada sesi ini peneliti mulai menenkan perilaku 
yang ditampakkan subjek saat ini dan perilaku masa lalu yang mempengaruhi perilaku 
subjek sekarang. Meskipun pada dasarnya masalah berasal dari masa lalu, namun subjek 
perlu tahu dan mengatasinya agar tidak mempengaruhi keadaan subjek sekarang. Pada sesi 
ini juga peneliti membantu subjek untuk menentukan pilihan-pilihan yang dapat subjek 
ambil dan berfokus mendorong subjek untuk mengubah pikiran dan perilaku mereka. 

Pada  sesi  5  yaitu  evaluation,  pada  tahap  ini  subjek  diminta  untuk  melakukan 
evaluasi diri tentang perilaku-perilaku yang ditampilkan subjek saat ini, bagaiaman dampak 
dari perilaku tersebut terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Sesi terakhir yaitu sesi 6 
yaitu Planning and action, pada sesi ini peneliti akan membantu subjek membuat rencana- 
rencana dan kebutuhan subjek serta menentukan apa yang ingin subjek ubah, dan 
memastikan subjek siap untuk mengeksplorasi perilaku-perilaku baru yang ingin dilakukan.
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Proses menciptakan dan melaksanakan rencana-rencana membuat subjek untuk dapat 

mengontrol kehidupan mereka dengan lebih efektif. Jika rencana tidak berjalan, karena 

alasan apaun, peneliti dan subjek bekerja sama untuk menyusun rencana yang berbeda. 

Rencana dapat berubah mengikuti kebutuhan subjek. Peneliti harus mengingatkan subjek 

menerima konsekuensi atas pilihan dan tindakannya sendiri. 

Subjek yang merasa dirinya tidak berharga terutama di depan orangtua dan 

lingkungan keluarga namun setelah mendapat   proses intervensi   subjek mau dan yakin 

subjek bisa menghargai setiap pencapaian yang telah subjek raih meskipun berada dalam 

kondisi keluarga yang berantakan . proses intervensi yang dilakukan kepada subjek hal ini 

juga dilakukan subjek agar bisa   membuat pencapaian yang lebih besar   dalam berbagai 

kegiatan yang subjek lakukan baik itu organisasi maupun  perkuliahan. Subjek beranggapan 

bahwa motivasi terbesarnya mengapa ingin mengikuti proses intervensi ini adalah subjek 

sadar bahwa subjek selalu melihat rendah dirinya dan apa yang subjek lakukan terkadang 

merugikan diriya sendiri karena cenderung malas belajar, tidak menampilkan penampila 

terbaik dan selalu berpikir negatif. 

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Wubbolding (2017) bahwa prosedur 

yang mengarahkan pada perubahan dilandaskan pada asumsi bahwa manusia termotivasi 

untuk berubah ketika individu yakin bahwa perilaku yang mereka tampilkan saat ini tidak 

akan memberikan apa yang mereka inginkan dan individu percaya bahwa mereka dapat 

memilih perilaku yang akan membuat mereka mencapai apa yang mereka inginkan . 

 
Tabel 1.  Keadaan Subjek Sebelum dan Sesudah diberikan Reality Therapy   

                   Sebelum Reality Therapy                                     Setelah Reality Therapy  

Subjek merasa subjek tidak pernah mendapat 

pujian  terhadap  apapun  pencapaiannya 

terutama dari lingkungan keluarga dan 

orangtuanya. Orangtua cenderung biasa aja dan 

tidak mau tahu dengan kegiatan dan pencapaian 

subjek 

Subjek yang hidup dalam lingkungan keluarga 

broken home, menyaksikan pertengkaran 

orangtua, sampai menyaksikan perceraian 

orangtuanya membuat subjek di masa sekarang 

menjadi pribadi yang tidak percaya diri, merasa 

tidak   memiliki   kemampuan   apa-apa,   dan 

merasa tidak lebih baik daripada teman- 

temannya. subjek juga merasa tidak berharga 

karena    sejak    SMP    subjek    tidak    pernah 

Subjek  sudah  mampu  melakukan  analisa 

diri dan menentukan keinginan subjek 

terhadap diri sendiri, lingkungan dan teman- 

teman dimana subjek berada. 
 

 
 

Dari hasil Analisa diri, subjek sudah mampu 

melkukan hal-hal untuk mengatasi 

permasalahannya yang berasal dari masa 

lalunya.   Subjek   mampu   lebih   berpikir 

positif, mulai tidak membanding- 

bandingkan hidupnya dengan teman- 

temanny, dan menahan diri untuk tidak 

berprilaku   cuek   dan   membentak   ibunya 

yang   sibuk   bekerja   karena   menganggap

  mendapat pujian dari orangtuanya.                         ibunya hanya mementingkan pekerjaan saja.  
Sebelumnya subjek merasa tidak menemukan 

sisi   positif   dalam   dirinya.   subjek   merasa 

apapun yang ia lakukan tidak ada harganya dan 

tidak artinya karena tidak pernah mendapat 

pujian dari ibu atau keluarganya yag lain. 

Subjek sudah mampu melihat sisi positif 

dalam dirinya. dimulai dari hal-hal kecil 

seperti subjek merasa dengan kesibukan 

ibunya, ia bisa belajar memasak dan sudah 

berhasil  masak  berbagai  macam  masakan
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dan skill itu dapat berguna nantinya untuk 

melatih   kemandirian   subjek.   Begitupun 

                                                                                  pencapaian-pencapaian lainnya dikampus.  

Subjek cenderung monoton dan tidak memiliki 

perencanaan apapun. Subjek cenderung larut 

dari pikiran dan perilaku negativenya. 

Subjek sudah mampu merealisasikan 

perencanaan-perencanaan yang telah dibuat 

sebelumnya selama sesi intervensi 

berlangsung.
 

Berdasarkan  tabel di atas maka dapat dilihat perbedaan subjek sebelum dan sesudah 

mendapatkan intervensi berupa reality therapy yang diberikan selama 6 sesi. Dengan 

membantu subjek mengarahkan apa yang subjek inginkan, membantu subjek melihat realita 

yang terjadi sekarang membuat subjek lebih mampu berpikir realistis terhadap 

permasalahannya dan menghargai setiap pencapaian yang telah diraih meskipun dengan 

keadaan  subjek  hidup  di  lingkungan  broken  home.  Selain  itu  Subjek  yang  cenderung 

tertutup dan tidak ingin menceritakan masalahnya kepada teman-temannya sehingga dalam 

proses follow up peneliti meminta kepada teman-teman dan orang-orang terdekat subjek 

untuk membantu untuk mendorong dalam proses subjek untuk merealisasikan rencan- 

rencana  yang  telah  dibuat  dengan  begitu  subjek  juga  akan  merasa  berharga  karena 

mendapat perhatian dari tema-temannya. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  reality 
therapy efektif untuk meningkatkan self esteem individu yang berada dalam lingkungan 

keluarga yang mengalami broken home. Hal ini dapat dilihat dari hasil intervensi yang telah 

dilakukan. Pada table hasil intervensi disebutkan beberapa perbedaan perilaku subjek 

sebelum dan sesusah mendapat intervensi. Proses intervensi dengan menggunakan reality 

therapy dapat dilakukan dengan empat tahap yaitu, wants, direction and doing, evaluation, 

dan planning and action. Selain itu proses ini juga dapat dibantu dengan meminta signifikan 

other  atau  orang  terdekat  individu  tersebut  untuk  mendorong  individu  untuk  tidak 

berpikiran negative terhadap dirinya dan membuat subjek merasa berharga dan disayangi 

banyak orang meskipun lingkungan keluarganya broken home.    Untuk penelitian 

selanjutnya, diperlukan penelitian yang menggunakan metode lain untuk proses intervensi 

yang lebih efektif. 
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ABSTRAK 

INTRODUCTION Psychological well-being is feeling of an individual who is happy 
and satisfied with his life, when individuals feel competent, independent, self-accepting, 

have a purpose in life, have a personal growth, and a positive relationship with others. 

The purpose of making this measurement is as a means to see whether students have 

achieved psychological well-being and to regulate Eudaimonia's welfare measurement 

tool. The variable in this study is Eudaimonia Well-Being. 

 
METHOD The making of items in this study was done by lowering the conceptual 

definition - operational definition - components - indicators of behavior - items. Until 

the final item produced amounted to 48 items. This research uses a Likert scale. Data 

collection techniques using online questionnaires. The subject of this research is the late 

adolescents who are students of Jambi Province. The technical analysis of this research 

is the Quantitative Analysis of Items, Convergent Validity, Group Validity, Concurrent 

Validity, Reliability, and Z-Score Norms. 

 
RESULT Convergent validity test shows a positive correlation between components, 

group validity produces a P value of (0.954 ≥ 0.05) indicates that there is no significant 

difference between groups (male and female), concurrent validity produces a P value of 

(0.940 > 0.05) shows that there is a negative correlation which means there is no 

relationship between age and each component tested. Internal consistency reliability is 

(α = 0.785), and using the Z score method in making norms. 

 
CONCLUSION AND RECOMMENDATION Measuring devices have good 

psychometric  properties.  Having  a  validity  scale  that  contains  good  criteria  and 

reliability that matches the standard, is also practical to use. The final scale of this study 

used 48 items. 

 
Keyword: abstract reasoning, psychometry, psychology measuring instrument 
construction, psychological scale, reliability validity.
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Pendahuluan 

Eudaimonia (Waterman, 1993) berkaitan dengan hidup baik atau 

mengaktualisasikan potensi manusia. Konseptualisasi ini menyatakan bahwa 

kesejahteraan bukanlah hasil atau keadaan akhir. Ia melainkan sebagai proses untuk 

memenuhi atau merealisasikan daimon atau sifat sejati seseorang — yaitu, memenuhi 

potensi-potensi   bajik   seseorang   dan   hidup   sebagaimana   yang   secara   inheren 

dimaksudkan untuk hidup.Psychological well-being di definisikan sebagai keadaan 

dimana individu mampu membentuk hubungan yang baik dengan orang lain, dapat 

mengontrol lingkungannya, mandiri dalam menghadapi  sosial,  menerima diri, dapat 

melakukan  realisasi diri, dan memiliki tujuan hidup. Fokus terhadap pengaktualisasian 

diri agar dapat berfungsi dan juga dapat meraih kebahagiaan bisa menjadi salah satu 

cara untuk mengupayakan kemampuan tersebut (Ryff, 1989). 
Psychological Well-being dibentuk berdasarkan pandangan tentang eudaimonia 

oleh aristoteles tentang kebahagiaan manusia (Ryff & Singer, 2006). Menurut   Ryan, 

dkk  (2006)  kebahagiaan  manusia  bukan  hanya  mengenai  emosi  positif  dan  juga 

kepuasan hidup, tapi tentang bagaimana individu dapat berguna bagi kehidupannya. 

Ryff & Singer (2006) menyatakan bahwa Aristoteles mengungkapkan bahwa 

Eudaimonia  merupakan  hal  paling  tinggi  dalam  pencapaian  manusia.  Eudaemonia 

adalah salah satu pendekatan tentang keberfungsian individu dalam mewujudkan 

pencapaian dan tujuan yang akan di capai individu tersebut, sehingga individu tersebut 

merasa tenang sehingga dapat menikmati kehidupannya (Ryan & Deci, dalam Mitchell, 

Vella-Brodrick, & Klein, 2010; Compton & Hoffman, 2013). 
Eudaimonia akan dapat di raih ketika manusia melakukan aktivitas yang sejalan 

dengan nilai-nilai yang di anut (Deci & Ryan, 2008). Mengacu pada pemahaman 

Aristoteles, well-being dan eudaimonia bukan hanya sekedar meraih kesenangan belaka, 

namun juga bagaimana menghadirkan suatu kesempurnaan yang dapat memunculkan 

wujud  dari  potensi  individu.  Psychological  Well-being  di  pengaruhi  oleh  beberapa 

faktor, yaitu : usia, dukungan sosial, dan juga jenis kelamin (Keyes & Waterman, 2003). 

Penelitian yang di lakukan oleh Prabowo (2017) mengungkapkan bahwa keenam aspek 

dari  psychological  wellbeing semakin meningkat  seiring penambahan  usia, menurut 

Prabowo (2017) juga bahwa ada hubungan antara Psyhological well-being dengan 

interaksi sosial, jenis kelamin juga berpengaruh dalam Psychological well-being, 

menurutunya perempuan lebih memiliki psychological wellbeing di banding pria, hal ini 

di   karenakan   wanita   cenderung   lebih   memiliki   kemampuan   yang   baik   dalam 

berinteraksi dengan sosialnya. 

Ryff  (1989)  memperkenalkan  eudaemonia  sebagai  psychological  well-being 

yang   mencakup   enam   aspek,   tujuan,   kemandirian,   otoritas,   penerimaan   diri, 

pertumbuhan pribadi, dan juga hubungan positif sesama manusia. Sementara Waterman 

(Waterman et.al., 2003 dalam Huta, 2013) mengatakan bahwa eudaimonia sebagai suatu 

pengungkapan diri dimana memiliki ciri-ciri perasaan tentang sesutau yang di lakukan 

individu dalam mengungkapkan dirinya. 

 
Psychological Well-Being 

Berikut ini adalah penjelasan dari enam dimensi menurut Ryff & Singer (2006) 
mengenai dimensi psychological well-being, sebagai berikut : 
a.   Penerimaan diri 

Ryff berpendapat bahwa penerimaan diri merupakan pandangan positif pada diri 
sendiri yang meliputi kesadaran akan kelemahan dirinya.
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b.   Hubungan positif dengan orang lain 
Individu  dapat  mengembangkan  aktualisasi  dirinya  ketika  dia  mampu  untuk 
membangun hubungan baik dengan orang lain, seperti saling menyayangi, 
membangun hubungan pertemanan, dan lainya. 

c.   Pertumbuhan pribadi 
Individu bisa mencapai aktualisasi diri dan juga data berfungsi seccara positif dalam 
perkembangan kehidupannya melalui secara yang terus menerus mengembangkan 
potensi dalam dirinya sehingga dapat berfungsi secara optimal. 

d.   Tujuan hidup 
Individu akan mencari tujuan dari kehidupannya sampai mendapat kesehatan secara 
mental juga proses perkembangan yang siap. 

e.   Penguasaan lingkungan 
Individu yang baik merupakan individu yang dapat menggunakan peluang juga 
menciptakan   kesempatan   untuk   dapat   mengembangkan   dirinya.   Sebaliknya, 
individu yang kurang bisa menguasai lingkungannya akan merasa kessempatan yang 
ada hilang dan juga ia tidak bisa berkembang. 

f.   Kemandirian 
Individu yang mampu mengatur diri dan berpikir secara kritis apa yang menjadi hal 

yang baik bagi dirinya dan tau cara ia harus bertindak memiliki tingkat kemandirian 

yang baik.   Sebaliknya, individu yang memiliki sikap kurang mandiri, bergantung 

dengan orang lain sampai tidak mampu untuk berpikir kritis berarti dia mempunyai 

tingkat kemandirian yang rendah. 

 
Berdasarkan hal diatas bisa disimpulkan bahwa Psychological Well-Being adalah 

keadaan individu yang bahagia dan puas terhadap kehidupannya, mempunyai tujuan 

hidup, disaat individu merasa kompeten, mandiri, adanya pertumbuhan pribadi, 

menerima diri, dan hubungan yang positif dengan orang lain. 
Tujuan dalam perancangan alat ukur psikologi ini adalah untuk membuat alat 

ukur yang valid (memberi gambaran terhadap kesejahteraan psikologis), reliabel 

(memiliki konsistensi dalam hal sejauh mana hasil dari pengukuran dapat dipercaya), 

diskriminatif (memiliki daya beda yang baik), terstandarisasi (memiliki sistem 

pengukuran yang jelas mulai dari petunjuk penggunaan, subjeknya, waktu pengerjaan, 

pemberian skor, dan norma yang digunakan), praktis, dan bermanfaat. 
Terdapat berbagai manfaat dari penelitian alat ukur Eudaionia Well-being baik 

secara  akademis  maupun  praktis.  Manfaat  dari  segi  akademis  dapat  digunakan 

instrumen penelitian, maupun uji validitas yang dijelaskan di dalam jurnal literatur ini 

sebagai bahan perkuliahan. Secara praktisi penelitian ini dapat menjadi referensi bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

 
Metode 

Konstrak Penelitian 
Variabel  dalam  penelitian  ini  adalah  Eudaimonia  Well-Being.  Psychological 

Well-Being terbentuk berdasarkan pandangan eudaemonia yang dikemukakan oleh 

Aristoteles mengenai kebahagiaan manusia (Ryff & Singer, 2006). Berdasarkan oleh 

pendekatan tersebut, kemudian Ryff pada tahun 1989 berusaha untuk membuat sebuah 

teori yang dapat menggambarkan eudaemonia, hingga terbentuklah teori Psychological 

Well-Being.   Ryff   menjelaskan   psychological   well-being   melalui   enam   dimensi
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keberfungsian yang meliputi : penerimaan diri (self-acceptance) yaitu kemampun 

individu  menerima  dan  memandang  dirinya  secara  positif,  pertumbuhan  pribadi 

(personal growth) yaitu kemampuan individu untuk mengembangkan potensinya, tujuan 

hidup (life purpose) yaitu kemampuan individu untuk menentukan sendiri arah dan 

tujuan hidupnya, penguasaan lingkungan (environmental mastery) yaitu kemampuan 

individu untuk beradaptasi dengan lingkungan dan menciptakan peluang, kemandirian 

(autonomy) yaitu berhubungan dengan kemampuan individu untuk mengatur dirinya 

serta memiliki kebebasan dan hubungan positif dengan orang lain (positive relationship 

with others) yaitu kemampuan individu untuk menjalin kepercayaan dengan orang lain. 

Enam dimensi tersebut terbentuk berdasarkan beberapa teori yang mendasari, terutama 

penggambaran well-being sebagai pertumbuhan dan kebermaknaan manusia, yang 

dipengaruhi oleh lingkungan dan orang lain disekitarnya, juga mengenai realisasi diri 

individu (Ryff & Singer, 2006). 

 
Pembuatan Aitem 

Pembuatan  aitem  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  menurunkan 

definisi konseptual – definisi operasional – komponen – indikator perilaku – aitem. 

Sehingga aitem yang dihasilkan berjumlah 85 aitem. Selanjutnya dilakukan reviu aitem 

dan menghitung skor Aiken-V. Terdapat beberapa aitem yang gugur pada tahap ini, 

sehingga aitem akhir yang dihasilkan berjumlah 48 aitem dengan aitem pada komponen 

penerimaan diri (self-acceptance) yaitu 8 aitem, pertumbuhan pribadi (personal growth) 

yaitu 8 aitem, tujuan hidup (life purpose) yaitu 8 aitem, penguasaan lingkungan 

(environmental  mastery)  yaitu  8  aitem,  kemandirian  (autonomy)  yaitu  8  aitem, 

hubungan positif dengan orang lain (positive relationship with others) yaitu 8 aitem. 

 
  Tabel 1. Aitem    

Tidak

Komponen          
Lolos

 Lolos
                           Fav    Unfav    Fav    Unfav   

Penerimaan 

     Diri (PD)     
    4          4          3          4  

 

Hubungan
Personal 

(HP) 

Otonomi 

4          4          2          1

        (OT)        
    5          3          -          6  

 

Penguasaan
Lingkungan 

(PL) 

Tujuan 

4          4          3          4

   Hidup (TH)   
    5          3          4          2  

 

Pertumbuhan 

Pribadi (PP)      
5          3          4          4

 

 

Contoh aitem pada alat ukur
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Teknik Penskalaan dan Pemberian Skor 

Penelitian ini menggunakan skala likert dengan keterangan sebagai berikut: 

Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Cukup Sesuai (CS), Sesuai (S), Sangat 

Sesuai (SS). Adapun mekanisme pemberian skor pada aitem adalah sebagai berikut: 

 
                                        Tabel 2. Skor Aitem 

               Aitem Favorable                           Aitem Unfavorable   

               Skala                    Skor                   Skala                   Skor   
 

 Sangat Sesuai (SS) 5  Sangat Sesuai (SS)  1 

Sesuai (S) 4  Sesuai (S)  2 

Cukup Sesuai (CS) 3  Cukup Sesuai (CS)  3 

Tidak Sesuai (TS) 2  Tidak Sesuai (TS)  4 

 Sangat Tidak Sesuai 
(STS) 

1  
Sangat Tidak Sesuai 

(STS) 
 5 

 
Subjek 

      

Pada penelitian ini tim peneliti memfokuskan subjek pada remaja akhir hingga 
dewasa awal dengan rentang usia subjek dari (17-23 tahun). Kriteria yang digunakan 
adalah subjek merupakan  mahasiswa strata satu  (S1)  yang menjalankan  pendidikan 

perkuliahan di Instansi Pendidikan yang ada di Provinsi Jambi, dan merupakan 

mahasiswa aktif semester 1-8. Subjek pada tahap ini berjumlah 130 orang yang terdiri 

dari 34 laki-laki dan 96 perempuan. 

 
Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan kuisioner online. Kuesioner dibuat dengan memanfaatkan bantuan 

teknologi berupa media google forms dengan tujuan memudahkan proses pengambilan 

data dan penyebaran. 
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Tempat dan Waktu 
Pengumpulan  data  diambil  dalam  kondisi  pandemi  Covid-19,  dengan  begitu 

penelitian dilakukan dengan menyebar kuisioner online melalui media google form. 

Sehingga tempat penelitian menyesuaikan dengan tempat dimana responden berada, 

sebab responden mengisi kuisioner secara online. Waktu dilaksanakan penelitian yaitu 

pada hari Senin, 27 April 2020 hingga Minggu, 09 Mei 2020. 

 
Teknik Analisis Data 

Teknis analisis penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif aitem (daya beda 
aitem), validitas konvergen, validitas kelompok, validitas konkuren, reliabilitas 

konsistensi internal menggunakan koefisien alpha, dan menggunakan metode Z skor 

untuk  norma.  Daya beda  aitem  menggunakan  korelasi  aitem  dengan  skor  totalnya. 

Validitas konvergen dan Konkuren menggunakan teknik statistika korelasi. Validitas 

kelompok menggunakan Teknik Statistika Uji Beda Independent Sample T-test. 

 
Hasil dan Pembahasan 
Analisis Kuantitatif Aitem 

Analisis kuantitatif aitem pada penelitian ini menggunakan indeks daya 

diskriminan item yang juga disebut indeks daya beda aitem. Indeks daya beda aitem 

bertujuan untuk melihat kemampuan aitem membedakan subjek individu. Individu yang 

memiliki skor total yang tinggi akan memilih jenjang respons yang tinggi, dan invidu 

yang memiliki skor total yang rendah akan memilih jenjang respons yang rendah pula. 

Hasil analisis kuantitatif dari 48 aitem terdiri dari 2 aitem dengan indeks daya beda 

sangat bagus, 7 aitem dengan indeks daya beda bagus, 5 aitem dengan indeks daya beda 

cukup bagus, 24 aitem dengan indeks daya beda tidak bagus, dan 10 aitem dengan 

indeks daya beda sangat tidak bagus.
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Tabel 3. 

AITEM PD (Penerimaan 
Diri) 

Kategori            Total 

Sangat Bagus 
Bagus 

Cukup Bagus             1 
Tidak Bagus             5 

Sangat Tidak Bagus       2 
 

Tabel 4. 

AITEM HP (Hubungan 

Personal) 
 

Kategori Total 

Sangat Bagus 1 
Bagus 1 

Cukup Bagus 
Tidak Bagus 

 
4 

Sangat Tidak Bagus 2 
 

Tabel 5. AITEM OT 

(otonomi) 

Kategori            Total 

Sangat Bagus 
Bagus                  3 

Cukup Bagus 
Tidak Bagus             5 

Sangat Tidak Bagus 
 

Tabel 6. 

AITEM PL (Penguasaan 

Lingkungan) 
 

Kategori Total 

Sangat Bagus 
Bagus 

 
1 

Cukup Bagus 1 

Tidak Bagus 4 

Sangat Tidak Bagus 2 
 

Tabel 7. AITEM TH 

(Tujuan Hidup) 
 

Kategori Total 

Sangat Bagus 1 

Bagus 1 

Cukup Bagus 2 

Tidak Bagus 3 
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Sangat Tidak Bagus        1 
 

 
 

Tabel 8. 

AITEM PP (Pertumbuhan 

Pribadi) 
 

Kategori Total 

Sangat Bagus  

Bagus 1 

Cukup Bagus 1 

Tidak Bagus 3 

Sangat Tidak Bagus 3 
 

 
 

Perakitan Alat Ukur Final 
Setelah dilakukan uji analisis kuantitatif dengan daya beda aitem, skor indeks 

daya beda aitem diurutkan, dan terdapat 6 skor indeks tertinggi menjadi aitem final 

seperti yang tertera pada tabel 9 yang kemudian diolah dengan Validitas Konvergen, 

Validitas Kelompok, Validitas Konkuren, Reliabilitas Konsistensi Internal, Norma Z 

skor. 

   Tabel 9. Aitem Final   

Komponen          Nomor Aitem Final 

Penerimaan Diri 

(PD)                     
2, 3, 4, 5, 6, 8

 

Hubungan 

Personal (HP)              
1, 3, 4, 5, 6, 7

 

Otonomi (OT)             2, 4, 5, 6, 7, 8 

Penguasaan 

Lingkungan (PL)           
1, 2, 3, 5, 6, 8

 

Tujuan Hidup 

(TH)                     
1, 3, 4, 5, 6, 7

 

Pertumbuhan 

Pribadi (PP)               
1, 3, 5, 6, 7, 8

 

 

Validitas Konvergen 

            Validitas konvergen adalah uji validitas konstrak yang mengungkap hal yang relatif 

sama dan menghasilkan korelasi positif. Semakin tinggi nilai suatu konstrak, semakin  

tinggi  pula nilai konstrak yang lain. Semakin rendah  nilai suatu konstrak, semakin rendah 

pula nilai konstrak yang lain. Teknik statistika yang digunakan adalah korelasi. Pada uji 

validitas konvergen di penelitian ini bertujuan untuk melihat korelasi antara komponen 

pertumbuhan pribadi (personal growth), tujuan hidup (life purpose), penguasaan 

lingkungan (environmental mastery), kemandirian (autonomy), dan hubungan positif 

dengan orang lain (positive relationship with others) dalam Psychological Well-being. 
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  Tabel 10. Korelasi Antar Komponen   

Pearson Correlations 
 

 Pearson's r p 

TOTAL PD - TOTAL HP 0.306 *** < .001 

TOTAL PD - TOTAL OT 0.392 *** < .001 

TOTAL PD 

TOTAL PD 

- TOTAL PL 

- TOTAL TH 

0.280 ** 

0.522 *** 

0.001 

< .001 

TOTAL PD - TOTAL PP 0.976 *** < .001 

TOTAL HP - TOTAL OT 0.369 *** < .001 

TOTAL HP 

TOTAL HP 

- TOTAL PL 

- TOTAL TH 

0.332 *** 

0.347 *** 

< .001 

< .001 

TOTAL HP - TOTAL PP 0.342 *** < .001 

TOTAL OT - TOTAL PL 0.182 * 0.038 

TOTAL OT 

TOTAL OT 

- TOTAL TH 

- TOTAL PP 

0.405 *** 

0.391 *** 

< .001 

< .001 

TOTAL PL - TOTAL TH 0.343 *** < .001 

TOTAL PL - TOTAL PP 0.289 *** < .001 

TOTAL TH - TOTAL PP 0.567 *** < .001 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
 

 

 
 

 
 

Psychological Well-Being terdiri dari 6 komponen yaitu pertumbuhan pribadi 

(personal growth), tujuan hidup (life purpose), penguasaan lingkungan (environmental 

mastery), kemandirian (autonomy), dan hubungan positif dengan orang lain (positive 

relationship  with  others).  Uji  korelasi  menunjukkan  adanya  korelasi  positif  pada 

keenam komponen seperti yang terdapat dalam tabel 10. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan diantara komponen-komponen Psychological Well-being dan 

alat ukur didukung oleh validitas konvergen. 
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 t df 

TOTAL -0.057 128.0 

 

 

 

Validitas Kelompok 
Menurut  Periantalo  (2016)  validitas  kelompok  merupakan  validitas  yang 

mengkonfirmasi alat ukur berdasarkan karakteristik kelompok tertentu yang 

menggunakan data statistika. Kelompok yang dijadikan subjek adalah kelompok yang 

secara teori memiliki karakteristik tersebut. Jika hasil pengukuran menunjukkan 

kelompok memiliki karakteristik tersebut, maka validitas kelompok dapat ditegakkan. 

Dalam pembuatan tes Eudaimonia Well-being, validitas kelompok diuji melalui 

kelompok jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), teknik statistika yang digunakan 

adalah Uji Beda Independent Sample T-test. Dari hasil pengujian, didapat hasil nilai p 

value (0,954 ≥ 0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam penelitian ini seperti yang terdapat 

dalam tabel 11. 

         Tabel 11. Jenis Kelamin – Skor Total   

Independent Samples T-Test
 

 
 
 
 

Note.  Student's t-test. 

p 
 

 

0.954

 

 

 
 

Validitas Kriteria 

Menurut Periantalo (2015) Validitas Kriteria merupakan validitas yang 

membandingkan alat ukur (skala) dengan suatu kriteria. Kriteria tersebut merupakan 

kriteria yang relevan. Validitas kriteria melihat sejauh mana hubungan antara alat ukur 

dengan kriteria. Semakin tinggi hubungan maka semakin kuatlah validitas kriteria. 

Periantalo (2019) mengungkapkan bahwa Validitas Konkuren merupakan 

validitas  kriteria  yang  mengukur  alat  ukur  dengan  instrumen  lain  diluar  dari  yang 

didapat sekarang. Tim peneliti menggunakan kriteria usia dengan total skor komponen 

untuk menganalisis validitas kriteria konkuren. 

 
Tabel 12. Usia – Skor Total 

Pearson Correlations 
 

 Pearson's r p 

TOTAL - Usia -0.007 0.940 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001
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Uji korelasi menunjukkan bahwa nilai p value (0,940 > 0,05) yang berarti 

terdapat korelasi negatif antara usia dengan total skor komponen dalam Psychological 
Well-being  seperti  yang  terdapat  dalam  tabel  12.  Dalam  hal  ini  dapat  disimpulkan 
bahwa tidak terdapat hubungan antara usia terhadap setiap komponen yang ada dalam 
Psychological Well-being. 

 
Realiabilitas 

Reliabilitas  merupakan  salah  satu  ciri  instrumen  alat  ukur  yang  baik,  yaitu 

mampu menghasilkan skor yang cermat dengan error pengukuran kecil. Reliabilitas 

diartikan sebagai konsistensi atau keakuratan hasil ukur. Seberapa konsistensi skor yang 

dihasilkan tersebut sama apabila diukur pada kurun waktu yang berbeda (Periantalo, 

2019). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan reliabilitas konsistensi internal. 

 
Tabel 13. Reliabilitas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dalam uji reliabilitas ini, skor yang digunakan adalah skor dari setiap aitem, 

bukan skor totalnya. Adapun jumlah aitem adalah 8 aitem untuk tiap komponennya. 

Output JASP menghasilkan koefisien reliabilitas (α = 0,785). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa sekitar 78% skor hasil pengukuran merupakan skor murni dari subjek tersebut. 

Sekitar 22% dari skor pengukuran tersebut merupakan kesalahan pengukuran yaitu skor 

lain  yang  ikut  terukur  dalam  pengukuran.  Pengujian  Psychological  Well-Being 

memiliki skor reabilitas yang bagus. 

Norma 
 

 

Penelitian  ini  menggunakan  norma dengan  Z  skor.  Z skor  digunakan  untuk
mengetahui lebih detail dimana posisi suatu skor dalam suatu distribusi, yang 

ditunjukkan dengan symbol +/- dimana apabila bertanda positif maka skor berada diatas 

rata-rata. Apabila tanda negatif maka skor berada di bawah mean. 

Formula Z skor menggunakan rumus:

Z = 
 ( 𝑿 −𝑴 ) 

 
𝑺𝑫

 

 

Keterangan: 
X     = Skor 
M    = Mean 

SD  = Standard
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Norma dibagi menjadi 5 kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, 

sangat rendah seperti tabel berikut: 

 
              Tabel 14. Klasifikas Norma 

Norma Z Skor         Klasifikasi 
 

Z Skor ≥ 2,2          Sangat Tinggi 
 

Z Skor 0,8 - 2,2             Tinggi 

Z Skor -0,7 - 0,8            Sedang 

Z Skor -2,2 - -0,7           Rendah 

Z Skor ≤ -2,2        Sangat Rendah 
 

Kesimpulan 
Alat ukur Skala Eudaimonia Well-Being memiliki property psikometris yang 

baik. Alat ukur ini memiliki 48 aitem yang terdiri dari 2 aitem (sangat bagus), 7 aitem 

(bagus), 5 aitem (cukup bagus), 24 aitem (tidak bagus), dan 10 aitem (sangat tidak 

bagus). Daya beda aitem pada penelitian ini dikategorikan sudah baik. 
Uji validitas konvergen pada penelitian ini menunjukkan bahwa ada korelasi 

positif  antar  komponen   variable Psychological  Well-being. Uji  validitas kelompok 

penelitian nilai p value (0,954 ≥ 0,05) yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan  antara  Psychological  Well-Being  laki-laki  dan  perempuan.  Uji  validitas 

kriteria konkuren dengan nilai p value (0,940 > 0,05)  menunjukkan bahwa tidak ada 

korelasi antara usia dengan setiap komponen variabel Psychological Well-being. 
Uji reliabilitas pada penelitian ini menghasilkan koefisien reliabilitas konsistensi 

internal sebesar (α = 0,785). Reliabilitas tersebut berkategorikan cukup baik. Norma 
pada penelitian ini dibagi menjadi lima klasifikasi menggunakan metode Z skor dan 
berkategorikan sudah baik. 

Saran 
 

 

Saran untuk penelitian ini perlu disempurnakan kembali oleh pihak yang akan
meneliti selanjutnya. Proses pengambilan data sebaiknya tiak dilakukan secara online. 

Pengadaptasian dari peneliti asli juga perlu disesuaikan dan dukungan dari setiap aspek 

dapat membantu memaksimalkan pengukuran Eudaimonia Well-being pada mahasiswa 

supaya lebih berkembang. 
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Tabel 15. Interpretasi Norma 
 

NORMA EUDAIMONIAC WELL-BEING 

NORMA 
Z SKOR 

 

SKOR 
 

KLASIFIKASI 
 

INTERPRETASI 

 
 
 
 

Z Skor ≥ 

2,2 

 

 
 
 
 

≥ 168 

 

 
 
 
 

Sangat Tinggi 

Subjek  memiliki  level  kesejahteraan 
psikologis  (Well-being)  yang  sangat  tinggi 
dan individu sangat  menerima kekuatan dan 
kelemahan  dirinya,  memiliki  tujuan  hidup, 
mengembangkan hubungan yang positif 

dengan orang lain, mampu menjadi pribadi 

yang mandiri, mampu mempengaruhi 

lingkungan dan terus tumbuh secara personal. 

 
 
 
 

Z Skor 

0,8 - 2,2 

 
 
 
 

151 - 

167 

 

 
 
 
 

Tinggi 

Subjek      memiliki      level      kesejahteraan 
psikologis   (Well-being)   yang   tinggi   dan 
individu    dapat    menerima   kekuatan    dan 
kelemahan  dirinya,  memiliki  tujuan  hidup, 
mengembangkan    hubungan    yang    positif 
dengan  orang  lain,  mampu  menjadi  pribadi 
yang     mandiri,     mampu     mempengaruhi 
lingkungan dan terus tumbuh secara personal. 

 

 
 
 
 

Z Skor - 
0,7 - 0,8 

 

 
 
 
 

130 - 
150 

 

 
 
 
 
 

Sedang 

Subjek      memiliki      level      kesejahteraan 
psikologis   (Well-being)   yang   sedang   dan 
individu cukup dapat menerima kekuatan dan 
kelemahan  dirinya,  memiliki  tujuan  hidup 
yang cukup jelas, mengembangkan hubungan 
yang positif dengan orang lain, cukup mampu 
menjadi    pribadi    yang    mandiri,    mampu 
mempengaruhi lingkungan dan terus tumbuh 
secara personal. 

 

 
 
 
 

Z Skor - 

2,2 - -0,7 

 

 
 
 
 

111 - 

129 

 
 
 
 

 
Rendah 

Subjek      memiliki      level      kesejahteraan 
psikologis (Well-being) yang rendah dan 

individu kurang mampu  menerima kekuatan 

dan kelemahan dirinya, tujuan hidupnya 

kurang jelas, sulit mengembangkan hubungan 

yang positif dengan orang lain, sulit menjadi 

pribadi   yang  mandiri,   mudah  terpengaruh 

oleh   lingkungan   dan   sulit   untuk   tumbuh 

secara personal. 
 

 
 
 
 

Z Skor ≤ 

-2,2 

 

 
 
 
 
 

≤ 110 

 

 
 
 
 
 

Sangat Rendah 

Subjek  memiliki  level  kesejahteraan 
psikologis  (Well-being)  yang  sangat  rendah 
dan individu tidak dapat menerima kekuatan 

dan kelemahan dirinya, memiliki tujuan hidup 

yang tidak jelas, tidak mampu 

mengembangkan hubungan yang positif 

dengan orang lain, tidak   mampu menjadi 

pribadi yang mandiri, sangat mudah 

terpengaruh oleh lingkungan dan tidak dapat 
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tumbuh secara personal. 
 
 
 
 
 

 
Tabel 16. Penurunan definisi konseptual – definisi operasional – komponen – 

                        indikator perilaku – aitem.
 
KOMPONE 

 
DEFINISI 

 
INDIKATOR 

 

                       AITEM

N                KOMPONEN PERILAKU FAVORABL UNFAVORABL

            E                           E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penerimaan 

diri 
(self- 

acceptance) 

Penerimaan     diri 

didefinisikan 

sebagai      ciri-ciri 

utama             dari 

kesehatan   mental 

yang juga menjadi 

karakteristik   dari 

aktualisasi       diri 

yang baik, menuju 

kepada 

kematangan 

individu          dan 

pemfungsian   diri 

yang        optimal. 

Penerimaan     diri 

seseorang       bisa 

dilihat             dari 

bagaimana 

individu 

Dapat 

memandang 

diri        secara 

positif      serta 

menerima 

keadaan     diri 

yang sekarang 

dengan      apa 

adanya 

•  Saya 

mensyukur 

i kelebihan 

dan 

kekuranga 
n yang ada 
pada    diri 
saya 

•  Saya 

mengabai- 

kan ejekan 

orang  lain 

terhadap 

saya 

•  Saya 

percaya 

diri 

dengan 
penampila 

•  Ketika 
bercermin, 
saya     melihat 
kekurangan 
yang ada pada 
diri saya 

•  Saya     merasa 

ingin 

mengubah 

kekurangan 

saya

memandang                                              n saya            
keadaan     dirinya 
secara positif serta 
bisa       menerima 

keadaan        masa 

lalunya        secara 

bijak  tanpa  harus 

menyalahkan   diri 

sendiri      maupun 

menjadikan  orang 

lain            sebagai 

kambing      hitam 

atas 

permasalahannya. 

Bisa menerima 

keadaan  masa 

lalunya  secara 

bijak 

•  Saya 

mencerita- 

kan    masa 

lalu saya 

kepada 

orang lain 

•  Saya  tetap 

senang 

dengan 

orang yang 

pernah 
saya  benci 
dimasa 

•  Saya      sangat 

marah    ketika 

orang         lain 

mengungkit- 

ungkit masa 

lalu saya 

•  Saya       sedih 

berlarut-larut 

ketika 

mengingat 

kejadian  masa 

lalu

       lalu                
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Tidak   mudah 

menyalahkan 

diri       sendiri 

ataupun  orang 

lain 
 
 
 
 
 
 
 

Mampu 

menghargai 

usaha      yang 

dilakukan  diri 

sendiri 

 

•  Saya   bisa 

memaklu 

mi 

kesalahan 

yang 

diperbuat 

orang lain 
 
 
 

 
•  Saya 

merasa 

puas 

dengan 
hasil usaha 
sendiri 

 

•  Saya         sulit 

melupakan 

kesalahan 

yang     pernah 
saya perbuat 

•  Saya         sulit 
memaafkan 
kesalahan 
orang         lain 
terhadap saya 

• Saya    sangat 

kesal melihat 

hasil    kerja 

saya  yang 

gagal 

• Saya   merasa 

apapun yang 

saya lakukan 

kurang 
       memuaskan  
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Abstract 

 
INTRODUCTIONS Past trauma experienced by humans originated from bad events or 

conditions that resulted in human injury both psychologically and physically and make 

in pressure within him when living their life. One of the causes of disharmony in the 

house hold is occurrence of past trauma by the husband and wife them selves, which 

happened when someone had a trauma in their past can result in psychological disorder 

such as behavioral changes emotional overload, stress, anxiety, and even insomnia. 

 
METHOD The scope of this research is to overcome client past trauma which resulted 

in household disharmony, the purpose of this research is to make the client able to 

forgive the trauma from the past so that the client household return to harmony and 

client is able to rise from its downturn through the pre and post test experimental 

research metode in the form of a single case study, where data collection is carried out 

through interviews, psychological test, observation and handling of clients past trauma 

which   is   treated   through   three   stages,   namely   preparation,   implementation   of 

intervention through forgiveness hypnotherapy techniques and closing. 

 
RESULT The result  of the research  after the intervention  are that  the client  feels 

calmer, accepts the situation, forgives his past and feels able to rise up his household 

life. 

 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS The application of forgiveness 

hypnotherapy  technique (Forgivenes  Hypnotherapy)  based  on  this  research  is  quite 

effective in overcoming past trauma but still needs monitoring of the client's about his 

future development and it is hoped that the client will remain in a positive state of mind 

so that when the trigger of past trauma reappears, the pattern thought and control of 

thoughts and feelings could be much better 
 

 
 

Kata Kunci : Forgiveness, Hypnotherapy, past Trauma, house hold
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Pendahuluan 

Trauma psikologis adalah jenis disfungsi jiwa yang terjadi sebagai akibat dari 

peristiwa traumatik. Ketika trauma yang mengarah pada gangguan stres pasca trauma, 

disfungsi mungkin melibatkan perubahan fisik dan kimia di dalam otak, yang mengubah 

respon seseorang terhadap stres masa depan. Trauma psikologis yang terjadi dimasa lalu 

adalah  salah  satu  penyebab  permasalahan  yang  kerap  sekali  melatar  belakangi 

munculnya berbagai permasalahan psikologis yang mengganggu kehidupan manusia, 

dimana trauma masa lalu yang dialami manusia berawal dari kejadian atau keadaan 

buruk yang mengakibatkan terlukanya manusia tersebut baik psikologis maupun fisik 

dan mengakibatkan adanya tekanan didalam dirinya ketika menjalani kehidupan 

dikarenakan manusia memiliki kecenderungan untuk mengakses ingatan atau memori 

didalam pikiran yang ia miliki, mengingat kembali pengalaman dimasa lalu yang 

mungkin dapat dijadikan referensi dalam kehidupannya kini dan masa depan. 

Kaplan dan  sadock  (1997)  berkata bahwa Orang  bisa dikatakan  mempunyai 

Trauma adalah mereka harus mengalami suatu stres emosional yang besar dan berlebih 

sehingga   orang   tersebut   tidak   bisa   mengendalikan   perasaan   itu   sendiri   yang 

menyebabkan munculnya trauma pada hampir setiap orang. Ketika ternyata terdapat 

trauma yang terjadi dimasa lalu dari segi kognitif, kenangan akan kejadian traumatis 

dapat memicu perasaan cemas, ketakutan berlebih, dan perasaan tertekan (American 

Psychiatric   Association,   2013)   disamping   itu   dapat   mengakibatkan   munculnya 

gangguan psikologis seseorang seperti perubahan perilaku, emosi yang berlebih dan 

insomnia. Begitu juga pada hubungan rumah tangga, Menurut Jill P. Weber Ph.D dari 

American University sekaligus penulis buku Having Sex, Want Intimacy, menyebutkan 

kalau manusia pada dasarnya memiliki respons naluriah fisiologis saat berhadapan 

dengan ancaman. 

Hal ini berarti ketika didalam rumah tangga dimana seseorang merasakan 

ancaman maka ancaman tersebut adalah stimulus yang akan membuat seseorang melihat 

pengalaman masa lalu yang ia miliki sehingga ketika seseorang memiliki trauma masa 

lalu akan berpengaruh terhadap respon perilaku yang ada terlebih respon seseorang 

ketika berinteraksi dengan pasangannya. 
Hipnoterapi adalah suatu keilmuan yang berasal dari kata hipnosis dan terapi, 

dimana hipnosis sampai saat ini masih banyak yang melakukan kesalahan dalam 

mempersepsikannya, mayoritas masyarakat masih beranggapan negatif terhadap makna 

hipnosis itu sendiri. Hipnoterapi dengan menggunakan teknik pemaafan (Forgiveness 

Hypnotherapy) dapat dijadikan salah satu pendekatan dalam   membantu mengatasi 

trauma masa lalu yang berakibat pada keharmonisan rumah tangga dimana ketika 

melakukan hipnoterapi klien akan dibimbing kedalam  pikiran bawah sadarnya yang 

selanjutnya akan diberikan sugesti dalam membantu mengatasi trauma masa lalu. 
Berangkat dari permasalahan yang dijabarkan diatas maka peneliti ingin meneliti 

lebih jauh bagaimana penerapan hipnoterapi teknik pemaafan terhadap klien yang 
memiliki trauma masa lalu yang dilakukan pada klien dewasa 

 
Tinjauan Pustaka 

Pengertian Trauma 
Saphiro (dalam Hatta, 2016) berkata   bahwasanya trauma adalah pengalaman 

hidup yang mengganggu kasuseimbangan biokimia dari sistem informasi pengolahan 

psikologi otak. Kasus keseimbangan ini menghalangi adanya pemprosesan informasi 

untuk meneruskan proses tersebut dalam mencapai suatu adaptif, sehingga persepsi,
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emosi, keyakinan dan makna yang diperoleh dari pengalaman tersebut ―terkunci‖ dalam 

sistem saraf. American Psychiatric Association (APA) dalam Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorder (DSM.IV-TR), menyatakan ledakan trauma merangkumi 

salah satu atau dua daripada berikut, yaitu: (1) seseorang yang mengalami, menyaksikan 

atau berhadapan dengan kejadian mengerikan yang menyebabkan kematian, kecederaan 

serius atau mengancam fisik diri atau orang lain, (2) respon individu terhadap ketakutan, 

rasa tidak ada harapan. 

Verly & Lating (dalam Hatta, 2016) menyatakan bahwa trauma adalah peristiwa 
- peristiwa diluar kebiasaan pengalaman manusia pada umumnya, yang terlihat sangat 
nyata dan jelas dan menyedihkan, sehingga menimbulkan reaksi ketakutan yang hebat, 

ketidak berdayaan, seram dan lain-lain. Ketegangan trauma biasanya seperti ancaman 

intergritas fisik yang dirasa seseorang dari seseorang yang sangat dekat. Pasca peristiwa 

traumatik, kejutan-kejutan yang keras akan menyebabkan terjadinya tekanan traumatik, 

dan mekanisme tekanan ini akan menguasai individu sehingga merasakan sesuatu tanpa 

pengharapan. 

 
Gejala atau Ciri Trauma 

Dadang Hawari (1997) berkata bahwa ciri-ciri trauma adalah: Pertama terdapat 

stressor yang berat dan jelas. Kedua penghayatan yang berulang dari trauma itu sendiri 

seperti:  Ingatan  berulang  dan  menonjol,  Mimpi-mimpi  berulang  dari  peristiwa  itu. 

Ketiga  timbulnya  perilaku  atau  perasaan  seolah-olah  peristiwa  trauma  itu  timbul 

kembali karena adanya stimulus atau rangsangan lingkungan. Keempat berkurangnya 

hubungan dengan dunia luar yang mulai beberapa waktu sesudah trauma. Kelima 

kewaspadaan atau reaksi terkejut berlebihan. Keenam ganguan tidur (disertai mimpi dan 

gangguan menggelisah). Ketujuh daya ingat atau kesukaran dan kesulitan konsentrasi. 

Kedelapan penghindaran diri dari aktivitas yang membangkitkan ingatan tentang 

peristiwa trauma itu. Kesembilan peningkatan-peningkatan gejala apabila dihadapkan 

pada peristiwa yang mesimbolkan atau menyerupai peristiwa trauma itu. Gejala 
Menurut  American  Psychiatric  Association  (APA)  dalam  Diagnostic  and 

Statistical  Manual  of  Mental  Disorder  (DSM.V),  simtom  A:  Kriteria  PTSD  yang 

biasanya digunakan untuk orang dewasa hanya digunakan untuk anak-anak yang berusia 

lebih  dari  6 tahun,  PTSD  dipicu  oleh  kejadian-kejadian  traumatis  seperti  terancam 

kematian, cedera serius, dan mengalami kekerasan seksual, tidak termasuk menyaksikan 

melalui  media  elektronik,  dan  trauma  bisa  dipicu  oleh  pengasuhan,     simtom  B: 

mengingat kejadian yang mengganggu secara berulang-ulang,mimpi buruk, flashbacks, 

distress,   ditandai  oleh  adanya  reaksi-reaksi  psikologis  apabila  teringat  kejadian 

traumatis,  Simtom  C:   menghindari  stimulus-stimulus  secara  berkepanjangan,  dan 

adanya perubahan-perubahan kognisi yang negatif termasuk emosi negatif dan adanya 

perilaku menarik diri.  simtom D: perubahan gairah (semangat) yang ditandai oleh  dua 

dari gejala gejala berikut: mudah marah,  Hypervigilance, mudah kaget, masalah 

konsentrasi dan masalah tidur). Sedangkan dalam PPDGJ III seseorang didiagnosa 

mengalami trauma dengan berpedoman pada : 
•      Diagnosis baru ditegakkan bilamana gangguan ini timbul dalam kurun waktu 

enam bulan setelah kejadian traumatik berat (masa laten yang berkisar antara 

beberapa  minggu  sampai  beberapa  bulan,  jarang  sampai  melampaui  enam 

bulan). Kemungkinan diagnosis masih dapat ditegakkan apabila tertundanya 

waktu mulai saat kejadian dan onset gangguan melebihi waktu enam bulan, asal
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saja  manifestasi  klinisnya  adalah  khas  dan  tidak  didapat  alternatif  kategori 

gangguan lainnya. 
•      Sebagai bukti tambahan selain trauma, harus didapatkan bayang-bayang atau 

mimpi-mimpi dari kejadian traumatik tersebut secara berulang-ulang kembali 
(flashback). 

• Gangguan otonomik, gangguan afek, dan kelainan tingkah laku semuanya dapat 
mewarnai diagnosis tetapi tidak khas 

• Suatu ‗sequelae‘ menahun  yang terjadi lambat setelah  stres yang  luar biasa, 
misalnya saja beberapa puluh tahun setelah trauma, diklasifikasi dalam kategori 
F  62.0  (perubahan  kepribadian  yang  berlangsung  lama  setelah  mengalami 
katastrofia). 

 
Faktor atau Penyebab Trauma 

Pertama Faktor Internal: National Institute of Mental Health, mengemukakan 

bahwa faktor fisik dan psikologis merupakan sesuatu yang saling berhubungan dan 

mempengaruhi  satu sama lain, dan mengatakan bahwa sistem  keduanya merupakan 

serangkaian hubungan internal dari struktur otak yang berbentuk sirkuit dan mempunyai 

fungsi  utama  dalam  motivasi  dan  emosi.  Kedua  Faktor  Eksternal,  dalam  bukunya 

Kartini Kartono dan Jenny Anny Andari yang berjudul“hyglene mental dan kesehatan 

mental dalam islam” menjelaskan bahwa trauma disebabkan oleh suatu pengalaman 

yang sangat menyedihkan atau melukai jiwanya, sehingga karena pengalaman tersebut 

sejak saat kejadian itu hidupnya berubah secara radikal. 
Pengalaman traumatis dapat juga bersifat psikologis. Atkinson et al. menyatakan 

PTSD disebabkan oleh trauma fisik atau trauma psikologi atau trauma karena keduanya, 

karena manusia mengalami peritiwa seperti perkosaan, perang atau serangan pengganas, 

atau  bencana  alam.     Dari  uraian  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  trauma 

khususnya trauma yang terjadi dimasa lalu dapat menimbulkan gejala atau ciri yang 

mengganggu  kehidupan  seseorang,  tertanam  didalam  pikiran  dan    mempengaruhi 

kondisi psikologisnya sehingga salah satu upaya untuk mengatasi trauma masa lalu 

adalah dengan menggunakan hipnoterapi pemaafan (Forgiveness Hypnotherapy) 

sehingga seseorang dapat menjalami 

 
Pemaafan (Forgiveness) 

Ketika  berbicara  mengenai  pemaafan  maka  akan  ada  perilaku  memaafkan, 

dimana memaafkan itu sendiri menurut Ghani, 2011. Memaafkan adalah state of mind 

yang  melibatkan  pikiran, perasaan  dan tindakan  tertentu.  Memaafkan  adalah proses 

melepaskan rasa nyeri, kemarahan dan dendam yang disebabkan oleh pelaku. Everett 

(dalam Gani, 2011) menyatakan bahwa memaafkan adalah mengurangi atau membatasi 

kebencian  serta  dendam  yang  mengarah  kepada  pembalasan.  Pemaafan  merupakan 

suatu set perubahan motivasi prososial yang ada dalam diri korban sehingga 

keinginannya untuk membalas dendam dan menghindar berkurang, atau sikapnya 

menjadi lebih baik pada pelaku Tsang (dalam Sitinjak, 2018) 

 
Manfaat Memaafkan 

Gani (2011) berkata bahwa riset – riset yang dilakukan baik oleh kalangan medis 
maupun psikolog menemukan kenyataan bahwa orang yang memaafkan menunjukkan 
beberapa kondisi antara lain: 

•   Tekanan darah menjadi lebih normal
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• Penurunan stres dan kemarahan mereda serta memiliki keterampilan mengelola 
kemarahan yang lebih baik 

•   Risiko rendah atas penyalahgunaan alkohol dan narkoba 

•   Menurunkan gejala depresi dan kecemasan 

•   Tekanan jantung dan Rasa nyeri menurun 

•   Lebih bersahabat dan memiliki hubungan yang lebih sehat. 

•   Meningkatnya kesehatan jiwa dan raga. 
Dengan  uraian  diatas  didapati  bahwa  trauma  masa  lalu  bisa  diatasi  jika 

seseorang melakukan proses pemaafan didalam dirinya sehingga emosi negatif yang ada 

dapat ternetralkan kembali melalui state of mind yang melibatkan pikiran, perasaan dan 

tindakan tertentu. 

 
Hipnoterapi 
Pengertian Hipnoterapi 

Hipnoterapi   (Hypnotherapy)   adalah   terapi   dengan   menggunakan   hipnosis 

melalui teknik teknik terapi yang disesuaikan dengan keluhan psikisnya. Hipnosis 

didefinisikan sebagai suatu kondisi pikiran dimana fungsi analitis logis pikiran direduksi 

sehingga  memungkinkan  individu  masuk  ke  dalam  kondisi  bawah  sadar   (Sub- 

Conccious) di mana tersimpan beragam potensi internal yang dapat dimanfaatkan untuk 

lebih meningkatkan kualitas hidup. Individu yang berada pada kondisi terhipnotis lebih 

terbuka  terhadap  sugesti  dan  dapat  dinetralkan  dari  berbagai  rasa  takut  berlebih, 

(Phobia) trauma ataupun rasa sakit. Individu yang mengalami hipnosis masih dapat 

menyadari apa yang terjadi di sekitarnya berikut dengan berbagai stimulus yang 

diberikan oleh terapis. 

 
Mekanisme kerja Hipnoterapi 

Secara umum mekanisme kerja  hypnotherapy  sangat  terkait dengan aktivitas 

otak manusia yang dapat diukur oleh alat pengukur gelombang otak yaitu EEG 

(Electroenchepalograph) Berikut diuraikan berbagai gelombang otak disertai dengan 

aktivitas yang terkait: 

• Beta (14 – 25 Hz)  (normal); 

       kewaspadaan, kesigapan, pemahaman, kondisi yang lebih tinggi diasosiasikan 

dengan kecemasan, ketidaknyamanan, kondisi lawan/lari 
•    Alph (8 – 13 Hz)   (meditatif); 

Relaksasi, pembelajaran super, fokus relaks, kondisi relaksasi ringan, pra-tidur, 
meditasi, awal mengakses pikiran bawah sadar (unconscious) 

• Theta   (4 – 7 Hz)   (Tidur   bermimpi   (tidur   REM/Rapid   Eye   Movement), 
peningkatan  produksi  catecholamines  (sangat  vital  untuk  pembelajaran  dan 
ingatan), peningkatan kreativitas, pengalaman emosional, berpotensi terjadinya 
perubahan  sikap, peningkatan  pengingatan  materi  yang  dipelajari,  meditasi 
mendalam, lebih dalam mengakses pikiran bawah sadar (unconscious) 

•    Delta (0,5 –  3 Hz)   (tidur dalam); 
Tidur tanpa mimpi, pelepasan pertumbuhan, kondisi non fisik, hilang kesadaran 
pada sensasi fisik, akses ke pikiran bawah sadar (unconscious) 
Hypnotherapy dapat digunakan untuk membawa orang mundur ke masa lampau 

atau masa lalu ketika berada dalam gelombang Alpha dan Theta yang selanjutnya untuk 
mengobati trauma dengan memberikan sugesti terkait pemaafan atau yang biasa dikenal 
dengan hipnoterapi teknik pemaafan atau Forgivenes Hypnotherapy. 
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Metode Penelitian : 
Rancangan Penelitian 

Penelitian  ini  dilakukan  di  Hypnotherapy  Surabaya  dengan  menggunakan 

metode penelitian eksperimen yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat 

yang  ditimbulkan  dari  suatu  perlakuan  yang  diberikan  secara  sengaja  oleh  peneliti 

(Hadi, 1985) yang diberlakukan kepada satu orang lelaki yang memiliki trauma masa 

lalu dengan tujuan untuk membuat klien dapat memaafkan kejadian trauma dimasa lalu 

sehingga rumah tangga klien tersebut kembali harmonis dan klien mampu bangkit dari 

keterpurukannya. 
Desain atau rancangan penelitian ini adalah studi kasus tunggal (single case 

study)  dimana  penelitiannya  terpusat  pada  satu  kasus  atau  satu  fenomena  yang 

mengarah pada inti permasalahan yang didesain melalui pretest dan post test wawancara 

dan observasi yang dilanjutkan dengan follow up atau monitoring. 

 
Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah seorang lelaki laki-laki dewasa berusia 37 
tahun dimana saat ini mengalami trauma masa lalu yang berakibat pada keharmonisan 
rumah tangga. 

 
Metode atau Teknik pengumpulan data: 

Metode atau Teknik pengumpulan data yang   didapatkan pada penelitian ini 

adalah  melalui  Wawancara,  Observasi,  tes  psikologi  serta  Pre-Test  dan  Post  Test 

dengan mengadopsi skala Impact of event scale (IES) Impact of event scale (IES) yang 

dibuat oleh Horowits, Wilner dan Alvarez (1979)  dimana data ini selanjutnya akan 

dianalisa untuk mengukur distres subyektif saat ini yang berhubungan dengan persitiwa 

traumatis yang dialami. 

Impact of event scale (IES) merupakan skala yang berbentuk self-report yang 

mudah diadministrasikan dan efisien dan bisa digunakan untuk pengukuran berulang 

dalam  rentang periode waktu  tertentu. Skala IES  ini juga sensitif  dalam mengukur 

perubahan yang terjadi pada klien setelah mengikuti terapi dan bisa juga digunakan 

untuk memonitor perkembangan klien selama terapi. Impact of event scale (IES)  berisi 
15  aitem,  7  aitem  mengukur  symptom  intrusive  dan  8  aitem  mengukur  symptom 
avoidance. 

Semua  aitem  Impact  of  event  scale  (IES)  dihubungkan  dengan  situasi  yang 

spesifik terkait dengan trauma masa lalu yang pernah dialami. Responden diminta untuk 

mengukur aitem pada empat pilihan jawaban yang berkaitan dengan seberapa sering 

setiap pernyataan dialami selama tujuh hari yang lalu. Pilihan jawaban tersebut adalah : 

 
Tabel 1 Pilihan Jawaban IES 
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Skor yang lebih tinggi mencerminkan dampak yang lebih membuat stres. Skor 

untuk rentang subskala intrusif adalah 0 hingga 35, dan merupakan jumlah skor untuk 

item 1, 4, 5, 6, 10, 11, dan 14. Skor untuk rentang subskala penghindaran berkisar dari 0 

hingga 40, dan jumlah skor untuk item 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, dan 15. Jumlah dari dua 

subskala adalah skor stres total. Disarankan bahwa titik potong adalah 26, di atasnya 

ditunjukkan dampak sedang atau parah dengan ketentuan Impact of event scale (IES) 

yang dapat diinterpretasikan menurut dimensi berikut: 

 
Tabel 2. Interpretasi 

 
Rentang Skor Interpretasi 

0 - 8 Rentang subklinis 

9 - 25 Rentang ringan 

26 - 43 Jarak sedang 

44 + Rentang yang 
parah 

 

 
Intervensi (penanganan/perlakuan) 

melalui tiga tahapan penanganan terhadap trauma masa lalu klien yaitu : 
•    Persiapan   meliputi   penjelasan   terkait   intervensi   yang   akan   dilakukan, 

pemberlakuan pre test dengan skala Impact of event scale (IES) serta rancangan 
intervensi berupa sugesti yang akan digunakan ketika hipnoterapi pemaafan 

•    Pelaksanaan  intervensi  atau  perlakuan    melalui  teknik  hipnoterapi  pemaafan 
(forgiveness hypnotherapy) yang dilakukan selama dua sesi pertemuan dengan 
didampingi atau disupervisi oleh hipnoterapis bersertifikasi. Adapun sesi ke satu 

yang dilakukan pada hipnoterapi pemaafan lebih dititik beratkan pada sugesti 

terkait pemaafan pada trauma masa lalu klien dan sesi kedua hipnoterapi 

pemaafan pada diri sendiri yang dilanjutkan dengan wawancara, observasi dan 

post-test menggunakan skala Impact of event scale (IES) akan bagaimana 

perasaan klien setelah diterapkannya hipnoterapi pemaafan (forgiveness 

hypnotherapy) dimana antara sesi satu dan dua, klien diminta untuk melakukan 

aktifitas hipnoterapi pemaafan melalui afirmasi sehari-hari dengan cara 

merasakan emosi negatif, mengalirkan emosi negatif dan membuangnya 
•    Penutup dilakukannya follow up monitoring oleh peneliti selama satu minggu 

dimana monitoring perkembangan melalui lembar follow up yang berisi 

perkembangan klien setiap dua hari sekali disertai dengan pemberlakuan Post- 

Test menggunakan skala Impact of event scale (IES) pada hari terakhir untuk 

mengetahui perkembangan klien setelah diterapkannya teknik hipnoterapi 

pemaafan sehingga peneliti mengetahui sejau mana perkembangan positif terkait 

masa lalu klien 

 
Hasil dan Pembahasan : 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat melalui hasil skor Impact of event 

scale (IES)  dan data – data yang diperoleh dari lembar follow up setelah diterapkannya 

intervensi melalui teknik hipnoterapi pemaafan (forgiveness hypnotherapy). 
Berikut ini peneliti menjelaskan deskripsi hasil klien selaku subyek penelitian. 

Klien adalah seorang laki – laki bernama H yang saat ini berusia 37 tahun, dia lahir di
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Sibolga 11 Maret 1983. Klien berkata sejak 2018 sampai saat ini mudah marah, cemas 

dan gelisah, susah berkonsentrasi, selalu berpikir dan berprasangka buruk atau negatif, 

bahkan setahun terakhir sering mimpi buruk yang mengakibatkan terganggunya tidurnya 

dimana semakin hari semakin parah hingga akhirnya merasakan adanya gangguan  tidur  

dan harus konsumsi obat  tidur biar bias tidur. Sewaktu kecil  klien berkata menurutnya, 

ayah adalah sosok yang hangat dan dekat dengan anak-anaknya, walaupun sibuk dengan 

pekerjaannya, ketika pulang kerja ayah klien selalu mentotalitaskan waktu dengan anak-

anaknya berkomunikasi membangun kedekatan maupun berinteraksi dengan anggota 

keluarga termasuk dirinya menjadi pelindung yang baik bagi keluarga dan dirinya. ibu 

klien pun menurutnya terlalu over protektif terhadap dirinya, ia sering ditakut – takuti 

terhadap sesuatu hal dan mendapat kekerasan verbal  dimasa  kecil  ketika  melakukan  

sesuatu,  Klien  H  merasa  saat  itu  keover protektifan ibunya begitu menyiksanya, akan 

tetapi dikarenakan begitu sayangnya ia kepada ibunya, ia pun memilih untuk menuruti 

semua keinginan ibunya yang membuatnya semakin terisolasi dihidupnya. hingga suatu 

saat klien H mendapati ayah dan ibunya bertengkar hebat yang membuat ibunya 

menangis dan meninggalkan semuanya, pergi dari rumah. 

Peristiwa lain yang menjadikan trauma didalam dirinya adalah ketika ayahnya 

meninggal dimana saat itu klien merasa kehilangan sosok yang benar ia sayangi yang 

menjadi pelindung ketika ia dimarahi oleh ibunya, menjadikan perubahan perilaku 

didalam dirinya menjadi seorang yang pemurung, malas bergaul dan sering mengurung 

diri didalam kamar 
Saat  ini  klien  sudah  berumah  tangga  dan  memiliki  dua  anak  dari  hasil 

pernikahannya yang dilaksanakakan pada 07 Maret 2010. Selama pacaran ditahun 2004 

klien H yang saat itu begitu menyayangi F mengalami shock berat karena F meminta 

putus darinya dimana ketika meminta putus klien H dan F sempat bertengkar hebat 

tanpa alasan yang jelas dimana hal ini membuatnya merasa ditinggalkan tanpa sebab 

oleh F ditambah adanya peristiwa beberapa hari setelah itu klien melihat F berjalan 

bersama seorang lelaki yang tidak dikenalnya menjadikannya cemburu dan membuat 

hatinya merasa semakin dilukai, dikhianati dan ditinggalkan. 
Disaat peristiwa itu terjadi, klien kembali teringat akan pertengkaran orangtuanya 

dimasa lalu dimana ibu klien pergi meninggalkan keluarganya. Walaupun kejadian 
tersebut sudah cukup lama dan ia telah menikah dengan F, namun membuat klien 
merasakan trauma takut ditinggalkan didalam dirinya. 

Klien H memiliki keinginan yang besar akan kesembuhan dirinya dan bangkit 
dari keterpurukan atas trauma masa masalalu yang dimilikinya dimana ketika peneliti 

menyampaikan maksud dan tujuan penelitian melalui penerapan hipnoterapi klien 

menyambut baik dan bersedia. Sebelum menjalani sesi hipnoterapi pemaafan 

(forgiveness hypnotherapy), trauma masa lalu klien berdasar skala Impact of event scale 

(IES) berada dalam rentang skor 44+ yang berarti traumatik yang dialami klien amat 

tinggi atau parah dengan gejala yang timbul adalah terdapat stressor yang berat dan 

jelas. Ingatan berulang dan menonjol, Mimpi-mimpi berulang dari peristiwa itu. 
Timbulnya  perilaku  atau  perasaan  seolah-olah  peristiwa  trauma  itu  timbul 

kembali, ganguan tidur (disertai mimpi dan gangguan menggelisah). daya ingat atau 

kesukaran dan kesulitan konsentrasi. penghindaran diri dari aktivitas yang 

membangkitkan  ingatan  tentang  peristiwa trauma itu. yang  termanifestasikan pada 

perasaan takut kehilangan orang yang dicintai, sering teringat akan pengalaman masa 

lalu, merasa cemas yang sering muncul tak terkendali dan emosi yang berlebih ketika
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istri tidak ada kabar, sulit fokus dan konsentrasi terhadap apa yang dikerjakan serta 

mengalami gangguan tidur yang membuat dirinya tidak nyaman khususnya dalam 

menjalani kehidupan rumah tangganya. 

Ketika proses intervensi Hipnoterapi pemaafan (forgiveness hypnotherapy) sesi 

dilakukan, klien  menangis dan setelah ditanya diakhir sesi klien berkata dia menangis 

ketika kehilangan ayahnya dan memaafkan dirinya yang begitu lemah menerima 

kepergian ayahnya disamping itu klien juga berkata ia menangis karena ketika berusaha 

menyampaikan sakit hatinya kepada istrinya F, berusaha berdamai dengan dirinya dan 

memaafkan istrinya atas kejadian dimasa lalu 

Setelah intervensi dilakukan, trauma klien diukur kembali  klien berkata dirinya 

merasa lebih dapat menerima keadaan, lebih tenang, dapat lebih memaafkan trauma 

masa lalunya dan merasa mampu bangkit didalam kehidupan rumah tangganya dimana 

pernyataan ini diperkuat dengan hasil dari post- test yang hasil skooring dari klien 

dengan menggunakan skala yang sama adalah berada pada nilai 22 yang mana berarti 

kondisi klien terhadap trauma yang ia rasakan  sudah berada pada tahap ringan atau bisa 

dikategorikan  membaik.  Ketika  sesi  kedua  hipnoterapi  pemaafan  dilakukan,  klien 

terlihat lebih stabil, lebih tenang dan tidak menangis sebagaimana sesi satu terdahulu. 

hasil follow up yang berupa monitoring perkembangan klien yang dilakukan setiap dua 

hari sekalipun juga menginformasikan kondisi trauma masa lalu klien semakin membaik 

begitu pula hasil dari post- test dihari terakhir followup pun berdasar skala Impact of 

event scale (IES) berada dalam rentang ringan dengan rentang skor yang lebih kecil 

yaitu 18 dimana ini berarti kondisi klien dan pengendalian diri terhadap trauma sudah 

teratasi dengan baik. 

 
Kesimpulan dan Saran : 

Kesimpulan 
Penerapan  hipnoterapi  teknik  pemaafan  (Forgivenes  Hypnotherapy)  dalam 

mengatasi trauma masa lalu pada klien dewasa berdasarkan penelitian ini cukup efektif 

akan tetapi akan semakin efektif jika perkembangan klien didepannya selalu terpantau 

dengan baik. 

Saran 
 

 

Peneliti  menyarankan  dalam  menyingkapi  permasalahan  klien  tetap  menjaga
kondisi  pikiran  dan  perasaannya  agar  tetap  positif,  mendahulukan  berpikir  logis 

daripada perasaan sehingga ketika triger terhadap trauma masa lalu muncul kembali, 

pola pikir dan pengendalian pikiran serta perasaan dapat jauh lebih baik dimana pada 

akhirnya tidak akan terjadi suatu keadaan yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan 

ketidakharmonisan kembali didalam rumah tangga klien. Disamping itu peneliti juga 

menyarankan kepada klien untuk tetap melakukan affirmasi sehari-hari sebagaimana 

yang telah diajarkan sehingga emosi negatif lebih terkendali 
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Abstract 

INTRODUCTION   This study focuses on issues surrounding depression and how they 
are depicted in the popular Netflix teen series titled 13 Reasons Why. Although the 
series‘ story is set up in the American culture, depression is a common but very serious 
issue happening worldwide today. According to Bridge et al (2020), the release of 13 
Reasons Why was associated with a significant increase in monthly suicide rates among 
youth aged 10 to 17 years old in the United States of America. However, Netflix stated 
in their Twitter post on 16 July 2019, they have heard from many young people that the 
series had encouraged them to start conversations about difficult issues like depression 
and suicide and get help – often for the first time (Chiu, 2019). 
METHODOLOGY     Hence, this research tries to examine the ways interpersonal 
messages related to depression are created, interpreted, and managed by selected 

characters (Hannah Baker, Clay Jensen, and their parents) in the series based on the 

Coordinated Management of Meaning theory. The objectives of this study are 1) to 

identify  the  communication  pattern  between  the  selected  teen  characters  and  their 

parents in the series, 2) to study how the selected characters create and convey 

interpersonal messages related to depression (or their feelings), and 3) to study how 

their parents in the series respond to the teens‘ interpersonal messages related to 

depression (or their feelings). The first two episodes of the first season were selected 

through purposive sampling and were analysed using a textual analysis approach, based 

on the selected characters‘ interpersonal dialogue. These findings will be able to provide 

insight on ways to manage interpersonal conversations related to depression and their 

feelings, especially between teens and their parents. 

CONCLUSION     According to Allan Holmgren (2004) in West and Turner 2018, 

CMM is like a Swiss Army knife, useful in many situations – in other words, the theory 

is practical and can be applied in various research areas where communication is the 

epitome of the research. The theory has aided us in not only understanding the 

importance of rules in social situations, but it also assists us in being better 

communicators  by  creating  better  social  worlds  –  through  our  interpretation  of 

meanings and responding to those meanings. 

 
Keywords:  Depression;  TV  series;  interpersonal  communication;  textual  analysis; 
coordinated management of meaning theory
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Introduction : 

Issues related to depression have been widely discussed in the media such as 

through awareness campaigns, public discourses, films, TV series, and even in songs. 

Yet, we are still witnessing an increasing number of cases related to depression and 

suicide, both locally and globally. It is a worrying problem because the number keeps 

rising  but  we have  yet  to  discover  an  effective method  to  help  reduce this  social 

problem. We came across an informal but very interesting quote on the Internet while 

searching for journals related to depression and teen TV series. The quote from Matt‘s 

Idea Shop, an account on Twitter says, “You can post suicide prevention numbers all 

you want but if you really want to prevent suicide, depression, and self-harm, stop being 

a******s to each other online and in real life.” It sounds harsh, but we believe that 

interpersonal communication is crucial in ―making better social worlds‖ if we try to 

create healthier interpersonal messages and responses by being more understanding and 

empathic, regardless of our personal experiences and social situations in life. 
In the first two episodes of season one of 13 Reasons Why, the story focused on 

unresolved issues surrounding the suicide of Hannah Baker, the main character of the 

series. As Hannah narrates the story of her high school life, the story transitions back 

and  forth  between  flashbacks  and  present-day  scenes.  The  narrative  orbits  around 

another main character, Clay Jensen who goes on a journey of discovery of Hannah‘s 

death through seven tapes with 13 sides and each side representing the reason or person 

who was responsible for her suicide. 

The way she chose to leave her suicide ―note‖ was unique. Instead of leaving 

behind a lengthy letter, she recorded herself, perhaps to make it more personal, to allow 

her voice to be heard and understood. Her choice of media was also distinctive – a 

series of tapes instead of a long suicide note. In Episode 8 of Season 1, it became clear 

why Hannah did not write a suicide note. Writing had made Hannah more depressed 

when Ryan Shaver (a school senior and the eighth reason for her suicide) who had 

published her poem in an independent magazine at school. 
The poem was meant to be private. After that, she no longer loved or trusted 

writing. Hannah left the tapes in the possession of someone she trusted and this person 

helped forward the tapes to those who were involved in her death. Clay was included 

but not as a reason for her suicide. Hannah involved him in the distribution because she 

wanted him to hear her side of the story and not all the gossip he heard in school. But of 

course, how would one respond to a dead girl‘s story? So instead, Clay interacted with 

the people mentioned in the tapes. 

Through the guided stories from Hannah‘s tapes and the interactions with those 

involved with Hannah‘s death, Clay was able to coordinate all the stories and slowly 

picked up the meanings behind them. Clay‘s role in the series can be described or seen 

as Hannah‘s mediator – he conveyed the messages he heard on the tapes to the 12 

people who were supposedly responsible for her demise, the 12 people responded to 

him, and he retorted by taking justice into his own hands as the drama escalated in other 

episodes. 
Interestingly, through Clay‘s efforts in trying to understand Hannah‘s stories, 

viewers will discover in episode two that Clay himself used to be treated for depression 

and anxiety too and that his parents were worried that he might have a relapse due to 

Hannah‘s tragic end. This will be analysed more under Clay‘s interpersonal 

conversations analysis with his parents in the series. 
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Based on the objectives of the study, we seek to answer these questions: 

1.   What strategies do the adults in the series use to encourage the teens to share 
their thoughts or feelings with them? 

2.   What is the communication pattern between the selected teen characters and the 
adults in the series? 

3.   How do the selected characters create and convey interpersonal messages related 
to depression (or their feelings)? 

4.   How do the adults in the series respond to the teens‘ interpersonal messages 
related to depression (or their feelings)? 

 
Previous research that studied depression and suicide among teens and media 

content commonly focused on the association of 1) causes of depression with media 

content or the use of media itself, such as A Systematic Review: The Influence of Social 

Media on Depression, Anxiety, and Psychological Distress in Adolescents (Keles et al, 
2019) and 2) suicide attempts or suicide rates with media content (suicide contagion 
based on fictional media) such as 13 Reasons Why Not: A Methodological and Meta- 

Analytic Review of Evidence Regarding Suicide Contagion by Fictional Media 

(Ferguson, 2019). 
We believe a study on how these fictional media content can also assist with 

managing depression or preventing suicide needs to be looked into as well. 13 Reasons 

Why was selected in particular for this sole purpose, and also based on Netflix‘s 

statement, which claimed they have heard from many young people that the series had 

encouraged them to start conversations about difficult issues like depression and suicide 

and get help 
. 

Depression in TV Series 
TV series discussing depression is a familiar concept in the Western parts of the 

globe. Some of the popular and recent ones are One Day at A Time (2017-present), 13 
Reasons Why (2017-2020), This is Us (2016-present), Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019), 
and  BoJack  Horseman  (2014-2020)  to  name  a  few.  In  a  random  online  survey 

conducted by BuzzFeed through their Twitter account, they discovered 16 TV series 

that have handled issues surrounding mental health in their storylines very well, which 

have helped viewers to cope with their mental health issues too. 

Let‘s take a look at the differences between two different interactions. One is 

taken from One Day at A Time, which shows healthy interpersonal conversations on 

handling depression between two adults (mother and daughter). 
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One Day At A Time (2017 – present), Buzzfeed 

 
The visual above shows an interpersonal conversation between Penelope and her 

mother Lydia. Penelope is a veteran nurse who served the United States Army Nurse 

Corps and deals with depression and anxiety. She attended group therapy after she came 

back from her army service. Meanwhile, her mother has a different background – she 

grew up in Cuba but fled after Castro seized power, and used to be a dancer and 

performer. Although the vast contrast between mother and daughter, with different life 

experiences and  perhaps values (this is  called  personal  meanings in  CMM),  Lydia 

responded by supporting her daughter‘s decision to go back to therapy. Lydia‘s cultural 

pattern may have also affected the way she responded to Penelope‘s confession – Lydia 

comes from Cuba where the country practices a collectivistic cultural pattern. 

The  interpersonal  conversation  between  mother  and  daughter  (both  adults), 

shows maturity and a healthy and beneficial conversational outcome. Meanwhile, let‘s 

look at an interpersonal conversation example between Clay and his mother in one of 

the scenes in the first episode of the series. 
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In this visual, Clay‘s mother is seen trying to start a conversation with her son by 

making physical contact. But his mother had approached him from behind and he was 

taken by surprise. This left him annoyed with his mother. 

 

 
 

Clay responds to his mother with a question. And quite annoyingly too.  He 

shows his uneasiness of being sneaked up on from behind. Even by his mother. 

 

 
 

Clay‘s mother apologizes for her lack of tact in approaching him and in the next 

scene, it can be seen that Clay has softened down a little and answered his mother 

nicely, but still not answering truthfully. 
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Clay‘s mother tries to take interest and be involved in her son‘s homework but 

the idea was rejected as Clay continues to become uncomfortable with his mother‘s 

sudden interest. 

 

 
 

It was then revealed that Clay‘s mother wanted to talk to him about the things 

that are happening at school post-death of Hannah Baker. Clay also realized the reason 

for his father‘s sudden interest in his life. 
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Clay‘s mother still tried to persuade him into a conversation but in the end, was 

unsuccessful when Clay excused himself and avoided the conversation by saying that he 

had homework to start on. 

 

 
 

 
 

13 Reasons Why (2017 – 2020) 
Screenshots from Netflix 

 
 
 
 

The interaction between Clay and his mother takes many awkward turns as Clay 

tries his best to avoid an open conversation with his mother regarding Hannah‘s suicide. 

He mentions helicopter  parenting,  and this shows that  he must  have discussed  his 

parents‘ parenting style in the past. This starts to make sense as in Episode 2, the story
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reveals that Clay was in therapy and on medication for depression and anxiety. Perhaps 

this issue was discussed in one of his therapies. 
Mrs. Jensen tried to approach Clay regarding Hannah and school with small talk 

(strategy) by asking him about his homework, but the idea was unwelcomed as Clay 

denied knowing Hannah that much although they had worked in the same place. This 

avoidance and awkwardness is not only depicted through his dialogue but also through 

his facial  expressions (he frowns a lot during the conversation)  and  also  his body 

language (he shrugs and keeps his shoulders down and crouched as if he is closing 

himself away from a conversation with his mother). 

The  contrast  between  Penelope‘s  interaction  with  her  mother  and  Clay‘s 

interaction with his mother depicted in both TV series is different considering the ages 

of the children (Penelope is an adult, while Clay is a teenager). The level of maturity 

and also experiences in life episodes may have an impact on how individuals manage 

their conversations daily, especially when it comes to expressing their feelings, which in 

this case their openness to talk about mental health. 

 
Coordinated  Management  of  Meaning  Theory:   Theoretical  Framework  On 

Depression Narratives and Family Communication 
Pearce defended his theory by saying, ―I am prepared to argue that the quality of 

our personal lives and of our social worlds is directly related to the quality of 

communication in which we engage‖ - in other words, communication is a constitutive 

force that shapes our ideas, relationships, and our whole social environment through 

personal meaning that we bring into our interactions with others (in West & Turner, 

2018, p. 83). 
In 1978, the Coordinated Management of Meaning (CMM) theory was first 

introduced by Barnett Pearce and Vernon Cronen. The theory highlighted the 

predominant social issues and problems to make the social world better. CMM‘s 

approach to knowing has since then developed into several stages since its introduction, 

from a positivistic/empirical theory to an interpretive/hermeneutic theory to a critical 

theory and now a practical theory (Muhammad, 2019). According to West and Turner 

(2018, p. 85) the theory was shaped based on three different disciplines such as 

philosophy (Wittgenstein), psychology (James), and education (Dewey), thus this theory 

was initially applied to stimulate responses and conversations for teaching and learning, 

and even during therapy or counselling. 
Griffin explained that communication is the relational process of creating and 

interpreting messages that elicit a response. However, Pearce and Cronen offers that 

CMM specifically looks directly at the communication process and what it‘s doing to 

our ideas, relationships and our whole social environment. The process is complicated 

and is not seen as a linear communication process, therefore the theory offers multiple 

insights into what communication is creating and a number of tolls for changing our 

communication patterns (Griffin, 2019). 

Under the theory, it also looks at communication as being constitutive, coherent 

and coordinated. Constitutive is a force that shapes all our ideas, relationships, and our 

whole social environment. Meanwhile, coherence is defined as the process of making 

and managing meaning by telling stories, and coordination happens when people 

collaborate in an attempt to bring into their vision of what is necessary, noble and good, 

and to preclude the enactment of what they fear, hate or despise. 
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Before we delve deeper into the model that we base this study on, first briefly look into 

the four claims of CMM: 
1. Our communication created our social worlds 
2. The stories we tell differ from the stories we live 
3. We get what we make and 
4. Get the pattern right, create better social worlds 

 
In this particular paper, we will be stressing on the second claim which focuses 

on making and managing meaning and coordinating our patterns of interaction (the 

serpentine model). The analysis is also based on the fourth claim which emphasises on 

creating better social worlds by being mindful, which is defined as the presence of 

awareness of what participants are making in the midst of their own conversation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Serpentine Model of a Deteriorating Conversation 

(Pearce and Cronen in Griffin, 2019) 
 
 
 
 

In explaining communication patterns that we create with each other, Pearce and 

Cronen offers the serpentine model as a tool to capture what‘s taking place between 

persons-in-conversation. This tool helps us to detect repetitive patterns that may either 

benefit or pollute the social environment. The model is depicted as a snake because it 

elaborates on the ―back and forthness‖ of social interaction – the snake crawls from one 

person or group to another and back again (Griffin, p. 70). 

Therefore, this analysis will be guided by the serpentine model; and the outcome 

of the interactions may either be beneficial to the persons-in-conversation or pollute the 

conversation. A conversation usually takes a three turn curve before the pattern can be 

identified (implicit or explicit responses). 

 
Methodology: 

This study uses a textual analysis method. It is suitable for analysing subjective
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data such as the series chosen for this paper. 13 Reasons Why was specifically selected 

because its main theme revolves around depression and suicide among teens. It also 

involves issues related to surviving high school friends, teachers, and family, which is 

highly relevant in studying the interpersonal conversations that these teens have with 

the people around them in managing depressive feelings especially with the adults in 

the series. 
The sampling method uses a purposive sampling method by selecting the first 

two episodes of the first season only. We chose only the two episodes because a lot of 

uncertainties surrounding Hannah‘s death was still new – a lot of interpersonal 

conversations related to depression were happening between the teens and their parents 

or teachers. This analysis is based on the theoretical framework of CMM. Since CMM 

is used to establish the theoretical framework of this paper, it is relevant for us to only 

focus on the dialogue as our data, which emphasizes interpersonal messages of 

depression or their feelings in general. 
The analysis is centred on the purpose of studying interpersonal conversations 

of Hannah Baker and Clay Jensen with other supporting characters, which in this case, 

we are looking specifically at their parents. Why are these figures chosen instead of 

peers? Because of the assumption that teens open up less to adults compared to openly 

sharing their feelings with their peers. 

 
Analysis and Discussion : 

Hannah Baker and Mrs. Baker 
Hannah Baker was described as a smart, cheerful and quick-witted person by her 

mother. She was always the light of the house – singing at random moments, dancing 

around the house and was never a stranger when it came to sharing her feelings. That‘s 

why it was terrifyingly unbelievable for her parents to accept the fact that their daughter 

had just unpredictably taken her own life. In the series, before her death, Hannah was 

painted as a positive character at home. 
Hannah  and  Clay  worked  together  at  a  movie  theatre  in  town  called  The 

Crestmont. Although Hannah was new in town, she had started working there three 

weeks before Clay. Clay, on the other hand, had been living his whole life in the town, 

which was also called Crestmont. Their friendship blossomed at work, and naturally the 

friendship developed more at school, albeit they did not share the same circle of friends. 

Hannah‘s conversations with her parents and teachers are mostly shown in brief 

flashbacks.  Although  very  brief,  we  can  assume  that  Hannah  has  a  very  close 

relationship with her parents but with minor secrets kept to herself. In the first episode 

where Hannah  described to Clay about her first  reason  of committing  suicide, she 

mentioned Justin Foley. As the narration goes back into the past, the scene shows 

Hannah getting a call from Justin while doing her homework. 
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Mrs. Baker comes into Hannah‘s room and reminds her of homework rules – no 

phones when there‘s homework. Hannah responded by saying that she was just helping 

a friend with homework and using the calculator at the same time. Mrs. Baker asked 

whether she knew this friend, but Hannah replied in a sarcastic manner, “Do you know 

any of them?”, which shows that she is avoiding being truthful about who she was 

communicating with on the phone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Minute 37:53 – 38:18 Episode 1, Season 1 (Hannah Baker and Mrs. 

Baker) 
 

 
 

In this particular scene, it can be seen that the parenting rules are to keep doors 

opened (which might also symbolise open feelings and no secret-policy). The scene is 

relevant to the open door, where Hannah seems to be open about sharing knowledge of 

her friends but suddenly shuts her mother out by answering her question with a question 

herself (avoidance). The conversation shows that it has taken a turn which does not 

benefit the mother at all. 
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Clay Jensen and His Parents 

Clay Jensen is an only child to the Jensen couple. Although his parents try to 

create a close connection  with  him,  he avoids any  intimate conversations with  his 

parents, as seen throughout most of the episodes and seasons. 
Earlier, we analysed a conversation between Mrs. Jensen and Clay. In season 

two, it was shown that Clay was once diagnosed and treated for depression. Both Clay‘s 

parents  were  worried that  he might  be affected by  the tragedy  and  fall  back  into 

depression.  So  his  mother  got  a  refill  for  his  medications  but  the  idea  was  not 

welcomed. His mother had approached him during breakfast, early start of the morning, 

and spoiled his mood. The message was subtle, a bottle of pills hidden behind his 

orange juice glass, and when Clay wanted to take a sip from the glass, he noticed the 

bottle behind it. This strategy, although it seemed subtle to the mother, had left an 

impact on Clay because he preferred if his mother had confronted him at a better ―time‖ 

and not during breakfast before school. 

 
The following are the scenes from Episode 1 Season 2: 

 
 

Clay picks up a bottle containing anti-depressant pills which his mother had put 

behind his glass of orange juice. 
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Clay‘s mother showed her concern that Clay probably might suffer a relapse, 

hence she took new prescriptions from his therapist, although Clay was confident that 

was okay without it for almost two years already. 

 

 
 

 
 

Clay was still defensive and adamant about not taking the pills and that he is 

cured  of  depression.  He gets up from his chair and  leaves for school,  leaving the 

conversation hanging. 
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Minute 05:31 – 05:58 Episode 1, Season 2 (Clay and his parents) 

 

 
 

Although his mother tried to practice mindfulness, this is not the case when 

dealing with troubled teens such as Clay. Because of the obvious reasons based on 

personal experiences and a gap in personal meanings, a common ground was not able to 

be achieved during the interaction – Clay‘s parents were seen as being pushy and Clay 

responded naturally by shutting off their opinions. His parents‘ concerns were seen as 

an attack on him, he felt offended because he felt that he was free from depression and 

anxiety. 

 
Conclusion : 

The series heavily contains and we believe is centred on interpersonal 

communication – from gossips, rumours spread that tarnished Hannah‘s image, the 

cyberbullying on Facebook she kept secret from her parents to the buried feelings that 

were not communicated openly to close friends, and the list is just never-ending. 

However, the analysis focuses on interactions between teens and their parents; family 

communication. 

In this series, there are a lot of unwanted repetitive patterns (URP) of 

communication between the teens and their parents based on the serpentine model. Most 

often, especially on the teens‘ side, they avoid conversations by either questioning, 

being sarcastic or changing the subject of conversation when interacting with their 

parents. Although their parents try to encourage the teens to talk and share any 

information that they have on Hannah‘s suicide, and of their own feelings, their 

responses (or other negative feelings) are often either implicit or entirely avoided. The 

lived stories of the teens are never revealed entirely to any of the adults. 

As the theory stems and is motivated by other disciplines like psychology and 

education, where psychologists and  educators alike are continuously surrounded by 

youth, this theory offers many assumptions that we should look into when managing 

interactions with troubled youth. However, we must also understand and empathize 

(practice  mindfulness)  that  for  youth  to  open  up  about  their  feelings,  especially 

depression would be very challenging and wearing for them. With this conclusion, I 

would like to end the analysis on depression with a quote from a reputable writer, 

furthermore supporting the fact that creating and interpreting interpersonal messages 

about depression is not easy, "It's so difficult to describe depression to someone who's 

never been there because it's not sadness." J.K. Rowling, 2016 
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abstrak 

 
Penelitian  ini bertujuan untuk  mengetahui peran  penerapan  CBT  (Cognitive 

Behavior  Therapy)  menggunakan  teknik  kognitif  dengan  pendekatan  daring  atau 

online dalam menurunkan intensitas fobia pada kasus fobia spesifik yang dialami oleh 

individu Dewasa awal. Desain penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk 

single-case experimental. Subjek penelitian ini adalah penderita fobia spesifik 

(rambutan oleh individu Dewasa awal). Teknik pengambilan data menggunakan 

observasi, wawancara online dan angket proses kognitif pada sebelum, selama, dan 

sesudah  terapi  diberikan.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  terapi  CBT  yang 

diberikan dapat   menurunkan kecemasan penderita fobia spesifik (Fobia Rambutan), 

Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kondisi fobia dari hasil interview dan observasi, 

yang awalnya sangat parah menjadi tidak parah dan adanya perubahan perilaku serta 

perasaan yang tenang dari hasil pengukuran observasi, interview, menunjukkan bahwa 

subjek mampu berhadapan dengan stimulus fobianya secara adaptif. 

 
. 

Kata kunci: Cognitive Behavior Therapy, Daring, Fobia Spesifik

mailto:monikayuniariska@gmail.com


303  

 

Pendahuluan 

Fobia spesifik merupakan ketakutan irasional bersifat menetap pada objek 

khusus, aktivitas, dan situasi yang menyebabkan respons kecemasan sehingga 

menghasilkan perilaku menghindar. Tingkat kecemasan mereka meningkat ketika 

stimulus semakin mendekat atau berkurangnya kemungkinan untuk melarikan diri dari 

situasi menakutkan tersebut dan hal ini menyebabkan fobia. Fobia spesifik dialami rata-

rata 13,2% dalam sampel komunitas Menurut Kessler (dalam Halgin & Whitbourne,  

2009).  Fobia  spesifik  merupakan salah satu gangguan  psikologis  yang umum dialami 

sekitar 7 sampai 11% dari populasi umum (APA dalam Nevid dkk., 2005). Fobia 

dapat di derita oleh seseorang karena mengalami fiksasi saat berada pada suatu keadaan 

atau melihat obyek yang membuat ia takut (trauma masa lalu). Pristiwa traumatis masa 

lalu yang tidak terselesaikan bisa berdampak pada timbulnya fobia. Fobia bisa terjadi 

bisa terjadi pada tiap individu, tidak terkecuali individu dewasa awal. 

Diagnostic     and     Statistical  Manual  of  Mental  Disorder  (DSM-IV)  yang 

diterbitkan oleh American Psychiatric Association  (APA,  1994), menyatakan  bahwa 

fobia adalah   salah satu jenis gangguan kecemasan. DSM- IV  juga mengklasifikasikan 

fobia dalam tiga   bagian   utama,   yaitu   agorafobia, fobia social dan fobia spesifik. 

(Nevid, Rathus & Greene, 2005) menyatakan bahwa beberapa penyebab fobia adalah 

adanya proses classical conditioning dan  operant  conditioning  atau  proses modeling 

(sudut  pandang  behavioristik),  adanya  distorsi  kognitif  berlebihan  saat  berhadapan 

dengan stimulus fobianya (sudut pandang kognitif) dan adanya gen tertentu yang 

membuat individu cenderung mengembangkan gangguan kecemasan. Individu memiliki 

kemampuan  mengendalikan  rasa  takut  secara  alami,  Namun  tidak  semua  individu 

mampu  mengendalikannya  apabila  individu  tersebut  mengalami  distorsi  kognitif. 

Distorsi kognitif adalah kesalahan  logika dalam  berpikir,  serta kecenderungan berpikir 

yang berlebihan serta tidak rasional. 
Apabila  dibiarkan,  kesalahan    ini   akan   menjadi   kebiasaan,  mempengaruhi 

kondisi emosi kita, serta termanifestasi dalam perilaku. Individu yang menjadi subjek 

penelitian ini merasa bahwa dampak dari Fobia takut akan rambutan ini sudah sangat 

mengganggu  hal  ini  dapat  terlihat  dari respon  yang  berlebihan  saat  melihat  sebuah 

rambutan diantaranya perasaan yang gelisah tegang deg-deg-an dan bahkan di kondisi 

tertentu individu dewasa awal ini mengalami psikosomatis dengan merasakan mual 

muntah  dan  pusing  sehingga  membuat  individu  dewasa  awal  tersebut  tidak mampu 

melakukan aktivitas dengan baik.  Melihat dampak gangguan tersebut, bagaimanapun 

juga inidividu tersebut perlu dibantu untuk mengatasi gangguannya. 

Monty P. Satiadarma (Oemarjoedi,  2003:x)  mengatakan bahwa penyimpangan 

perilaku manusia terjadi karena adanya penyimpangan fungsi kognitif. Untuk 

memberbaiki pola perilaku manusia yang mengalami penyimpangan tersebut harus 

dilakukan  perbaikan  terhadap  fungsi  kognitif.  hal  ini menunjukan  pentingnya aspek 

kognitif terhadap pola perilaku pendekatan cognitive-behavior therapy merupakan teknik 

terapi yang mengendepankan Peran kognitif dalam mempertimbangkan keputusan untuk 

malakukan tindakan tertentu . 
Penelitian  ini  dimaksudkan untuk  melihat  apakah  Cognitive Behavior Therapy 

(CBT) efektif untuk mengatasi Fobia Rambutan dengan menggunakan metode daring, 

dikarenakan penelitian ini dilakukan bertepatan dengan kondisi dunia yang sedang 

mengalami wabah yang sangat berbahaya yakni Covid-19 sehingga meminimalisir untuk 

melakukan kontak secara langsung dengan subjek. Alasan pemilihan teknik ini adalah 

karena akar gangguan ini bersumber dari adanya kecenderungan membesarbesarkan
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risiko atau hal-hal buruk yang diyakininya   akan   terjadi   (Nevid   dkk., 2003). Jadi, 

pemikiran memegang peranan penting pada gangguan obsesif- kompulsif, oleh karena 

itu upaya penanganan  diarahkan pada aspek tersebut. Terapi kognitif adalah terapi yang 

memfokuskan pada bagaimana mengubah pemikiran atau keyakinan yang  negatif (Beck,   

1979;   Martin   & Pear, 2003; Antony & Swinson, 2000). Karena banyaknya penelitian 

yang menunjukkan bahwa kesuksesan penerapan teknik kognitif akan lebih besar bila 

disertai teknik-teknik modifikasi tingkah laku (misalnya pemberian tugas- tugas 

rumah dan exposure) daripada teknik ―menyerang‖ pemikiran irasional semata- mata 

yang merupakan prosedur terapi kognitif (Martin & Pear, 2003) maka teknik yang akan  

digunakan untuk  mengatasi  gangguan obsesif-kompulsif  dalam penelitian     ini 

adalah    gabungan    dari kedua pendekatan tersebut yaitu Cognitive Behavior Therapy 

(CBT). 
Pendekatan teknik kognitif dalam CBT yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah untuk memperbaiki proses pengolahan informasi dan memodifikasi keyakinan atau 
pola pikir yang terdistorsi pada individu sehingga individu dapat menciptakan keyakinan 
atau pola pikir yang adaptif (Beck disitat dalam Spiegler  & Guevremont, 2003). 
Melalui teknik kognitif ini, individu neurotik yang mengalami fobia akan dibantu untuk  
mengendalikan  distorsi  kognitifnya  tentang  stimulus  fobianya  dengan  cara menguji 
distorsi kognitifnya sendiri, sehingga individu neurotik dapat menyadari dan terdorong 
untuk mengubah distorsi kognitifnya dan dapat memandang situasi berdasarkan realita 
(Nevid, Rathus & Greene,  2005). Teknik kognitif yang akan diberikan pada individu 
dalam penelitian ini adalah latihan teknik kognitif 4 kolom (pemikiran otomatis-
distorsi  kognitif- tanggapan  rasional-hasil  akhir  tindakan)  untuk membantu individu 
mengenali jenis distorsi kognitif. Berdasarkan uraian  tersebut  maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui peran penerapan CBT (teknik kognitif & teknik coping 
desensitization) dalam menurunkan intensitas fobia pada kasus fobia spesifik (Fobia pada 
rambutan)yang dialami individu dewasa awal. 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan bagi  
keilmuan  pada  bidang  psikologi klinis, terutama pengembangan intervensi untuk kasus 
fobia serta dapat memberikan manfaat bagi subyek. Selain itu penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait Fobia yang dapat diatasi dengan 
intervensi psikologi yang tepat. 

 
Tinjauan Pustaka 

Menurut Kessler (dalam Halgin & Whitbourne, 2009) Fobia spesifik merupakan 

salah satu gangguan psikologis yang umum dialami sekitar 7 sampai 11% dari populasi 

umum (APA dalam Nevid dkk., 2005). Fobia dapat di derita oleh seseorang karena 

mengalami fiksasi saat berada pada suatu keadaan atau melihat obyek yang membuat ia 

takut (trauma masa lalu). Peristiwa traumatis masa lalu yang tidak terselesaikan bisa 

berdampak pada timbulnya fobia. Fobia bisa terjadi bisaterjadi pada tiap individu, tidak 

terkecuali individu dewasa awal. 

(Nevid, Rathus & Greene, 2005) menyatakan bahwa beberapa penyebab fobia 

adalah   adanya   proses   classical conditioning dan operant conditioning atau proses 

modeling (sudut pandang behavioristik), adanya distorsi kognitif berlebihan saat 

berhadapan dengan stimulus fobianya (sudut pandang kognitif) dan adanya gen tertentu 

yang membuat individu cenderung mengembangkan gangguan kecemasan. Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-IV) yang diterbitkan oleh American 

Psychiatric Association (APA, 1994), menyatakan bahwa fobia adalah salah satu jenis
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gangguan  kecemasan.  DSM-IV juga mengklasifikasikan fobia dalam  tiga bagian 

utama, yaitu agorafobia, fobia social dan fobia spesifik. 
              Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders American 
PsychiatricAssociation,  2000),  specific  phobia  memiliki  tujuh  kriteria.  Kriteria  A.  
adanya perasaan  takut  berlebihan terhadap obyek atau situasi spesifik. Kriteria B, 
individu merasa  cemas  jika  dihadapkan  pada  situasi  yang  ditakuti.  Kriteria  C,  
individu menyadari perasaan takutnya berlebihan. Kriteria D, individu cenderung 
menghindari situasi yang menakutkan atau bertahan dengan perasaan takut secara 
intensif. Kriteria E, reaksi-reaksi fobia secara signifikan mengganggu rutinitas, pekerjaan 
atau pendidikan, aktivitas sosial, atau menimbulkan  distres.  Kriteria  F, individu yang 
berusia kurang dari 18 tahun mengalami reaksi-reaksi fobia dalam durasi minimal 6 
bulan. Kriteria G, diagnosis specific phobia tidak dapat diberikan  apabila individu 
memenuhi kriteria Obsessive-Compulsive Disorder, Posttraumatic Stress Disorder,\ 
Separation Anxiety Disorder, Social Phobia, Panic Disorder With Agoraphobia, or 
Agoraphobia Without History of Panic Disorder. Terapi fobia dapat dilakukan melalui 
pendekatan Psikoanalisis, pendekatan Behavioral, pendekatan Kognitif, dan pendekatan 
Biologis. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Cahyaning Suryaningrum,  (ISSN:  2301-
8267  Vol. 01, No.01, Januari 2013) menyatakan uraian Secara keseluruhan, dengan 
melihat perubahan yang terjadi pada subyek dalam beberap sesi, yaitu perubahan 
pemikiran obsesif yang semula irasional menjadi lebih rasional, adanya penurunan 
ketegangan dan penurunan perilaku kompulasif yang terjadi pada subyek dapat 
disimpulkan bahwa  pada  dasarnya Cognitive Behavior Theraphy (CBT) dengan teknik 
relaksasi, restrukturisasi kognitif dan exposure with respon prevention efektif untuk 
mengatasi gangguan obsesif-kompulsif. 

CBT didefinikan   sebagai   pendekatan   konseling   yang   dirancang untuk 
menyelesaikan permasalahan konseli dengan cara melakukan restrukturisasi  kognitif dan     

perilaku yang menyimpang. Aaron T. Beck (1964). Ellis juga mengungkapkan 

pendapat     bahwa Cognitive-behavioral Therapy merupakan bentuk pendekatan yang 

secara spesifik menggunakan kognisi sebagai bagian utama konseling. Fokus konseling 

yaitu persepsi, kepercayaan, dan pikiran. 
Para ahli yang tergabung dalam National Association of Cognitive- Behavioral 

Therapy  yaitu  suatu  pendekatan  psikoterapi  yang  menekankan  peran  yang  penting 

berfikir bagaimana kita merasakan dan apa yang kita lakukakan. Terapi  bertujuan  untuk 

membantu klien mengevaluasi dan mengubah distorsi kognitif dan disfungsi perilakunya 

(Ratna, 2010). Terapi ini berusaha untuk mengintegrasikan teknik-teknik terapeutik 

yang secara langsung memodifikasi pikiran maladaptif dan secara tidak langsung akan 

mengubah  perilaku  yang tampak (Spiegler dan Guevremont, 2003). 

 
Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan  

pendekatan  kasus  tunggal  (single case  study)  studi kasus  yang  akan dilakukan  

adalah jenis desain  eksperimental kasus tunggal (single-case  experimental designs), 

yang juga disebut desain penelitian partisipan tunggal, dimana subyek mengontrol 

dirinya sendiri. Rancangan intervensi akan dibuat berdasarkan hasil asesmen terhadap 

subyek dan dilakukan selama 6 minggu peneliti ingin melihat proses perubahan pikiran  

dan  perasaan  Subjek  pada  sebelum  dan  setelah  mendaftar  mendapatkan intervensi 

CBT 
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Metode ini dianggap tepat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian karena 

metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang utuh dan terintegrasi 

mengenai fakta-fakta dalam kasus Peneliti ingin menggali nilai-nilai, serta pengalaman  

individu  sebagai suatu yang unik,  berbeda satu dengan yang lainnya. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah seorang individu dewasa awal yang memiliki 

fobia pada rambutan dan berusia 45 tahun, berjenis kelamin perempuan, dan telah 

mengalami fobia pada rambutan selama 5 tahun 

 
Metode Pengumpulan Data 
             Metode asesmen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, 
observasi, self report, dan kuesioner. Menurut Moleong (1990), wawancara adalah 
percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan itu dilakukan olehdua pihak, yaitu 
pewawancara (interviewer) yang akan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Wawancara dilakukan sebagai metode untuk  melakukan  asesmen  pada  tahap 
pra terapi, selama proses terapi, dan tahap pasca terapi. Fokus wawancara yangpertama 
adalah tahap asesmen pra terapi yakni untuk mengetahui secara lebih detil/mendalam 
mengenai gangguan fobia yang dialami oleh subyek yang padaakhirnya data yang 
didapat akan digunakan sebagai data sebelum terapi, Wawancara yang   kedua adalah 
selama proses terapi dilakukan terutama untuk mengetahuiperkembangan gangguan 
Fobia yang dialami oleh subyek selama terapi berlangsung, dan untuk mengidentifikasi 
perubahan-perubahan perilaku ataupun perkembangan pemikiran yang di alami oleh 
subjek juga terkait dengan hambatan-hambatan yang muncul dari diri  subyek  selama 
terapi. 

Wawancara yang ketiga adalah tahap pasca terapi dilakukan untuk mengetahui 
perubahan  apa  yang  terjadi  setelah  terapi  diberikan  kemudian dibandingkan dengan 
keadaan sebelum terapi dan untuk mengetahui berbagai macam faktor penentu dalam 
terjadinya perubahan perilaku. Wawancara ini dilakukan secara daring Melalui  telepon 
dan video call whatshapp dan Observasi yang pada penelitian ini bersifat non partisipan 

yang berarti peneliti tidak terlibat dalam aktivitas yang diamatinya (Poerwandari,2001). 

Penelitian ini juga dilengkapi pengisian kuisioner untuk melihat pola perubahan 

perilaku, dan pengisian kuisioner dilakukan oleh subjek dan anggota keluarga yang 

menjadi support system pada terapi ini. 

 
Prosedur Cognitive Behavior Therapy 

Konsep utama pada terapi Cognitive-Behavior (Oemarjoedi, 2003 dalam Nandang,  
2009) adalah mengajak individu  untuk menantang pikiran dan emosi yang salah dengan 
menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah 
yang dihadapi dan menekankan kepada masa kini daripada masa lalu, akan tetapi bukan  
berarti  mengabaikan  masa  lalu. CBT lebih banyak  bekerja pada status kognitif saat ini 
untuk diubah dari status kognitif negatif menjadi status kognitif positif. 
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            Kegiatann asesmen dilakukan menggunakan metode sebagai berikut : 
1.   Daftar riwayat hidup, untuk memperoleh data mengenai identitas subyek yaitu 

usia, tempat tinggal, identitas orang tua, agama, latar belakang keluarga, riwayat 

tumbuh kembang anak, riwayat kesehatan dan sebagainya. 

2.   Observasi,  untuk  melakukan  pengamatan     terhadap  kondisi  dan  perilaku- 
perilaku subyek selama wawancara dilakukan. 

3. Wawancara    behavioral (behavioral   interview) adalah pemeriksaan yang 
dilakukan dengan mengajukan pertanyaan untuk     mengetahui     lebih banyak 
tentang riwayat dan aspek situasional dari perilaku bermasalah (Nevid, dkk, 
2005). 

 
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  yang  biasa  dipergunakan  oleh  para  ahli 

(McLeod, 2006: 157-158 dalam Muqodas, 2008 dalam Nandang, 2009) yaitu: 

 
1)  Menata keyakinan irasional 

Yang pertama subjek diminta Menemukan/mengidentifikasi pemikiran 
negatif/irasional. Yang ke dua subjek diminta memahami hubungan antara 
pemikiran  –  emosi  –  tingkah laku, yang ketiga subjek diminta untuk mencari      
alternatif- alternatif  pemikiran  yang  lebih positif atau rasional. 

2)  Mengulang kembali pengunaan beragam pernyataan diri dalam role play dengan 
 konselor. 

3)  Mengukur perasaan, misalnya dengan mengukur perasaan cemas yang dialami   
saat   ini dengan skala 0-100. 

4) Menghentikan    pikiran,    individu    belajar    untuk    menghentikan    pikiran 
negative dan mengubahnya   menjadi   pikiran positif 

5)  Penugasan rumah, mempraktikan perilaku baru dan strategi kognitif antara sesi 
terapi. 

6) In vivo Exposure. Mengatasi situasi yang menyebabkan masalah dengan 
memasuki situasi tersebut. 

7) Covert Conditioning,teknik yang menekankan pada struktur kognitif yang    
terlihat melalui cara berfikir dan tingkah  laku terhadap permasalahan yang 
dihadapi. 

 
Hasil dan Pembahasan 

Subjek      merupakan      individu dewasa awal yang memiliki 1 anak laki- laki, 
subjek tinggal bersama ibu, suami dan   anak   laki-laki  semata  wayangnya. Perilaku 

Fobia  subjek    sudah  di  ketahui  oleh  suami  dan  orangtua  subjek  sebelum  subjek 

memiliki anak. Karena adanya kondisi tersebut, keluarga berusaha melakukan 

pengkondisian  agar  meminimalisir  kondisi  kecemasan  yang  di  alami  oleh  subjek. 

Namun  disisi lain ketika berada di lingkungan di  luar lingkungan  keluarga respon 

tersebut  tidak  terkendali.  Subjek  akan  merasa  sesak    nafas,    merasa    jantungnya 

berdegub  kencang  dan  merasa  mual  dan  ingin muntah dan mengeluarkan keringat 

dingin jika melihat objek yang menimbulkan kecemasan nya tersebut. 

Tahap pertama di lakukan komunikasi selama 2 Minggu untuk melakukan 

Assesment terhadap Fobia yang dialami oleh subjek. Data Asasment ini juga 

didapatkan dari suami dan ibu subjek serta tetangga didekat subjek 
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tinggal.   Data   yang   didapatkan adalah awal mula subjek mengalami Fobia terhadap 

rambutan dikarenakan oleh paksaan sang Ayah terhadap subjek untuk mengkonsumsi 

rambutan sewaktu subjek masih berusia 5 tahun, saat itu subjek enggan memakan buah- 

buahan dan  saat  itu  ayah subjek  memaksakan subjek untuk memakan buah rambutan 

dengan memasukkan buah rambutan yang    tidak    dikupas    kedalam    mulut subjek 

hingga subjek mendapatkan luka di gigi dan bibir mulut dan peristiwa tersebut terjadi 3 

kali dari rentang usia subjek 5 – 6 tahun. 

Pada usia 7 tahun ayah subjek meninggal dunia dan subjek merasakan 

ketenangan karena tidak ada yang memaksakan subjek untuk memakan buah rambutan. 

Setelah peristiwa tersebut tanpa disadari subjek mengalami perubahan yang luar biasa 

yakni ketika melihat rambutan subjek akan merasa ketakutan, merasa jantungnya 

berdegub kencang dan bahkan keluar keringat dingin sampai tidak bisa berkata-kata 

dan hal ini menjadi berulang saat melihat rambutan hingga saat ini. 

Hasil pretest observasi dan wawancara menyatakan bahwa subjek sedang berada 

pada kondisi yang sedang  mengalami   kecemasan berlebihan bila dihadapkan dengan 

rambutan  dan  hal  ini merujuk  pada ciri- ciri  berdasarkan  Diagnostic and  Statistical 

Manual of Mental Disorders American Psychiatric Association, 2000), specific phobia  

memiliki  tujuh kriteria. 
Kriteria A, adanya perasaan takut berlebihan terhadap obyek atau situasi spesifik. 

Kriteria B, individu merasa cemas jika dihadapkan pada situasi yang ditakuti. Kriteria C, 

individu menyadari perasaan takutnya berlebihan. Kriteria D, individu cenderung 

menghindari  situasi  yang  menakutkan  atau  bertahan  dengan  perasaan  takut  secara 

intensif. Kriteria E, reaksi-reaksi fobia secara signifikan mengganggu rutinitas, pekerjaan 

atau pendidikan, aktivitas sosial, atau menimbulkan distres. 
Kriteria F, individu yang berusia kurang dari 18 tahun mengalami reaksi- reaksi 

fobia dalam durasi minimal 6 bulan. Kriteria G, diagnosis specific phobia tidak dapat 

diberikan apabila individu memenuhi kriteria Obsessive-Compulsive Disorder, 

Posttraumatic Stress Disorder, Separation Anxiety Disorder, Social Phobia, Panic 

Disorder With Agoraphobia, or Agoraphobia Without History of Panic Disorder 

Tahap  ke dua komitmen  untuk subjek     mengikuti     proses     tahapan 

intervensi dan rancangan intervensi pun di komunikasi kan dengan agar subjek tidak 

menimbulkan respon berlebihan dan rancangan intervensi juga di komunikasikan pada 

seluruh keluarga. Tahap ke tiga adalah pemberian intervensi yakni dengan rancangan 

yang telah di buat 
Rancangan  untuk  pengkondisian  role  play  dengan  In  vivo  Exposure  yakni 

Mengatasi situasi yang menyebabkan masalah dengan memasuki situasi tersebut  dan 

Covert   Conditioning dimana teknik terapi menekankan pada struktur kognitif yang 

terlihat melalui cara berfikir dan tingkah laku terhadap permasalahan yang dihadapi. 

Setelah intervensi  dilakukan, kecemasan subjek yang   mengalami   fobia   terhadap 

rambutan    mengalami penurunan yang lebih signifikan daripada kondisi sebelumnya. 

Hal ini ditandai dengan kemampuan   dan   keberanian   subjek untuk melakukan role 

play berdasarkan rancangan yang telah dibuat dan disepakati  Selama  menjalani  sesi. 



 

Sesi terakhir  menunjukkan perubahan perilaku  yang cukup  significant  yakni subjek 

telah berani untuk melihat, memegang, membuka dan memakan buah rambutan.  Pada 

sesi terakhir subjek mengaku bahwa kecemasan sudah tidak lagi dominan pada 

pemikirannya dan subjek  memgatakan  bahwa pemikirannya yang semakin positif 

memampukan nya untuk berani memegang  dan  memakan  buah rambutan. 
 

 
 

Kesimpulan dan Saran 
Fobia pada  rambutan yang dialami oleh subjek dewasa awal dapat dikendalikan 

dengan pendekatan Cognitive Behavior Theraphy (CBT) yang didalamnya menggunakan 
kombinasi beberapa metode disesuaikan dengan kondisi subjek. Hasilnya dari penelitian 
ini dapat dikatakan sesuai dengan harapan (optimal), meskipun pada saat melakukan  
beberapa pengkondisian tidak dilakukan  secara langsung oleh peneliti, seluruh rangkaian 
terapi yang dilakukan dengan metode daring namun hasilnya mampu membuat  subjek  
berubah  dalam  hal  pemikiran  dan  perilaku. Penelitian  ini  sangat terbantu oleh karena 
support system dari keluarga subjek. Namun sebaiknya penelitian tetap dilakukan secara 
langsung dan pemberian intervensi dengan tidak meninggalkan kondisi subjek agar 
mendapatkan hasil optimal. 
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Abstract 

Introduction  Schizophrenia  disorder  is  a  psychiatric  disorder  characterized  by 
continuous or relapsing episodes of psychosis. Residual schizophrenia disorder is type 

of  schizophrenia  with  a  history  of  schizophrenia  episodes,  characterized  by  the 

presence of negative symptoms and no longer displays prominent positive symptoms. 

 
Method This study aims to determine the effectiveness of supportive therapy to patients 

with residual schizophrenia disorder. Assessment methods in this study were interviews, 

observations, and psychological tests. Interventions were given in four sessions. 

 
Results The study of the intervention showed that negative symptoms such as low self- 

esteem and feelings of helplessness experienced by the subject is slowly reduced by 

providing support and making plans for themselves that the subjects do to be more 

productive in living his lives. 

 
Conclusions and Recommendations Supportive therapy can reduce the negative 

symptoms of residual schizophrenia disorder so that subjects can more productive in 

daily life. 

 
Keywords: Supportive Therapy, Residual Schizophrenia Disorder.
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Pendahuluan 

Skizofrenia merupakan suatu gangguan psikiatrik mayor yang ditandai dengan 

adanya perubahan pada persepsi, pikiran, afek, dan perilaku seseorang. Kesadaran yang 

jernih dan kemampuan intelektual biasanya tetap terpelihara, walaupun defisit kognitif 

tertentu dapat berkembang kemudian (Sadock, 2003). Skizofrenia merupakan sindrom 

klinis  yang  paling  membingungkan  dan  melumpuhkan  (Nevid,  Rathus,  &  Greene, 
2005). Hal ini seringkali menimbulkan rasa takut, kesalahpahaman dan penghukuman 
dan bukannya simpati yang didapatkan oleh pasien. 

Pedoman   Penggolongan   dan   Diagnosis   Gangguan   Jiwa   III   (PPDGJ   III) 
mendefinisikan skizofrenia sebagai gangguan jiwa dengan distorsi yang khas dan 

fundamental  pada  pikiran  dan  persepsi,  disertai  munculnya  afek  tumpul  atau  tidak 

wajar. Skizofrenia dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu simplex, hebefrenik, katatonik, 

paranoid, residual dan tak terinci (Maslim, 2001). Penelitian ini memfokuskan pada 

subjek skizofrenia dengan  tipe  residual. Skizofrenia residual  merupakan  skizofrenia 

dengan gejala-gejala psikotik yang tidak terlalu menonjol tetapi memiliki riwayat 

psikotik setidaknya satu episode sebelumnya dan saat ini memiliki gejala lain berupa 

isolasi  sosial,  afek  datar  dan  kehilangan  asosiasi  dengan  orang  lain  (Schultz  & 

Videbeck, 2009). 
Ciri-ciri utama dari skizofrenia residual adalah berkurangnya gejala positif saat ini 

dan  lebih  menonjol  gejala-gejala  negatif  seperti  isolasi  sosial,  menarik  diri  dan 

gangguan fungsi peran (Isaacs, 2004). Menurut Tomb (2004) bahwa gejala-gejala pada 

gangguan jiwa skizofrenia cenderung tumpang tindih, dan diagnosis dapat berpindah 

dari satu subtipe seiring berjalannya waktu (baik dalam satu episode atau dalam episode 

berikutnya). Sehingga faktor penyebab kekambuhan pada gangguan skizofrenia sifatnya 

cenderung menyeluruh tidak mengacu pada subtipe tertentu. 

Kondisi subjek yang mengalami gangguan skizofrenia seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya, tidak hanya membutuhkan terapi obat namun dapat didukung 

juga dengan terapi psikologi. Terapi psikologi untuk mendukung subjek agar dapat 

menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih adaptif, mengingat skizofrenia merupakan 

salah satu penyakit kronis. Hal ini dikarenakan gejala-gejala dari gangguan skizofrenia 

bisa jadi menetap dalam waktu lama walaupun intensitasnya semakin berkurang. 

Salah satu terapi yang sering digunakan untuk membantu individu dengan 

gangguan jiwa adalah supportive therapy atau terapi suportif. Terapi suportif disusun 

berdasarkan pendekatan psikoanalisa. Terapi dengan pendekatan psikoanalisa memiliki 

tujuan membawa pasien secara menyeluruh untuk mengungkap sumber paling dasar dan 

terdalam dari permasalahan (Corsini dan Wedding, 2011). Psikoanalisa juga digunakan 

sebagai cara untuk menjelaskan dan menangani perilaku manusia yang tidak mengikuti 

hukum logika yang ada, serta mengedepankan proses discovery and recovery. 
Terapi  suportif  adalah  treatment  yang  bersifat  dyadic  yang  menggunakan 

pengukuran/respon langsung untuk mengatasi dan mengubah gejala, menjaga dan 

meningkatkan self esteem, fungsi ego dan ketrampilan adaptasi fungsi ego termasuk 

hubungan dengan realitas, pemikiran, formasi pertahanan, regulasi emosi dll (Winston, 

Rosenthal & Pinsker, 2004). Secara umum dapat disimpulkan bahwa terapi suportif 

memiliki tujuan untuk memperkuat fungsi psikologis subjek agar lebih sehat dan 

diharapkan muncul pola-pola perilaku yang lebih adaptif. 

Pada proses terapi suportif pasien tidak diminta untuk berubah, akan tetapi pasien 

didampingi untuk merefleksikan situasi kehidupannya di lingkungan. Setelah pasien 

mampu   melakukan   refleksi,   lalu  pasien   akan diajak untuk mengidentifikasikan 
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kemungkinan yang dapat dilakukan agar dapat berfungsi sebagai individu yang lebih 

baik (Tomb, 2004). Terapi suportif dapat digunakan untuk pasien, baik secara individu 

maupun secara kelompok yang ingin mengevaluasi diri, melihat kembali cara menjalani 

hidup, mengeksplorasi pilihan-pilihan yang tersedia bagi individu maupun kelompok 

dan bertanya kepada diri sendiri hal yang diinginkan di masa depan (Palmer, 2011). 

Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pemberian terapi adalah empati, 

dorongan dan dukungan yang diberikan kepada pasien. Hubungan yang terjalin baik dan 

saling percaya dengan pasien akan memberikan pengaruh pada proses terapi yang 

dilaksanakan (Mutiara, 2017). 

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2012) dengan 

judul ―Pengaruh Terapi Kelompok Suportif Terhadap Kemampuan Mengatasi Perilku 

Kekerasan Pada Pasien Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo 

Kota Semarang.‖ Hasil dari penelitian ini, terdapat perbedaan yang signifikan 

kemampuan pasien mengatasi perilaku kekerasan sebelum dan sesudah diberikan terapi 

kelompok suportif. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sutrianingrum (2011) yang 

berjudul  ―Pengaruh  terapi  suportif  terhadap  kemampuan  bersosialisasi  pada  pasien 

isolasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang.‖ Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari terapi suportif 

yang dilakukan terhadap kemampuan bersosialisasi pada pasien isolasi sosial di Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang. Penelitian lainnya yang 

dilakukan oleh Agustina (2017) mengemukakan bahwa terapi suportif dapat 

mengendalikan perilaku kekerasan pada pasien skizofrenia yang memiliki permasalahan 

perilaku kekerasan. 

 
Metode 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan single case design sebagai 

penelitian   untuk   kasus   klinis.   Single   case   design   merupakan   perwujudan   dari 

pendekatan perilaku yang mengutamakan pengukuran perilaku secara nyata (Markam, 
2003). Single case design dianggap tepat dalam melakukan penelitian terkait perilaku 
manusia yang mana perilaku yang diukur tidak dapat diambil rata-ratanya (Creswell, 
2015). Penelitian ini menggunakan tipe A-B-A yang mana A adalah baseline atau fase 
awal/dasar intervensi. Tujuannya untuk menentukan target perilaku yang akan 

diintervensi. B merupakan pemberian perlakuan dengan penerapan teknik intervensi 

yang tepat. Selanjutnya, A adalah fase tindak lanjut atau follow up, melakukan evaluasi 

perkembangan dari intervensi yang telah diberikan. Selain itu, follow up bertujuan untuk 

mengetahui sejauhmana subjek dapat mempertahankan perilaku yang telah diintervensi 

dengan baik (Jackson, 2009). 

Subjek penelitian merupakan pasien skizofrenia residual yang mengacu pada 

gejala-gejala gangguan skizofrenia residual pada PPDGJ-III. Subjek adalah pasien rawat 

jalan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah. Subjek 

pada proses intervensi ini berjumlah satu orang yang memiliki jenis kelamin laki-laki 

berusia 50 tahun. Sebelum intervensi diberikan kepada subjek, dilakukan serangkaian 

asesmen terhadap subjek untuk mengetahui permasalahan psikologis yang dialaminya. 

Metode  asesmen  yang  digunakan   adalah  wawancara  semi  terstruktur  dan 

observasi dengan teknik anecdotal data record yang disusun berdasarkan gejala-gejala 

gangguan skizofrenia residual dengan mengacu kepada PPDGJ-III. Selain itu, diberikan 

juga asesmen berupa tes psikologi proyektif pada subjek seperti tes grafis, wartegg dan 

SSCT  (Sack  Sentence  Completion  Test).  Tujuan  dilakukannya  tes  psikologi  untuk
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melihat gambaran diri subjek dari aspek kognitif, emosi, sosial serta tanda-tanda 

patologisnya. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan 

psikoanalisa dan intervensi yang diberikan adalah terapi suportif. Terapi suportif yang 

diberikan kepada subjek terdiri dari 4 sesi yaitu sesi psikoedukasi mengenai terapi, 

mengidentifikasi kemampuan, membuat perencanaan kegiatan dan evaluasi. 

 
Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan, diketahui bahwa subjek 

menunjukkan  gejala-gejala  dari  gangguan  skizofrenia  residual.  Subjek  memenuhi 

kriteria pada diagnosis skizofrenia residual yang sesuai dengan PPDGJ III (Maslim, 
2001). Sebelumnya, subjek telah memunculkan gejala-gejala gangguan skizofrenia dan 
telah di rawat di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah. 

Untuk kekambuhan yang terjadi kali ini, gejala positif dari gangguan skizofrenia tidak 

terlalu  menonjol  terlihat  pada  subjek.  Waham  dan  halusinasi  sudah  berkurang  dan 

gejala-gejala negatif dari gangguan skizofrenia yang lebih menonjol. 

Kriteria  diagnostik  dari  skizofrenia  residual  yang  muncul  pada  subjek  yaitu 

adanya gejala negatif dari skizofrenia yang menonjol seperti subjek kurang bersedia 

melakukan  aktivitas  dan  lebih  sering  menghabiskan  waktu  sambil  duduk  di  depan 

rumah. Subjek kurang memiliki inisiatif untuk membantu istri dalam pekerjaan rumah 

tangga seperti memperbaiki bagian-bagian rumah yang rusak, menyapu, mencuci baju 

atau hal lainnya. Hal ini membuat istri harus menyuruhnya berkali-kali agar subjek mau 

membantunya. Subjek memiliki self esteem rendah karena merasa dirinya tidak berguna 

sebagai suami ataupun ayah dan hanya menjadi beban keluarga.  Selain itu, subjek juga 

memiliki motivasi serta daya juang yang rendah. Subjek merasa dirinya tidak memiliki 

keterampilan apapun yang membuatnya hanya menjadi pengangguran. Subjek merasa 

pusing  karena  tidak  memiliki  pekerjaan  namun  bingung  mencari  pekerjaan.  subjek 

sangat ingin bekerja akan tetapi tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan. Selain itu, 

saat diminta untuk menggambar, subjek menolak beberapa kali dengan alasan tidak bisa 

dan kelelahan. 

Gejala negatif lainnya yang muncul, saat mengalami kekambuhan subjek sering 

marah-marah  hingga  ingin  memukul  orang  lain.  Subjek  cenderung  menjadi  lebih 

sensitif dengan perkataan orang sekitarnya dan menjadi mudah tersinggung. Kemudian 

subjek memiliki komunikasi non verbal yang kurang baik. Subjek jarang melakukan 

kontak mata saat berbicara dengan orang lain, intonasi suara yang pelan dan terdengar 

tidak bersemangat. Subjek juga lebih banyak melamun dan menyendiri sehingga kurang 

berinteraksi dengan pasien-pasien lain yang satu kamar dengannya. 
Terapi  suportif diberikan kepada subjek sebanyak  empat sesi  pertemuan. Sesi 

pertama,  subjek diberikan penjelasan  mengenai hasil  asesmen yang  telah  dilakukan 

sesuai dengan gangguan skizofrenia yang dialaminya, dinamika psikologis dari 

gangguannya   serta   terapi   yang   akan   dilakukan.   Sesi   kedua,   mengidentifikasi 

kemampuan yang dimiliki dan melakukan teknik encouragement untuk mendorong 

subjek untuk meningkatkan self esteem dan semangat beraktivitas. Awalnya, subjek 

merasa tidak memiliki kemampuan dan keterampilan apapun dalam melakukan berbagai 

pekerjaan. Hal inilah yang menjadikan subjek memiliki self esteem yang rendah, merasa 

tidak  berdaya serta tidak bersemangat dalam  beraktivitas.  Lalu subjek diajak untuk 

mulai mengidentifikasi dirinya dari pengalaman masa lalu dan hasil asesmen. Setelah 

melakukan identifikasi berdasarkan hasil asesmen, subjek mulai menyadari kemampuan 

dirinya sehingga bersedia membuat daftar kegiatan yang pernah dilakukannya sebelum
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mengalami  kekambuhan.  Subjek  yang  telah  mampu  mengidentifikasi  kemampuan 

dirinya diberi dukungan agar semakin meyakini dirinya memiliki kemampuan sehingga 

lebih percaya diri lagi. Di akhir sesi, subjek diminta untuk memikirkan rencana kegiatan 

yang akan dilakukannya untuk beberapa waktu ke depan. 
Sesi ketiga, diawali dengan menanyakan hal yang ingin subjek lakukan untuk 

mengisi waktu luangnya. Subjek sangat ingin bekerja dan menghasilkan uang agar dapat 

membantu perekonomian keluarga. Selama ini, subjek merasa dirinya tidak berguna dan 

tidak berfungsi sesuai perannya yaitu kepala keluarga. Sebaliknya, subjek selalu merasa 

dirinya sebagai beban dan merepotkan keluarga. Lalu, subjek diajak untuk membuat 

perencanaan kegiatan yang akan dilakukan dengan tujuan agar menjadi lebih produktif. 
Rencana  kegiatan  dimulai  dari  melakukan  aktivitas  sederhana  di  rumah,  di 

lingkungan rumah serta mencari pekerjaan. Subjek diminta untuk mencatat rencana 

kegiatannya agar dapat selalu dilihat dan diingat setiap harinya. Subjek merasa dengan 

adanya daftar kegiatan yang dilakukan membuatnya tidak kebingungan setiap harinya 

akan melakukan aktivitas. Selain itu, pihak keluarga subjek diberi penjelasan mengenai 

rencana kegiatan yang akan dilakukan subjek. Hal ini bertujuan agar pihak keluarga 

dapat mendukung dan mendorong subjek untuk dapat menjalani kehidupan yang lebih 

baik. 
Sesi terakhir yaitu evaluasi dari proses terapi yang telah dilakukan subjek. Subjek 

menceritakan aktivitas yang dilakukannya sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 

sebelumnya. Subjek mulai membantu pekerjaan rumah bersama istri dan anak-anaknya. 

Subjek juga mengikuti kegiatan pengajian yang dilakukan di lingkungan rumahnya. 

Selain itu, subjek telah mencoba mencari pekerjaan dengan membersihkan masjid. 

Meskipun pekerjaan tersebut tidak banyak menghasilkan uang namun subjek merasa 

senang karena dapat memberikan nafkah kepada istrinya. Selain itu, subjek telah 

berusaha  mencaritahu  lowongan  pekerjaan  pada  saudara  maupun  tetangga.  Subjek 

diberi apresiasi atas kegiatan-kegiatan bermanfaat yang telah dilakukannya. Subjek juga 

diberi  dukungan  untuk  tetap  konsisten  melakukan  kegiatan  apapun  setiap  harinya. 

Selain itu, subjek juga menceritakan hambatan-hambatannya selama beraktivitas di 

rumah sehingga tidak semua kegiatan yang direncanakan dapat dilakukannya. Meski 

demikian, subjek tetap diberikan motivasi untuk berkegiatan dan tetap memperhatikan 

kondisi kesehatannya agar tidak terlalu lelah dalam beraktivitas. 
Terapi suportif secara teknik bersifat elektik dan diserapkan pada orang-orang 

yang mengalami krisis, psikotik dan memiliki fungsi sosial yang rendah dengan 

menunjukan keterampilan empati, pemahaman, pengarahan ke hal-hal yang baik. Pasien 

dengan  gangguan  yang  berat  memerlukan  intervensi  langsung  untuk  meningkatkan 

fungsi ego dan coping sehari-hari. Dalam terapi suportif menangani masalah dan konflik 

yang  disadari  kemudian  evaluasi  langsung  terhadap  defanse-defanse  yang  dimiliki 

pasien,  menurunkan  kecemasan  dan  meningkatkan  keterampilan  adaptasi  (Pinsker, 

1997). Pasien juga perlu mengembangkan aktivitas sosial atau aktivitas waktu luang 

yang baru sehingga mampu berfokus untuk masa sekarang yang terkait dengan perilaku 

atau hubungannya. 
Pendekatan ini digunakan berdasarkan asumsi bahwa subjek memiliki hambatan 

emosional dengan kurangnya penerimaan atau bahkan konsep diri yang negatif sehingga 

subjek memerlukan dorongan untuk mampu meningkatkan fungsi ego untuk mampu 

lebih  konstruktif  dalam  memandang  berbagai  ancaman  atau  hambatan  eksternal. 

Harapan kerentanan ini dapat diatasi oleh subjek dengan fleksibel dan tumbuh menjadi
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pribadi yang memiliki persepsi positif terhadap dirinya dan orang lain sehingga merasa 

lebih optimis dan percaya diri. 
Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  Shofi‘I  (2020)  bahwa  terapi  suportif  dapat 

meningkatkan perilaku positif pada pasien skizofrenia. Pasien mulai aktif mengikuti 

kegiatan bersama di lingkungan rumahnya, menjadi lebih bijaksana menyikapi 

permasalahan dan mampu mengungkakan pemasalahannya kepada anggota keluarga. 

Selain itu, pasien sanggup untuk bekerja dan memiliki motivasi yang positif terhadap 

dirinya serta memiliki kehidupan yang teratur, lebih terencana dengan rajin minum obat 

dengan tepat waktu. Sejalan dengan penelitian dari Mihmidaty (2019) bahwa pasien 

skizofrenia yang diberikan intervensi berupa terapi suportif   mampu mengidentifikasi 

kemampuan positif yang dimiliki, mampu menilai kemampuan diri yang dapat 

dikembangkan serta dapat memilih kegiatan yang sesuai dengan kemampuannya. 
Penelitian yang dilakukan oleh Harkomah dkk (2018) menunjukkan bahwa terapi 

suportif merupakan salah satu terapi yang dapat berpengaruh pada keterampilan 

sosialisasi pada penderita skizofrenia. Penelitian yang dilakukan Pardede (2017) 

menunjukkan bahwa terapi suportif dapat mengurangi dorongan bunuh diri pada pasien 

skizofrenia  sehingga  memiliki  prognosis  yang  positif.  Penelitian  dari  Miranti  & 

Pratikno (2019) mengemukakan bahwa terapi suportif efektif digunakan sebagai media 

meningkatkan kepercayaan diri pasien dan meningkatkan kesadaraan realitas serta 

membantu mengembangkan keterampilan penyesuaian dirinya. 
Faktor  yang  mempengaruhi  keberhasilan  dalam  proses  terapi  yang  dilakukan 

subjek adalah adanya motivasi internal dalam diri subjek. Subjek memiliki keinginan 

untuk mampu mengatasi permasalahannya dan menjadi individu yang lebih baik dan 

bermanfaat, khususnya untuk keluarganya. Hal ini menjadikan subjek terdorong dan 

termotivasi  dalam  menjalankan  kegiatan-kegiatan  yang  telah  direncanakan  selama 

proses terapi. Sebaliknya, faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan proses terapi 

adalah  sikap  keluarga  dan  stigma  masyarakat  terhadap  dirinya  yang  mengalami 

gangguan skizofrenia. Hal ini membuat subjek ragu-ragu untuk melakukan berbagai 

aktivitas karena cenderung tidak diberi kesempatan sehingga menjadikannya hanya 

berdiam diri di rumah. 

 
Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan  hasil  intervensi  yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa 
terapi suportif dapat mengatasi gejala-gejala negatif dari gangguan skizofrenia residual 

pada subjek. terapi suportif yang diberikan kepada subjek mampu meningkatkan self 

esteem dan membuatnya termotivasi untuk menemukan cara yang efektif dalam 

menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat. Subjek diberi dorongan untuk 

menyusun rencana kegiatan dalam aktivitas sehari-hari dan mencari pekerjaan yang 

sesuai kemampuannya. Hal ini dilakukan agar subjek dapat menjadi lebih produktif 

dengan melakukan kegiatan dan tidak banyak menghabiskan waktunya untuk melamun 

sehingga dapat meningkatkan self esteem dan mengurangi perasaan tidak berdayanya. 

Subjek memulai aktivitasnya di rumah dengan membantu istri membersihkan 

rumah dan memasak. Selain itu, subjek mengikuti kegiatan pengajian-pengajian di 

wilayah Klaten. Subjek sebagai kepala rumah tangga merasa memiliki tanggungjawab 

untuk mencari nafkah sehingga berusaha mencari pekerjaan dengan bertanya-tanya 

kepada tetangga dan keluarganya terkait lowongan pekerjaan. Sementara menunggu 

adanya tawaran pekerjaan, subjek melakukan pembersihan masjid setiap minggunya 

sehingga mendapatkan upah yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga.
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Berdasarkan  hal  tersebut  diketahui  bahwa  terapi  suportif  dapat  mengurasi 

sebagian dari gejala-gejala negatif dari gangguan skizofrenia residual namun tidak dapat 

menghilangkan keseluruhan gejala dari skizofrenia residual, baik gejala positif maupun 

negatif.   Terapi   yang   telah   diberikan   kepada   subjek   masih   memiliki   beberapa 

kekurangan diantaranya keterbatasan alat komunikasi untuk penentuan jadwal asesmen 

dan terapi karena subjek tidak memiliki telepon rumah ataupun handphone sehingga 

proses terapi tidak berjalan sesuai jadwal. Selain itu, adanya keterbatasan waktu dalam 

memberikan intervensi sehingga terapi yang diberikan kurang maksimal namun sudah 

sesuai dengan tujuan intervensi yang ditetapkan. 

Selanjutnya direkomendasikan untuk memberi dukungan dan melakukan kontrol 

secara rutin terhadap subjek yang telah diberikan terapi aktivitas. Rekomendasi juga 

diberikan  kepada keluarga  subjek dengan  harapan  agar  bersedia  mengontrol  terkait 

jadwal minum obat dan memberikan motivasi dalam melakukan aktivitas yang 

bermanfaat. Selain itu, subjek juga diberikan rekomendasi untuk tetap konsisten minum 

obat, beraktivitas di rumah serta giat mencari pekerjaan untuk mengisi waktu luang. 
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Abstrak 

INTRODUCTION   Bullying   behavior   in  schools   could   destroy   the   spirit   and 
motivation of students and create an uncomfortable situation for learning. Effect of 

bullying could be different between male and female. This study aims to examine the 

gender differences in student learning motivation that are the victims of bullying. 

 
METHOD This descriptive-comparative study used a quantitative design to study 317 

male and female students who lives in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi 

(Jabodetabek)  area.  On-line  survey  using  non-probability  sampling  was  chosen  to 

collect the data. The survey was conducted from February to April 2018. T-test was 

used to analyze the data. 

 
RESULTS This study concludes that male student victims of bullying have a 
significantly higher learning motivation comparing to the female students 

 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS In a comfortable settings, female 

students tend to have highter learning motivation comparing to male students. But 

findings in this showed that the situation changes when bullying entered the school 

settings. So, further research is needed to find the influence of bullying towards and 

how much power it has on on student learning motivation. 

 
Kata Kunci: Motivasi belajar, Bullying, Siswa, Siswi 
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Pendahuluan 

Faktor  yang  dapat  mempengaruhi  tinggi  rendahnya motivasi  belajar  siswa,  di 

antaranya adalah kondisi lingkungan sekolah seperti interaksi dengan dengan teman 

sebaya dan senior, interaksi dengan guru dan lain sebagainya. Lingkungan sekolah yang 

tidak nyaman membuat siswa merasa tidak aman dan kemudian menurunkan motivasi 

belajarnya. Lingkungan sekolah yang tidak nyaman ini bisa ditimbulkan karena 

maraknya perundungan (bullying) yang terjadi di sekolah. 

Bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang 

atau  sekelompok  yang  memiliki  kekuasaan  terhadap  orang  lain  yang  lebih  lemah, 

dengan tujuan menyakiti orang tersebut (Amrina, 2013). Perilaku bullying di sekolah 

dapat menghancurkan semangat dan motivasi siswa dan terutama menciptakan situasi 

yang  tidak  nyaman untuk  belajar.  Motivasi  belajar  siswa  yang  menjadi  lemah  dan 

lemahnya motivasi belajar tersebut akan melemahkan kegiatan, sehingga mutu prestasi 

belajar akan rendah. 
Pengaruh bullying akan memunculkan hasil yang berbeda pada siswa dan siswi. 

Siswa cenderung memiliki academic self-efficacy dan motivasi belajar yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan siswi (Day & Kahle, 2014). Sedangkan siswi korban bullying 

cenderung memiliki psychological distress yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang 

juga menjadi korban bullying di sekolah. 

Bullying dalam berbagai bentuknya seperti serangan fisik, ancaman, hinaan, dan 

lain sebagainya lebih berdampak pada psikologis siswi. Meski demikian, siswi lebih 

memiliki kemampuan untuk mengontrol dirinya dalam hal akademik meskipun menjadi 

korban bullying. Hal ini terbukti dari siswi memiliki prestasi akademik yang lebih tinggi 

dibanding siswa yang sama-sama menjadi korban bullying (Day & Kahle, 2014). 

Berbagai perbedaan temuan terkait efek perundungan pada siswa korban bullying 

membuat peneliti ingin melihat secara khusus perbedaan motivasi belajar yang ada pada 

korban bullying berdasarkan jenis kelamin mereka. 
 

 
 

Metode 
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  komparatif  deskriptif  dengan  desain 

penelitian  kuantitatif  untuk  membandingkan variabel  yang  sama  pada  sampel  yang 

berbeda. Kelompok sampel penelitian ini adalah siswa dan siswi korban bullying, 

sementara variabel yang dibandingkan adalah motivasi belajar.   Motivasi belajar 

dipahami  sebagai  sebagai  dorongan  internal  dan  eksternal  pada  siswa-siswa  yang 

sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan 

beberapa indikator atau unsur yang mendukung (Uno, 2008). 

Hal ini mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. 
Indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

(1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil; 
(2) adanya kebutuhan dan dorongan dalam belajar; 
(3) adanya harapan dan cita-cita masa depan; 
(4) adanya penghargaan dalam belajar; 
(5) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar; 
(6) adanya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seseorang 

siswa dapat belajar dengan baik.
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Motivasi belajar adalah dorongan untuk mengungguli orang lain, memiliki 

keinginan   yang   kuat   dalam   menyelesaikan   tugas-tugas,   dan   berusaha   untuk 

mendapatkan kerberhasilan. Motivasi belajar dapat dikukur melalui kinerja berprestasi, 

kesungguhan, dan pilihan tugas berprestasi sebagian besar dipengaruhi langsung oleh 

harapan  untuk  sukses  pada  tugas  tersebut  dan  nilai  subjektif  yang  mereka  miliki 

terhadap tugas tersebut. 
Dalam  penelitian  ini,  motivasi  belajar  diukur  dengan  menggunakan  2  aspek 

motivasi berprestasi yaitu dorongan internal dan dorongan eksternal. Subjek dalam 

penelitian ini adalah remaja siswa dan siswi SMA kelas X, XI dan XII di wilayah 

Jakarta,  Bogor, Tangerang, Bekasi,  dan Depok. Penelitian  ini  akan melibatkan  317 

orang  siswa  dan  siswi  SMA  yang  pernah  menjadi  korban  tindakan  bullying  atau 

bullying di sekolah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah nonprobability sampling. 

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan online survey untuk mendapatkan data 

dari  sampel.  Teknik  nonprobability sampling  dipilih  karena jumlah populasi  dalam 

penelitian ini tidak terhingga atau sangat banyak. Data pada penelitian ini dikumpulkan 

dengan menggunakan kuesioner yang diadaptasi dari skala milik Uno (2008) dan sendiri 

terdiri dari 24 item. Penggunaan kuesioner pada pengumpulan data didasarkan bahwa 

untuk mengungkap data seperti mengenai sikap terhadap sesuatu. Adapun kuesioner 

yang digunakan adalah skala model likert dengan empat alternatif jawaban. 
Alternatif pilihan jawaban yang diberikan pada penelitian ini adalah empat pilihan 

jawaban  pada skala motivasi  yakni:  ―Selalu‖ (S),  ―Sering‖ (SR),  ―Pernah‖ (P) dan 

―Tidak  Pernah‖  (TP).  Adapun  pembobotan  skor  dari  item-item  berdasarkan  dari 

jawaban yang dipilih sesuai dengan jenis pernyataan yakni favorable dan unfavorable. 

Dengan demikian, pilihan ―Selalu‖ untuk jenis pernyataan favorable akan mendapatkan 

nilai 4 dan mendapatkan nilai 1 untuk jenis pertanyaan unfavorable. Sebaliknya, 

sedangkan pilihan ―Tidak Pernah‖ untuk jenis pernyataan favorable akan mendapatkan 

nilai  1  dan  mendapatkan  nilai  4  untuk  pertanyaan  unfavorable.  Pilihan  jawaban 

―Sering‖ dan ―Pernah‖ mengikuti secara proporsional. 

Variabel  motivasi  belajar  dalam  penelitian ini diukur  dengan  menggunakan  2 

aspek motivasi berprestasi menurut Uno (2008), yaitu motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik. Motivasi intrinsik terdiri dari 3 indikator, yaitu adanya hasrat dan keinginan 

berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, serta adanya harapan dan cita- 

cita masa depan. Sementara motivasi ekstrinsik terdiri dari 3 indikator, yaitu adanya 

penghargaan dalam belajar, adanya kegitan yang menarik dalam belajar, dan adanya 

lingkungan belajar yang kondusif. 
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                    Tabel 1. Blue Print Instrumen Belajar                      

Nomor        Aspek               Indikator           Nomor Butir Soal (item)    Jumlah 

                                    Favorable    Unfavorable     
 

1 Motivasi 
Intrinsik 

- Adanya 
dan 

hasrat 
keinginan 

1, 3  2, 4                        4 

  berhasil 
- Adanya 

 
5, 7 

 
6, 8 

 
4 

  dorongan       dan 
kebutuhan dalam 

   

  belajar 
- Adanya  harapan 

 
9, 11 

 
10, 12 

 
4 

 
2 

 
Motivasi 

dan cita-cita 
- Adanya 

 
13, 15 

 
14, 16 

 
4 

 Ekstrinsik penghargaan 
dalam belajar 

   

  - Adanya kegiatan 17, 19 18, 20 4 

yang       menarik 
dalam belajar 

- Adanya 
lingkungan 
belajar         yang 

 

 
 

21, 23          22, 24                    4

                            kondusif                   
 

 
 

Hasil dan Pembahasan 

 
                                    Tabel 2. Data Demografis Responden     

 

Demografis Kategori  Frekuensi  Persentase 
(%) 

Jenis Kelamin Laki-laki (Siswa)  164  51,7 
 Perempuan (Siswi)  153  48,3 
 Total  317  100 

Usia  15 tahun   55  17,4 
  16 tahun   113  35,6 
  17 tahun   110  34,7 
  18 tahun   39  12,3 
   Total  317  100 

Domisili  Bekasi   26  8,2 
  Bogor   20  6,3 
  Depok   36  11,4 
  Jakarta   131  41,3 
  Tangerang   104  32,8 
   Total  317  100 

Intensitas bullying <3 kali   81  25,6 
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yang   diterima   (di >3 kali  209 65,9 

jenjang sekolah ini) Setiap hari  27 8,5 
  Total 317 100 

Sumber   Dukungan 
(support)         dalam 
menghadapi 
bullying 

Guru                   21                       6,6 
Keluarga                   76                     24,0 

Teman Sebaya                 197                     62,1 
Tidak Ada                   23                       7,3 

Total                 317                      100
 

 
 

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa mayoritas responden berada pada usia 
16-17 tahun, tinggal di Jakarta atau Tangerang, mengalami bullying lebih dari 3 kali 
namun tidak setiap hari dan mendapatkan dukungan sosial terkait bullying dari teman 

sebaya.  Salah  satu  hal  yang  sangat  memprihatinkan  ketika  melihat Tabel  2  adalah 

bahwa 23 responden merasa tidak memiliki sumber dukungan sosial sama sekali dalam 

konteks menjadi korban bullying. Hasil survey juga menemukan bahwa bentuk bullying 

yang  diterima  (167  responden  atau  52,7%)  pada  umumnya  nonfisik,  yang  berarti 

mereka menerima ejekan, hinaan, bentakan, panggilan yang tidak sesuai nama, 

mendapatkan julukan dan lain sebagainya. 
Pengukuran statistic deskriptif terhadap skor motivasi belajar memunculkan nilai 

mean motivasi belajar pada kelompok siswa adalah 71,82 dengan standar deviasi 8,61 

sedangkan  pada  kelompok  siswi  nilai  mean  motivasi  belajar  adalah  55,54  dengan 

standar deviasi 10,95. Data ini memperlihatkan bahwa siswa cenderung memiliki nilai 

motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan siswi. Selanjutnya, dilakukan uji T-test 

untuk menganalisis perbedaan tersebut. Nilai signifikansi perbandingan mean motivasi 

belajar siswa dengan siswi adalah 0.001 (p < 0.05) sehingga dapat dikatakan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan pada motivasi belajar siswa dan siswi yang menjadi 

korban bullying. 

Analisis lebih lanjut dilakukan untuk mengetahui perbedaan skor masing-masing 

dimensi dari motivasi belajar ditinjau berdasarkan jenis kelamin para korban bullying. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, motivasi belajar terdiri dari dua dimensi, 

yaitu motivasi intrinsik yang merupakan dorongan internal dari dalam diri, dan motivasi 

ekstrinsik yang merupakan dorongan eksternal. Analisis lanjutan dilakukan dengan 

melihat nilai mean dan standar deviasi masing-masing aspek berdasarkan jenis kelamin. 

Hasil analisis lanjutan pertama memperlihatkan bahwa nilai mean motivasi 

intrinsik pada kelompok siswa adalah 37,69 dengan standar deviasi 5,12 sedangkan 

pada kelompok siswi nilai mean motivasi intrinsik adalah 27,81 dengan standar deviasi 
6,52.  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa nilai  motivasi  intrinsik  siswa lebih 
tinggi dibanding nilai motivasi intrinsik siswi. 

Analisis lanjutan kedua berfokus pada aspek motivasi ekstrinsik. Hasil analisis 
memperlihatkan bahwa bahwa nilai mean motivasi ekstrinsik pada siswa adalah 34,12 
dengan standar deviasi 4,14 sedangkan pada kelompok siswi nilai mean adalah sebesar 
27,73 dengan standar deviasi 5,32. Data ini juga memperlihatkan bahwa nilai motivasi 
ekstrinsik siswa lebih tinggi dibanding nilai motivasi ekstrinsik siswi. Dengan demikian, 
motivasi  belajar  siswa  lebih  tinggi,  baik  secara  umum  maupun  secara  khusus 
berdasarkan aspek-aspeknya, yaitu motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. 
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Kesimpulan, Diskusi dan Saran 

Hasil-hasil yang muncul dari proses analisis data dapat ditarik menjadi sebuah 

kesimpulan, yaitu bahwa pada konteks pelajar korban bullying, motivasi belajar siswa 

lebih tinggi secara signifikan dibandingkan motivasi belajar siswi. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian Hasanah (2016) yang menemukan bahwa laki-laki memiliki motivasi 

belajar lebih tinggi dibanding perempuan. Hal ini terjadi karena anak laki-laki lebih 

terbiasa untuk bersaing dan ingin menang dalam kelompoknya. Sebaliknya anak 

perempuan lebih sering bermain dalam kelompok kecil ataupun berpasangan dan pusat 

perhatian sosial anak perempuan adalah teman dekatnya. Pada persahabatan anak 

perempuan dan  kelompok sebayanya,  keakraban lebih diutamakan  sehingga mereka 

tidak terbiasa untuk bersaing dan menunjukkan keunggulan dirinya. 

Temuan dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa bullying lebih berdampak 

pada siswi. Lebih tingginya motivasi belajar siswa dibanding siswi, menurut peneliti 

adalah karena siswa lebih mampu mengontrol emosi dan perasaannya ketika menjadi 

korban bullying. Siswi terkadang lebih perasa dibanding dengan siswa dalam menerima 

bullying. Sehingga ketika menjadi korban bullying, siswi lebih sulit untuk mengontrol 

emosinya  dan  menyebabkan  motivasi  belajarnya  menjadi  lebih  rendah  dibanding 

dengan siswa laki-laki (Day & Kahle, 2014). 
Penelitian ini masih terbatas pada memberikan gambaran motivasi belajar pada 

para korban bullying. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat dikembangkan untuk 

melihat seberapa besar pengaruh bullying terhadap motivasi belajar siswa. Penelitian 

selanjutnya juga dapat meneliti pengaruh bullying terhadap variabel lain di bidang 

akademik, seperti academic self-efficacy dan prestasi belajar atau juga mengikutsertakan 

faktor lain yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa, seperti dukungan sosial 

atau optimism. 

Terlepas dari pengembangan penelitian, saran praktis juga muncul sehubungan 

dengan hasil dan kesimpulan penelitian yang diperoleh. Melihat keterbatasan sekolah 

dan organ-organnya dalam memberantas bullying, maka hal ini perlu ditangani dari 

berbagai sisi dan sudut pandang. Bila terkendala dalam mengendalikan pelaku bullying, 

maka pendekatan kepada para korban adalah salah satu hal yang dapat dilakukan, 

mengingat tanda-tanda perilaku yang muncul lebih mudah untuk dikenali. Salah satu 

bentuk  bantuan  yang  dapat  diberikan  kepada  para  korban  bullying  adalah  dengan 

melatih keterampilan coping stress yang sesuai dengan karakteristik gender mereka. 

Sari (2010) mengungkapkan bahwa anak laki-laki lebih cenderung menggunakan 

strategi problem focused coping, yang artinya lebih berorientasi pada masalah yang 

sedang mereka hadapi. Sementara itu, anak perempuan cenderung lebih menggunakan 

emotion focused coping ketika menjadi korban bullying. Artinya siswi korban bullying 

lebih memilih untuk mencari dukungan dari teman, menenangkan diri, dan hal sejenis 

lainnya. 

Penggunaan coping stress sesuai karakteristik gendernya diharapkan dapat 

mengembangkan resiliensi untuk masing-masing kelompok korban bullying. Resiliensi 

adalah kemampuan untuk bertahan dan bangkit dalam menghadapi berbagai kesulitan 

hidup. Dengan memiliki resiliensi yang baik, diharapkan korban bullying tetap dapat 

mempertahankan motivasi yang tinggi. 
Kualitas mental lainnya yang juga perlu dikembangkan oleh para korban bullying 

adalah grit. Grit dipahami sebagai kapasitas untuk mempertahankan usaha dan minat 

terhadap  suatu  tujuan  yang  membutuhkan  waktu  berbulan-bulan  atau  bahkan  lebih 

untuk dapat menyelesaikannya (Duckworth, Peterson, Matthews, & Kelly, 2007). 
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Grit   memberikan   stamina   pada   para   siswa   untuk   dapat   mempertahankan 

ketekunan  dan  gairah  belajarnya meskipun  mereka menjadi  korban  bullying.  Siswa 

dengan grit yang tinggi memandang prestasi sebagai sebuah marathon dan 

keunggulannya  sebagai  stamina.  Pada  saat  siswa  lain  merasa  kecewa  dan  patah 

semangat  karena  menerima  bullying  dari  teman-temannya,  siswa  dengan  grit  yang 

tinggi akan tetap berusaha demi tujuan yang telah mereka buat sebelumnya (Duckworth, 

Peterson, Matthews, & Kelly, 2007). 
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Abstrak 

Pendidikan merupakan faktor utama yang memungkinkan perempuan memiliki 

independensi atau kemandirian. Independensi perempuan merupakan ujung tombak dari 

pergerakan suatu bangsa. Kajian ini membahas mengenai peran pendidikan tinggi bagi 

perempuan dalam membentuk independensi perempuan. Adapun kontribusi pendidikan 

tinggi pada perempuan dalam lingkup yang kecil adalah peningkatan kualitas dirinya 

sebagai manusia baik dari segi kecerdasan, sikap, kapabilitas maupun keahlian yang 

dimilikinya. Secara lebih luas, pendidikan tinggi pada perempuan akan berkontribusi 

untuk memberikan peningkatan kualitas kehidupan dalam suatu bangsa. 

 
Keywords: Independensi perempuan, Perempuan, Pendidikan
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LATAR BELAKANG 
Memasuki awal abad ke-21, isu mengenai tingkat pendidikan, independensi, peran, 

fungsi dan masalah dalam keluarga maupun masyarakat merupakan isu yang tidak saja 

menarik tetapi juga sangat relevan untuk dibicarakan. Pendidikan merupakan upaya dasar 

untuk menjadikan manusia sesuai dengan kesejatiannya sebagaimana difitrahkan oleh Sang 

Maha Pencipta dan merupakan kebijakan yang paling esensial serta mendasar untuk 

berkehidupan yang baik dimasa mendatang (Juniyarti, 2019). Dewasa ini, pendidikan 

bukanlah sesuatu yang eksklusif sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dapat 

mengaksesnya, namun lebih dari itu merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap manusia, 

tak terkecuali bagi perempuan. 
Pendidikan  bagi  perempuan  merupakan  suatu  keharusan  dan  menjadi  perhatian 

penting  saat  ini  (Margaret,  2017).  Pentingnya  perempuan  memiliki  pendidikan  tinggi 

karena pendidikan merupakan salah satu jalan yang akan membawa perempuan melewati 

derasnya arus globalisasi (Nurkholis, 2013). Ada dua aspek yang menjadi kunci utama 

untuk memberdayakan perempuan, yaitu pendidikan dan ekonomi. Pendidikan merupakan 

cara terbaik  untuk  pemberdayaan  perempuan (Tasia &  Nurhasanah,  2019).  Perempuan 

memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam keluarga dan masyarakat. Namun 

sayangnya, banyak perempuan yang tidak bisa memainkan peran dan fungsinya dengan 

baik, hal ini dikarenakan salah satu faktor utama penyebabnya adalah rendahnya tingkat 

pendidikan perempuan (Hermanto, 2019). 
Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 menunjukkan masih terdapat 

kesenjangan pendidikan bagi perempuan, di mana kelompok usia 20 - 44 tahun, laki-laki 

buta  huruf  sebesar  4  per  100  orang,  sedangkan  perempuan  sebesar  9  per  100  orang. 

Menurut World Education Report (dalam Hermanto, 2019), banyak anak perempuan yang 

meninggalkan sekolah di tingkat dasar pertama pada usia 11 tahun yang putus sekolah, ini 

disebabkan karena faktor kesulitan ekonomi. Hal ini juga terjadi di Uganda di mana jumlah 

perempuan yang tidak menyelesaikan pendidikannya atau drop out adalah sebesar 40,7% 

(Datzberger & Marielle, 2018). 
Dampak  dari  rendahnya  tingkat  pendidikan  perempuan  ini  adalah  tentunya  akan 

menimbulkan beberapa persoalan baik untuk diri perempuan itu sendiri maupun untuk 

lingkungannya. Kebijakan di bidang pendidikan ini sangat perlu diperhatikan sebab apabila 

perempuan memiliki pengetahuan yang luas dan  tingkat pendidikan yang tinggi, maka 

peran mereka secara mikro dalam keluarga akan tinggi, bahkan peran sosial perempuan 

dalam masyarakat juga tinggi (Hermanto, 2019). Pendidikan bagi perempuan yang 

dimaksudkan di sini adalah pendidikan tinggi. Sehingga kajian mengenai pentingnya 

pendidikan tinggi bagi perempuan di abad 21 ini perlu dilakukan. Tulisan ini bertujuan 

untuk membahas pentingnya pendidikan bagi perempuan di abad 21 sebagai bekal hidup 

yang lebih bahagia sejahtera, berkualitas tinggi, dan mandiri serta lebih memberdayakan 

perempuan baik  dalam  lingkup  keluarga maupun  dalam  masyarakat  dan  pembangunan 

nasional. 

 
PERAN PENDIDIKAN TINGGI BAGI PEREMPUAN 

Jika  kaum  perempuan  tidak  berfungsi  berarti  separuh  kehidupan  manusia  tidak 
berfungsi.   Perempuan   memiliki   peran   melahirkan   generasi   mukmin   mujahid   yang 
cemerlang dan berfungsi dalam partisipasi membangun masyarakat, baik dalam bidang
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sosial maupun politik  (Syuqqah, 2017). Shetty (2015)  menyebutkan bahwa  „‟when  we 

educate a man, we just educate an individual, but if we educate a woman it‟s mean we 

educate a whole family‟‟. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa betapa besarnya 

dampak pendidikan untuk perempuan. Sebagai guru pertama untuk anak-anaknya, 

perempuan yang terdidik berarti akan mampu menciptakan generasi terdidik dalam 

keluarganya. Anak-anak yang cerdas dan sukses dimasa depan sangat tergantung kepada 

bagaimana treatment seorang  ibu untuk memberikan pendidikan pertama kepada anak- 

anaknya. 
Dewasa  ini,  meskipun  pada  beberapa  negara  sudah  terdapat  kemajuan  mengenai 

akses  perempuan  dalam  pendidikan  tinggi,  namun  masih  terdapat  negara-negara  yang 

jumlah perempuan mengenyam pendidikan tingginya masih rendah. Rendahnya akses 

perempuan terhadap pendidikan tinggi ini tentunya akan menimbulkan beberapa persoalan 

baik  untuk  diri  perempuan  itu  sendiri  maupun untuk  lingkungannya.  Saxesana  (2017) 

menyebutkan bahwa pendidikan merupakan cara terbaik untuk pemberdayaan perempuan. 

Perempuan berpendidikan  akan  lebih mampu  bertahan  menghadapi  kesulitan,  memiliki 

sikap mental yang jauh lebih baik dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ditemui 

dalam kehidupan. Pendidikan dapat meningkatkan kapabilitas seseorang, begitupun 

perempuan (Somani, 2017). 
Pendidikan  penting  untuk  perempuan  bukan  karena  alasan  bahwa  jenis  kelamin 

mereka adalah perempuan sehingga harus memperoleh pendidikan, tetapi karena mereka 

adalah manusia yang memang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang setara karena 

pendidikan  juga  merupakan  hak  dasar  bagi  setiap  manusia  baik  laki-laki  maupun 

perempuan.  Pemberian pendidikan yang layak  bagi  perempuan tentunya mendatangkan 

dampak  positif  bagi  mereka dan  juga  bagi  keseluruhan  kehidupan  keluarganya karena 

perempuan terdidik memiliki pengetahuan dan   keterampilan untuk memahami persoalan 

kehidupan secara mendalam dan menjadi cerdas secara kognitif maupun emosional dalam 

menyikapi berbagai tantangan kehidupan. 

Kontribusi Pendidikan tinggi pada perempuan menurut Margaret (2017) yaitu, 
1) Pendidikan mampu memberdayakan perempuan secara utuh. Pemberdayaan perempuan 
ini akan meningkatkan kecerdasan, sikap maupun keterampilan sehingga akumulasi dari 

dampak positif Pendidikan secara luas akan mampu meningkatkan kontribusi perempuan 

dalam pembangunan dan kesejahteraan kehidupan suatu bangsa. 
2)   Pendidikan   tinggi   pada   perempuan   secara   mikro   akan   mampu   meningkatkan 
perekonomian  keluarga  dan  secara  makro  akan  mampu  meningkatkan  perekonomian 
negara. 
3) Peningkatan kualitas kehidupan. Perempuan dengan pendidikan tinggi akan memiliki 
kualitas  kehidupan  yang  jauh  lebih  baik  dibandingkan  dengan  perempuan  yang  tidak 
memiliki pendidikan tinggi. Mereka tidak akan kehilangan identitasnya secara individu 
serta memahami dengan baik apa hak-hak yang mereka miliki sehingga tidak dapat diinjak- 
injak oleh orang lain. 
4)  Peningkatan  kesehatan.  Perempuan  yang  memiliki  Pendidikan  tinggi  juga  memiliki 
kesadaran yang tinggi akan kesehatan. Gaya hidup sehat yang kemudian diterapkan oleh 

para perempuan dalam lingkungan keleuarganya akan menghasilkan generasi yang juga 

sehat. 
5)  Keadilan.  Pendidikan  tinggi  memberikan  pemahaman  yang  baik  pada  perempuan
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mengenai perlakuan yang adil yang harus mereka terima dilingkungan bermasyarakat, 

sehingga akan dapat mengurangi kasus-kasus seperti tindak kekerasan pada perempuan. 
6) Prasyarat untuk memasuki dunia pekerjaan dengan beragam profesi adalah Pendidikan. 
Sehingga perempuan terdidik akan memiliki kesempatan yang luas untuk memilih profesi 
apa yang akan dia jalankan dikehidupannya. 
7) Pemberian pendidikan tinggi pada perempuan juga mampu mengurangi tingkat 
kemiskinan. 

Hal ini karena semakin tinggi jumlah perempuan terdidik, akan semakin meningkat 
kualitas kehidupannya karena memiliki kemampuan untuk mengakses pekerjaan yang baik 
sehingga akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan. Ahmad (2015) menjelaskan bahwa 

pendidikan   pada   perempuan   merupakan   sebuah   alat   yang   dapat   merubah   sebuah 

masyarakat. 
Memberikan  pendidikan  pada  perempuan  berarti  memberikan  perbaikan  pada 

berbagai aspek kehidupan seperti mentalitas, sikap dan cara pandang perempuan dalam 

kehidupan. Perempuan terdidik juga akan mampu mendidik anak-anaknya dengan lebih 

baik sehingga dari tangan-tangan merekalah generasi cerdas dibentuk. Berangkat dari 

penjelasan yang telah dipaparkan mengenai bagaimana pengaruh pendidikan tinggi pada 

perempuan, dapat dijelaskan bahwa pendidikan tinggi secara garis besar akan memberikan 

dua  dampak,  pertama  dampak  internal  untuk  perempuan  itu  sendiri,  kedua  dampak 

eksternal dari perempuan terhadap lingkungan diluar dirinya. 
Dampak internal atas pendidikan tinggi yang dimiliki perempuan adalah peningkatan 

kualitas dirinya sebagai human being. Perempuan terdidik memiliki nilai tambah sebagai 

seorang  manusia  yaitu  berupa  ‗‘kecerdasan‘‘  yang  dia  miliki,  bukan  hanya  secara 

intelektual, tapi kecerdasan secara emosional dan sikap dalam mengahadapi tantangan 

kehidupan. 

Sedangkan pengaruh Pendidikan tinggi secara eksternal adalah kemampuan 

perempuan  untuk  berkontribusi  positif  bagi  perbaikan  kualitas  kehidupan  masyarakat 

karena mereka akan melahirkan generas-generasi yang cemerlang, serta mereka mampu 

meningkatkan produktifitas suatu negara karena dengan pendidikan mereka juga 

memberikan kontribusi dalam dunia pekerjaan sehingga peningkatan perekonomian dan 

pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran dapat tercapai. 

 
INDEPENDENSI PEREMPUAN 

Perempuan adalah mitra kerja laki-laki dalam memakmurkan bumi sesempurna 

mungkin, oleh karena itu wanita haruslah ikut serta dengan serius dan terhormat dalam 

berbagai lapangan kehidupan (Syuqqah, 2000). Kontribusi perempuan dalam membentuk 

peradaban sangat diperlukan. Dimulai dari hal terkecil hingga unit terbesar. Sehingga 

perempuan perlu memperoleh pendidikan agar mampu mandiri secara psikologis maupun 

materialis. Independensi perempuan atau kemandirian kaum perempuan merupakan 

kemampuan perempuan untuk mengambil inisiatif, berani mengatasi masalah, memiliki 

kontrol diri yang baik,  dan memiliki kepuasan akan kehidupannya. 

Kemandirian itu sendiri menurut Martin & Stendler dalam (Afiatin, 1993) merupakan 

kemampuan  seseorang  untuk  berdiri  di  atas  kaki  sendiri,  mengurus  diri  sendiri  dalam 

semua aspek kehidupannya yang ditandai dengan adanya inisiatif, kepercayaan diri dan 

kemampuan  mempertahankan  diri dan hak miliknya.  Menurut Spencer & Kass (dalam



329  

 

Retnowati, 2014) bahwa kemandirian ditunjukkan dengan adanya kemampuan untuk 

mengambil inisiatif, kemampuan mengatasi masalah, penuh ketekunan, memperoleh 

kepuasan dari usahanya serta berkeinginan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. 

Selanjutnya  Smart  (dalam  Yuniati,  2019)  mengemukakan  ciri-ciri  kemandirian  yaitu 

adanya kepercayaan diri, mempunyai tujuan dan control diri, mampu dan puas atas 

perkerjaannya dan bersifat eksploratif. 
Melalui pendidikan perempuan sebagai agen perubahan dapat diberdayakan, bukan 

sekedar penerima pasif program-program pemberdayaan (Hidayat, 2020). Pendidikan juga 

dapat menjadi salah satu faktor yang memungkinkan perempuan memiliki independensi 

(kemandirian) ekonomi dengan bekerja baik di luar maupun di dalam rumah tinggalnya. 

Perempuan  yang  mandiri  akan  dapat  lebih  berdaya  baik  dalam  keluarga  maupun 

masyarakat. Jumlah perempuan yang telah menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada 

saat ini sudah tentu lebih banyak dari pada masa tahun 70-80an. 

Seiring dengan semakin terbukanya kesempatan itu tentu saja banyak angan-angan 

dan  harapan  yang ingin diraih. Sebagaian ada yang  ingin bekerja setelah  menamatkan 

pendidikannya, sebagian ada yang ingin menjadi ibu rumah tangga saja tetapi memiliki 

pengetahuan dan wawasan yang luas, serta ketrampilan yang beraneka ragam, tetapi ada 

yang tidak memaksakan diri dan hanya menerima apa adanya tergantung keadaan, ada yang 

ingin bekerja di kantor, di bidang manufaktur, di bidang entertainment, atau 

enterpreneurship, bidang  pertanian, peternakan dan perikanan, serta dibidang 

kepariwisataan. 

Peran perempuan dalam pembangunan masih sering diabaikan, terutama di negara- 

negara berkembang (Khayati, 2008). Posisinya dalam pembangunan masih sering di bawah 

laki-laki.  Perempuan  dapat  terbebas  dari  otoritas  laki-laki  dan  menghilangkan  posisi 

inferior dan status sebagai warga kelas dua jika mereka mau membantah dan melawan 

usaha-usaha yang menempatkan mereka di bawah kekuasaan laki-laki (Dwiputri, 2016). 
Akhir-akhir    ini    banyak    program-program    pemberdayaan    perempuan    telah 

dilaksankan oleh pemerintah atau Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM). Dengan 

memberdayakan perempuan, diharapkan akan meningkatkan kemandiriannya. Kemandirian 

yang dimiliki oleh seorang perempuan, misalnya dalam bidang ekonomi, dapat 

meningkatkan pendapatan rumah tangganya, dan jika hal ini dilakukan oleh perempuan 

secara tidak langsung maka akan meningkatkan income per capita suatu daerah. Semakin 

tinggi  aspek-aspek  pemberdayaan  perempuan  akan  memberikan  kontribusi  yang  besar 

dalam pembangunan, khususnya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. 
Upaya pemberdayaan ini perlu dimulai dari sektor pendidikan. Menurut Wrihatnolo 

dan Dwijowijoto (dalam Hermanto, 2017) mengemukakan bahwa ada tiga tahapan proses 

pemberdayaan itu. Pertama, penyadaran dengan tujuan memberikan pencerahan dalam 

bentuk pemberian pengetahuan bahwa mereka memiliki hak untuk memiliki sesuatu. 

Prinsipnya membuat perempuan paham bahwa mereka perlu diberdayakan dan proses 

pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri diri mereka. Kedua adalah diberikan daya kuasa 

pada yang bersangkutan agar mampu terlebih dahulu. 

Proses pembentukan kapasitas ini terdiri atas manusia, organisasi, dan sistem nilai. 

Ketiga, target diberi daya kekuasaan, otoritas, dan peluang. Ciri khas penerapan 

pemberdayan masyarakat yakni adanya stimulus modal, dilakukan pendampingan, ada 

bantuan  sarana  dan  prasarana,  pengembangan  kelembagaan,  dilakukan  monitoring  dan
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evaluasi, serta pelaporan. 

Perempuan berpendidikan dan memiliki kemandirian ekonomi akan lebih memiliki 

akses  informasi  yang  lebih  baik  dari  pada  beberapa  perempuan  yang  tidak  sempat 

menambah ilmu pengetahuannya dan mengembangkan diri serta wawasannya baik melalui 

pelatihan program-progam pemberdayaan perempuan atau kegiatan lainnya karena 

disibukkan dengan berbagai pekerjaan, mulai dari pekerjaan rumah tangga yang tidak ada 

habis-habisnya, merawat dan mengasuh anak dari bangun tidur sampai anak tidur kembali, 

melayani suami,dan kesibukan yang lainnya. Kesibukan yang sangat padat dan masalah 

ekonomi inilah yang menjauhkan perempuan dari sumber-sumber informasi yang 

sesungguhnya sangat penting bagi kemandirian dirinya. 

 
KESIMPULAN 

Pendidikan  adalah  hak  setiap  orang,  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Dengan 
demikian, tidak ada alasan untuk mendiskriminasikan pendidikan perempuan Indonesia. 

Sehubungan dengan itu maka budaya-budaya dan segala hal yang menghambat kesempatan 

kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilanya. Karena hakikatnya pendidikan adalah salah satu jalan 

menjadikan perempuan sebagai agen perubahan dan bukan sekedar pelengkap suatu 

ketimpangan saja. 

Pendidikan merupakan faktor utama yang memungkinkan perempuan memiliki 

independensi atau kemandirian yang kuat. Dengan independensi inilah perempuan akan 

dapat lebih berdaya baik dalam lingkup keluarga, masyarakat maupun negara. Dengan 

demikian perempuan diharapkan akan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap 

keamanan,  kedamaian,  ketenteraman,  kebahagiaan,  kesejahteraan  dalam  keluarga  dan 

sosial, serta dapat menyiapkan generasi muda penerus bangsa yang unggul dan mampu 

bersaing di era digital 4.0 ini. 
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ABSTRACT 

 
INTRODUCTION : Bullying is an act of intimidation carried out repeatedly by a stronger 

party against a weaker party that is done intentionally and aims to hurt the victim both 

physically, verbally and relationally. This research was conducted because there aren't 

many bullying behavior scales available, this study aims to create a valid scale. in addition, 

this scale has a practical benefit that is to research and classify individuals whether they 

belong to the bully, victim and bystander. 

METHOD : This scale is based on the construction method of the measurement method. 

This study involved 100 respondents overall from college students aged 18-23 years. There 

are 55 items which are divided into several aspects and components. Item analysis was 

performed  by item discrimination  index,  convergent  validity,  group  validity, concruent 

validity, reliability and Z-score. 
RESULT : The results of quantitative analysis that uses Daya Beda Aitem produce 36 final 
items. The convergent validity shows the correlation between the bully components and 

between bystander components. The validity of the group shows that there is a significant 

difference  between  the  bullying  of  the  bully  and  bystander  aspects  based  on  sex. 

Concurrent validity shows that bullying scores cannot be determined by age. Composite 

score reliability is 0.800 which means that the bullying scale has a good reliability score. 

CONCLUSION  AND  RECOMMENDATION  :  The  bullying  instrument  has  good 

psychometric properties. Have the validity of the scale that contains the good criteria and 

standards-compliant reliability, also practically on using. Final scale using 36 items. 

 
Keywords : Bullying Behavior, Psychology Measuring Instrument Construction, 

Validity, Reliability.
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Pendahuluan 
Maraknya terjadi kasus kasus kekrasan membuat kita menyadari bahwasanya yang 

terjadi pada zaman sekarang ini adalah sebuah krisis moral yang dibentuk. Tentunya hal ini 

sangat memprihatinkan bagi diri kita semua. Misalnya untuk sebuah kasus perpeloncoan 

yang terjadi pada mahasiswa baru, hal ini merupakan bagian dari bullying. Perundungan 

atau   yang   lebih   dikenal   dengan   istilah   bullying   merupakan   Tindakan   negative. 

Perundungan atau biasa disebut bullying merupakan tindakan negatif yang dilakukan oleh 

orang lain kepada seseorang secara terus menurus dan berulang secara fisik maupun psikis. 

Tindakan  ini  sering  menyebabkan  korban  tidak  berdaya,  terlukai  secara  fisik  maupun 

mental. Rigby (dalam Rulli Nasrullah, 2015) (Morcillo, dkk., 2015; Notosoedirdjo & 

Latipun, 2007). 

Bullying menurut Coloroso (2007) merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan 

secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, 

dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai korbannya secara fisik maupun 

emosional (Coloroso, 2007).   Verbal bullying ini akan menyebabkan dampak emosional 

seperti putus asa, dan depresi. Keinginan keinginan ini dapat menyebabkan suatu tindakan 

fatal yaitu bunuh diri (Judy, 2002). 

Menurut Byrne (dalam Zakiyah dkk, 2017). Tidak menutup kemungkinan bullying 

jenis lain juga dapat membuat korbannya cendrung menarik diri, depresi, cemas dan takut 

akan situasi baru. Individu yang menjadi korban bullying cendrung menyendiri dan mereka 

akan kurang Bahagia disekolah, serta memiliki teman dekat yang lebih sedikit daripada 

murid lain. 
Untuk  menyatakan  tindakan  tersebut  merupakan  tindakan  bullying  maka  harus 

adanya ketidak seimbangan dari perilaku tersebut (Olweus, 1993). Hal tersebut juga sejalan 

dengan apa yang di ungkap oleh Dogruer (2015) bahwa bullying dijadikan suatu tidakan 

mengancam yang sengaja dilakukan pelaku bullying untuk menyakiti korban. Pelaku 

bullying biasanya memberikan perlakuan agresif kepada korbannya secara terus menerus 

dan inilah salah satu cirri khas dari pelaku bullying itu sendiri (Olweus, 1993). 
Berdasarkan   dampak   diatas   kasus   bullying   memiliki   beberapa   faktor-faktor 

penyebab  itu  terjadi.  Menurut  Ariesto  (dalam Masdin,  2013)  ada faktor  eksternal  dari 

perilaku bullying yaitu hubungan keluarga yang tidak harmonis sehingga menyebabkan 

anak lebih mudah untuk mengalami depresi. Hal tersebut akan menimbulkan hal 

depersonalisasi yang menyebabkan perilaku anak menjadi terbelah dan berperilaku bully. 

Selain faktor eksternal ada faktor internal yang menyebabkan bullying itu terjadi seperti 

faktor emosi dan kognitif. Salah satu hasil negative dari perilaku bullying yang terjadi 

adalah kesulitan emosional, seperti kecemasan, gejala depresi, dan penghindaran sekolah 

(Jenskin, 2017). 

Tentunya dampak yang timbulkan sangat fatal dan harus dicegah sebelum semakin 

bertambahnya korban bullying pada ranah pendidikan khususnya. Pengintimidasian 

seringkali dianggap hal yang biasa dan merupakan salah satu bentuk candaan yang wajar. 

Akan   tetapi   hal   tersebut   bukanlah   hal   yang   tepat,   pengintimidasian   lewat   kasus 

perundungan ini mengakibatkan berbagai efek negatif dalam kehidupan bersosial korban. 

Dampak  dari  kasus  bullying  yaitu  korban  akan  merasa  adanya  pengecualian  terhadap 

dirinya dari lingkungan sekitar tempat dia berada, merasa tersiksa, diejek, bahkan merasa 

dilecehkan disekolah (Ahu Tuğba Karabulut, 2016). 
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Tak jarang kasus bullying mengakibatkan hal yang fatal seperti bunuh diri, depresi, 

sampai pada fase-fase trauma yang sulit untuk disembuhkan. Salah satu contoh kasus yang 

terjadi dalam dunia pendidikan adalah kasus A di Tasikmalaya yang kehilangan tulang 

hidung karena dibully oleh teman temannya di sekolah. Karena maraknya kasus bullying 

diberbagai daerah membuat Indonesia sendiri krisis dalam pembentukan moral bagi setiap 

individu. Menurut data dari KPAI bahwa bullying akan terjadi pada dunia anak remaja atau 

anak  sekolah  dimana  bullying  yang  diberikan  akan  berbentuk  hinaa,  cacian,  makian, 

bahkan pelecehan seksual (Lisye Sri Rahayu, 2019). 
Bullying  memiliki  angka  yang  singnifikan  di  dalam  lingkungan  pendidikan 

(Santrock, 2009). Walaupun intensitas bullying memeliki angka yang tinggi namun alat 

ukur yang digunkan untuk mengukur perilaku bullying sangat jarang ditemukan. Pembutan 

alat ukur ini penting dilakuan karena perilaku bullying mempunyai banyak dampak negatif 

terutama  bagi  kondisi  korban  bullying.  Kondisi  yang  di  timbulkan  terlihat  dari  fisik 

maupun mental korban (Aini, 2018). 
Oleh karena itu tim peneliti memutuskan untuk membuat alat ukur tersebut. Dimana 

Alat  ukur  ini  akan  mendeskripsikan  jenis  bullying  yang  terjadi.  Selain  dapat  melihat 

perilaku bullying yang sering terjadi. Uji statistika pada alat ukur ini akan juga dapat 

memprediksi perilaku bullying yang sering terjadi di masa yang akan datang. Analisis 

statistika dapat mendeskripsikan, menjelakan, memprediksi, dan mengonrol (Periantalo, 

2017). Selain itu Alat ukur ini juga kan dapat menggongolongkan peranan seseorang dalam 

perilaku bullying.   Apakah seseorang tersebut berperan perilaku bullying yaitu penindas, 

tertindas, dan penonton. Oleh karena itu dengan adanya alat ukur ini kita dapat mengetahui 

perilaku perundungan yang terjadi pada mahasiswa, dan diharapkan perilaku perundungan 

yang terjadi akan semakin berkurang. 
Selain  itu,  tujuan  lain  dalam  perancangan  alat  ukur  psikologi  ini  adalah untuk 

membuat alat ukur yang valid (memberi gambaran terhadap penalaran kuantitatif), reliable 

(memiliki konsistensi dalam hal sejauh mana hasil dari pengukuran dapat dipercaya), 

diskriminatif (memiliki daya beda yang baik), terstandarisasi (memiliki sistem pengukuran 

yang jelas mulai dari petunjuk penggunaan, subjeknya, waktu pengerjaan, pemberian skor, 

dan norma yang digunakan), praktis, dan bermanfaat. 

 
Jenis Bullying 

Perilaku  bullying  sering  muncul  dengan  beberapa   bentuk.   Coloroso  (2007) 
membagi perilaku bullying dalam 3 jenis, yaitu: 
a.   Bullying fisik 

Penindasan fisik merupakan jenis bullying yang paling tampak dan paling dapat 

diidentifikasi diantara bentuk-bentuk penindasan lainnya. Jenis penindasan secara fisik 

di antaranya adalah memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, menggigit, 

memiting, mencakar, serta meludahi anak yang ditindas hingga ke posisi yang 

menyakitkan, serta merusak. 
b.   Bullying verbal 

Bentuk penindasan yang paling umum digunakan, baik oleh anak perempuan maupun 

anak  laki-laki.  Penindasan  verbal  dapat  berupa julukan  nama,  celaan,  fitnah,  kritik 

kejam,   penghinaan,   dan   pernyataan-pernyataan   bernuansa   ajakan   seksual   atau 

pelecehan seksual. 
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c.   Bullying Rasional 

Penindasan  relasional  adalah  pelemahan  harga  diri  si  korban  penindasan  secara 

sistematis  melalui  pengabaian,  pengucilan,  pengecualian,  atau  penghindaran. 

Penindasan  relasional  dapat  digunakan  untuk  mengasingkan  atau  menolak  seorang 

teman atau secara sengaja ditujukan untuk merusak persahabatan. Perilaku ini dapat 

mencakup sikap-sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan 

napas, bahu yang bergidik, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar. 

 
Peran dalam Bullying 

Coloroso (2007),  menyebutkan Perilaku bullying terjadi karena ada beberapa pihak 
yang terlibat dan dapat di bagi menjadi 3 peran yaitu : 
a.   Penindas 

Pelaku yang melakukan bullying disebut penindas (the bully) 
b.   Tertindas 

Pihak yang terdindas disebut korban bullying (victim). 

c.   Penonton 
Seorang atau sekelompok orang yang melihat perilaku bullying namun tidak melakukan 
tindak bullying disebut penonton (bystander) 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan komponen komponen penyusun 
pengukuran tingkat perundungan antara lain: 
1.   Bullying Fisik 

2.   Bullying Verbal 
3.   Bullying Relasional 

Dimana ketiga komponen tersebut  akan dilihat melalui  3 aspek  yaitu penindas, 
tertindas, dan penonton. 

 
Metode 

Konstrak Penelitian 
Adapun Variabel dalam penelitian ini adalah perundungan atau bullying. Menurut 

Coloroso (2007),  bullying merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang- 

ulang (tidak sekali, sering) oleh pihak yang lebih kuat(lebih banyak jumlah anggota,lebih 

kaya,lebih  pintar,  lebih  popular,  lebih  dominan)  terhadap  pihak  yang  lebih  lemah, 

dilakukan dengan sengaja (direncanakan, disadari,ditargetkan kepada orang tertentu dan 

bertujuan untuk melukai korbannya secara fisik maupun emosional. 
Bullying dibagi menjadi beberapa kategori yaitu bullying fisik (Penindasan fisik 

merupakan  jenis  bullying  yang  paling  tampak dan  paling  dapat  diidentifikasi  diantara 

bentuk-bentuk penindasan lainnya) , bullying verbal (Penindasan verbal dapat berupa 

julukan nama, celaan, fitnah, kritik   kejam, penghinaan, dan pernyataan-pernyataan 

bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual) dan bullying relasional (Pelemahan harga 

diri si korban penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, 

atau penghindaran). Dan dimana perilaku bullying atau perundungan tersebut melibatkan 

Penindas atau the bully yaitu pelaku yang melakukan bullying, Tertindas atau victim yaitu 

korban bullying dan Penonton atau Bystander adalah seorang atau sekelompok orang yang 

melihat perilaku bullying namun tidak melakukan Tindakan bullying.  (Coloroso, 2007).
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Pembuatan Aitem 

Dalam Pembuatan aitem, Aitem dibuat harus lebih banyak dari aitem final. Karena 

nantinya aka nada berbagai item yang gugur dalam seleksi (Periantalo dkk, 2014) Dalam 

penelitian ini, Pembuatan aitem dilakukan dengan penurunan dari komponen - Aspek - 

indikator perilaku - aitem. Aitem yang pertama kali dibuat oleh tim peneliti yaitu sebanyak 

145 aitem dan dipilah menjadi 55 aitem terbaik berdasarkan penilaian yang telah dilakukan. 

Tabel berikut merupakan salah satu contoh dari aitem yang merupakan penurunan dari 

komponen bullying fisik. 
 

 
 

Tabel 1. Penurunan Aitem dari Komponen Bullying Fisik 

 
 

Aspek 
Indikator 

Perilaku 

 

Aitem 

Penindas Melakukan 
tindakan 

serangan   fisik 

secara       kuat 

atau         keras 

(mencekik, 

memukul, 

melemparkan 

barang, 

menendang, 

menggigit) 

kepada   teman 

sebaya,      adik 

kelas         atau 

orang       yang 

lebih       lemah 

dan       sengaja 

melakukannya. 

Saya 
memukul 

teman 

sekelas saya 

karena  saya 

membencin 

ya. 

Tertindas Mendapatkan 

serangan   fisik 

kuat   (dicekik, 

dipukul, 

ditendang, 

digigit)      oleh 

teman    sebaya 

atau yang lebih 

kuat     darinya 

secara 
berulang 
ulang. 

Saya 

dipukul 
oleh   teman 
saya    tanpa 
tau 
sebabnya. 
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Penonton   Mendukung 

perbuatan 
orang       yang 
menindas 

dengan      cara 

ikut  meneriaki 

atau  menyorak 

kan   temannya 

yang di bully. 

Saya hanya 

diam saat 

teman saya 

di  pukul 

atau di 

tendang

Subjek 
 

 

Dalam pembuatan alat ukur ini tim peneliti berfokus pada kelompok umur yaitu 18-
23 tahun dimana itu termasuk kedalam kategori dewasa awal. Subjek dalam penelitian ini 

berjumlah 100  orang,  subjek penelitian  terdiri dari  berbagai  latar  belakang  mahasiswa 

dengan jurusan dan Universitas berbeda yang berada di Jambi dan diluar Jambi. 

 
Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

kuesioner online yaitu memanfaatkan bantuan teknologi berupa google form. Penyebaran 

Kuesioner secara online dilakukan karena adanya pandemic covid-19 yang sedang terjadi di 

Indonesia. Selain itu ini bertujuan untuk mempermudah proses penyebaran data pada saat 

pandemic Covid-19 ini. 

 
Tempat dan Waktu 

Karena sedang dalam kondisi Covid-19 penelitian dilakukan dengan menyebarkan 
kuesioner  secara  online.   Sehingga  tempat  penelitian  menyesuaikan  dimana  tempat 

responden berada, sebab responden hanya menyisi kuesioner secara online. Adapun waktu 

penelitian ini yaitu Selasa, 14 April 2020 hingga Minggu, 19 April 2020. 

 
Teknik Analisis Data 

Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  data 

kuantitatif aitem (daya beda aitem) , validitas konvergen, validitas kelompok, validitas 

konkruen, reliabilitas dan norma Z-skor. Daya beda aitem menggunakan kolerasi aitem 

dengan skor totalnya. Validitas konvergen dan konkruen menggunakan teknik statistika 

kolerasi. Validitas kelompok menggunakan teknik statistika Uji beda T-tes. 

 
Teknik Penskalaan dan Pemberian Skor 

Penelitian  ini  menggunakan  skala likert  dengan  penskalaan  Tidak Pernah  (TP), 

Pernah (P), Sering (S). Dimana apabila Tidak Pernah (TP) dia tidak pernah melakukannya 

dalam 3 bulan terakhir, Pernah (P) Apabila dia melakukan hal tersebut selama 1-2 kali 

dalam 3 bulan terakhir, dan Sering (S) Apabila dia melakukan lah tersebut lebih dari 2 kali 

dalam 3 bulan terakhir. Adapun mekanisme penberian skor pada aitem adalah sebagai 

berikut:
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Hasil Analisis Aitem Aspek Penindas 

Klasifikasi Fisik Verbal Relasional 

Sangat 
Bagus 

 

5 
 

5 
 

4 

Bagus 2 1 - 

Cukup 
Bagus 

 

- 
 

1 
 

- 

Tidak 
Bagus 

 

- 
 

- 
 

- 

Sangat 
Tidak 
Bagus 

 
- 

 
- 

 
- 

Total 18 
 

 

Tabel 2. Pemberian Skor 
Aitem 

Skala Skor 

Sering 3 

Pernah 2 

Tidak Pernah 1 
 

 
 

Hasil dan Pembahasan 
Analisis Kuantitatif 

Dalam   penelitian   ini   analisis   kuantitatif   aitem   menggunakan   indeks   daya 
diskriminan/daya beda untuk menjadi penentu lolos atau tidaknya aitem menjadi aitem 

final.  Pengujian  indeks  diskriminasi  aitem  dilakukan  untuk  memastikan  aitem  yang 

memiliki daya beda yang bagus, yaitu aitem yang dapat membedakan individu yang 

termasuk dalam kelompok tinggi dan kelompok rendah.  Adapun hasil analisis kuantitatif 

dari 55 aitem yang telah dipilah adalah 37 sangat bagus, 12 bagus, 3 cukup bagus, 3 tidak 

bagus. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 3, 4, dan 5. Aitem dengan indeks diskriminasi 

aitem sangat bagus akan diutamakan oleh peneliti untuk masuk menjadi aitem final. 
Skor indeks daya beda dirangking, dan didapatkan 36 aitem tertinggi menjadi aitem 

final  yang  kemudian diolah  menjadi  validitas konvergen,  validitas kelompok,  validitas 
konkruen, reliabilitas, dan norma. 

 
 
 
 

Tabel 3. Analisis Aitem Aspek Penindas
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Aspek Komponen Nomor Aitem 

 
Penindas 

Fisik 1,5,6,7 

Verbal 18,20,21,22 

Relasional 38,39,40,41 
 

Tertindas 
Fisik 8,9,10,11 

Verbal 27,28,31,32 
 

 

Tabel 4. Analisis Aitem Aspek Tertindas 
Hasil Analisis Aitem Aspek Tertindas 

Klasifikasi Fisik Verbal Relasional 

Sangat 
Bagus 

 

- 
 

4 
 

5 

Bagus 2 2 1 

Cukup 
Bagus 

 

- 
 

1 
 

1 

Tidak 
Bagus 

 

2 
 

1 
 

- 

Sangat 
Tidak 
Bagus 

 
- 

 
- 

 
- 

Total 19 
 

Tabel 5. Analisis Aitem Aspek Penonton 

Hasil Analisis Aitem Aspek Penonton 

Klasifikasi Fisik Verbal Relasional 

Sangat 
Bagus 

 

6 
 

4 
 

4 

Bagus - 1 3 

Cukup 
Bagus 

 

- 
 

- 
 

- 

Tidak 
Bagus 

 

- 
 

- 
 

- 

Sangat 
Tidak 
Bagus 

 
- 

 
- 

 
- 

Total 18 
 

Perakitan Alat Ukur Final 
Aitem  final  dalam  alat  ukur  ini  merupakan  aitem  aitem  yang  telah  diurutkan 

berdasarkan 4 skor indeks tertinggi. Aitem aitem final nantinya akan digunakan sebagai 

dasar  untuk  dilakukannya  validitas,  uji  reliabilitas  maupun  kegunaan  praktis.  Aitem 

tersebut adalah: 

 
Tabel 6. Nomor Aitem Final
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 Relasional 45,46,47,48 

 
Penonton 

Fisik 13,15,16,17 

Verbal 33,34,35,36 

Relasional 49,50,51,52 
 

Validitas Konvergen 

Pengujian validitas konvergen dilakukan untuk melihat hubungan antar alat ukur 

yang mengukur hal sama, dalam penelitian ini yaitu antara komponen penyusun alat ukur. 

Validitas konvergen dapat dilakukan untuk menguji kolerasi antar kedua konstrak yang 

relative sejalan, dimana harus memiliki kolerasi positif (Periantalo, 2018). 

Hasil dari uji kolerasi tersebut haruslah berkolerasi positif karena komponen harus 

mengungkap hal yang sama. Apabila semakin tinggi skor subjek pada suatu alat ukur, maka 

semakin tinggi pula skor subjek pada alat ukur yang lain. Semakin rendah skor subjek pada 

suatu alat ukur, maka semakin rendah skornya pada alat ukur yang lain. Pada penelitian ini, 

uji validitas konvergen yang dilakukan bertujuan untuk melihat kolerasi antara komponen 

fisik, verbal, dan relasional pada aspek penindas, tertindas dan penonton. 

 
Tabel 7. Kolerasi Antar Komponen Penindas 
 Pearson's 

r 

 

p 

Fisik - Verbal 0.646***
 < .001 

Fisik - Relasional 0.542***
 < .001 

Verbal - Relasional 0.573***
 < .001 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
 

Skala perundungan yang terdiri atas 3 aspek yaitu penindas, tertindas dan penonton. 

Tabel 7 merupakan table kolerasi antar komponen penindas. Pada aspek penindas terdiri 

atas 3 komponen dimana antar komponen menunjukkan adanya kolerasi positif. Hal itu 

menunjukkan bahwa komponen penyusun alat ukur perundungan mengukur hal yang sama. 
 

 
 

Tabel 8. Kolerasi Antar Komponen Tertindas 
 Pearson's 

r 
p 

Fisik - Verbal 0.203*
 0.043 

Fisik - Relasional 0.168 0.094 

Verba 
l 

- Relasional  

0.557***
 

< .00 
1 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
 

Pada aspek tertindas terdiri atas 3 komponen dimana komponen fisik dan verbal 

berkolerasi. Lalu komponen fisik dan relasional tidak berkolerasi, dan komponen verbal 

dan relasional berkolerasi positif. 



341 
 

 

Tabel 9. Kolerasi Antar Komponen Penonton 
 Pearson's 

r 
P 

Fisik - Verbal 0.589***
 < .001 

Fisik - Relasional 0.703***
 < .001 

Verbal - Relasional 0.739***
 < .001 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
 

Pada tabel  9, aspek  penonton terdiri  atas 3 komponen dimana antar komponen 

menunjukkan kolerasi positif. Hal itu menunjukkan bahwa komponen penyusun alat ukur 

perundungan mengukur hal yang sama. 

 
Validitas Kelompok 

Validitas ini merupakan bagian dari validitas kontrak (Periantalo, 2015). Validitas 

Kelompok mengonfirmasi karakteristik alat ukur dengan kelompok tertentu yang 

menggunakan data statistika. Alat ukur harus menunjukkan kelompok yang memiliki 

atributnya   dan   sekaligus   menunjukkan   kelompok   yang   seharusnya   tidak   memiliki 

atributnya (Periantalo, 2016). Dalam pembuatan tes perundungan, validitas kelompok diuji 

melalui kelompok jenis kelamin. 

 
Tabel 10. Validitas Kelompok (Perundungan Berdasarkan Jenis Kelamin) 

 T Df p 

Penindas 3.303 98.000 0.001 

Tertindas - 
0.371 

98.000 0.711 

Penonton 2.197 98.000 0.030ᵃ 

Note.  Student's t-test. 

ᵃ Levene's  test  is  significant  (p  <  .05), 
suggesting   a   violation   of   the   equal 
variance assumption 

 

Tabel   diatas   merupakan   hasil   pengujian   validitas   kelompok   perundungan 

berdasarkan kelompok jenis kelamin. Dari hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada aspek 

penindas terdapat perbedaan yang signifikan antara perundungan pada jenis kelamin (laki- 

laki dan perempuan). Dimana mahasiswa laki-laki memiliki skor penindas yang lebih tinggi 

dari mahasiswa perempuan. 

Pada aspek tertindas tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perundungan 

pada jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Dan pada aspek penonton terdapat perbedaan 

yang signifikan antara perundungan pada jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Dimana 

mahasiswa laki-laki memiliki skor penonton yang lebih tinggi dari mahasiswa perempuan. 

 
Validitas Konkruen 

Validitas konkruen merupakan validitas kriteria yang mengukur alat ukur dengan 
instrument lain diluar diri yang didapat sekarang (Periantalo, 2016). Teknik statistik yang
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digunakan  dalam  analisis  validitas  konkruen  ini  adalah  kolerasi.  Pada  pembuatan  tes 

perundungan, validitas konkruen diuji melalui usia. 

 
Tabel 11. Validitas Konkruen Perundungan 
 Pearson's r p 

Usia - Penindas 0.006 0.955 

Usia - Tertindas 0.074 0.463 

Usia - Penonton 0.076 0.455 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
 

Tabel di atas merupakan hasil dari pengujian validitas konkruen yang didapatkan 

dengan  menggunakan  teknik  statistik  kolerasi. Dari  hasil  pengujian tersebut  dapat kita 

simpulkan bahwa terdapat hubungan antara dengan skor penindas, tertindas dan penonton. 

Berarti kedua variable tersebut tidak bisa ditentukan hubungannya, informasi suatu variable 

tidak dapat diketahui oleh variable lain. Kita tidak bisa menentukan dan mengetahui skor 

penindas, tertindas dan penonton seseorang dari usia. 

 
Reliabilitas 

Reliabilitas dapat diartikan sebagai keterpercayaan atau konsitensi hasil ukur, yang 

mengandung makna seberapa tinggi kecermatan pengukuran. Pengukuran dikatakan tidak 

cermat apabila eror pengukurannya terjadi secara random (Azwar, 2012). Reliabilitas 

merupakan salah satu syarat yang penting, karena property psikometris yang baik ialah 

memiliki reliabilitas dan validitas yang baik (Saputra dkk, 2020). Pada penelitian alat ukur 

perundungan ini menggunakan reliabilitas konsitensi internal. 

 
Tabel 12. Reliabilitas Penindas 

  

McDonald' 
s ω 

 

Cronbach's 
α 

 

Gutmann's 
λ6 

Greatest 
lower 
bound 

scale 0.846 0.845 0.861 0.914 

Note.  Of the observations, 100 were used, 0 were excluded 
listwise, and 100 were provided. 

 

Dalam  uji  skor  yang  digunakan  merupakan  skor  dari  setiap  item,  bukan  skor 

totalnya. Jumlah item dalam alat ukur perundungan yaitu sebanyak 36 item, dimana item 

tersebut dibagi menjadi beberapa aspek yaitu penindas, tertindas dan penonton. Adapun 

pada aspek penindas dapat kita lihat koefesien reliabilitas yang dihasilkan sebesar ω = 

0.846,  α = 0.845,  λ = 0.861, r  = 0.914.  Output  JASP  koefesien reabilitas α = 0.845 

menunjukkan bahwa 84% merupakan hasil pengukuran merupakan skor murni subjek 

tersebut, dan 16% merupakan kesalahan (error) pen gukuran yang ikut terukur.
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Tabel 13. Reliabilitas Tertindas 
  

McDona 
ld's ω 

 
Cronbach 

's α 

 
Gutmann 

's λ6 

Greate 
st 

lower 

bound 

scale 0.753 0.745 0.795 0.875 

Note.  Of the observations, 100 were used, 0 were 

excluded listwise, and 100 were provided. 
 

Pada aspek tertindas dapat kita lihat koefesien reliabilitas yang dihasilkan sebesar ω 
= 0.753, α = 0.745, λ = 0.795, r = 0.875. Output JASP koefesien reabilitas α = 0.745 
menunjukkan  bahwa  74%  merupakan  hasil  pengukuran  merupakan  skor  murni  subjek 
tersebut, dan 26% merupakan kesalahan (error) pengukuran yang ikut terukur. 

 
Tabel 14. Reliabilitas Penonton 

  
McDona 

ld's ω 

 
Cronbach 

's α 

 
Gutmann 

's λ6 

Greate 
st 

lower 
bound 

Scale 0.853 0.851 0.889 0.935 

Note.   Of  the  observations,  100  were  used,  0  were 

excluded listwise, and 100 were provided. 
 

Pada aspek penonton dapat kita lihat koefesiaen reliabilitas yang dihasilkan sebesar 

ω = 0.853, α = 0.851, λ = 0.889, r = 0.935. Output JASP koefesien reabilitas α = 0.851 

menunjukkan bahwa 85% merupakan hasil pengukuran merupakan skor murni subjek 

tersebut, dan 15% merupakan kesalahan (error) pengukuran yang ikut terukur. 

 
Reliabilitas Skor Komplosit 

Reliabilitas skor komplosit dimana skor subjek pada skala tidak berasal hanya dari 

satu sumber saja melainkan ditentukan oleh gabungan dari beberapa skor. Skor tersebut 

dapat berupa skor dari bagian skala itu sendiri atau dapat berasal dari skala lain yang 

berbeda yang dijadikan satu alat ukur yang sama (Azwar, 2012) Untuk memperoleh satu 

koefesien  reliabilitas  bagi  skor  skala  yang  berasal  dari  beberapa  komponen,  dalam 

penelitian ini digunakan formula Mosier (1943) yaitu: 
 

      ∑  � �  
2  � � 

2  − ∑  � �  
2 � �  

2  � ��′  ���′  = 
∑ �

 
�      + 2(∑ �   �   �  �  �� 

2   
� 

2
 �      �  �    �   ��

 

Keterangan 

𝑤�    = Bobot relatif komponen j
 

���  = Bobot relatif komponen k
 ��       = Deviasi standar komponen j
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Z Skor Skor Klasifikasi N % 

≥   2,5 ≥ 27 Sangat 
tinggi 

4 4% 

1 - 2,5 22 – Tinggi 12 12% 
 

 

��    = Deviasi standar komponen k
 

���′  = Koefisien reliabilitas tiap komponen
 ���    = Koefisien kolerasi antar 2 komponen yang berbeda

 
Dengan   menggunakan   formula   diatas,   didapatkan   koefisien   reliabilitas   skor 

komplosit pada alat ukur perundungan sebesar 0.800. Dimana perbedaan (variasi) yang 
tampak pada skor tersebut mampu mencerminkan 80% dari variasi yang terjadi pada skor 

murni kelompok subjek yang bersangkutan. Dengan kata lain 20% dari perbedaan skor 

yang tampak adalah akibat variasi error atau kesalahan pengukuran tersebut. 

Norma 
 

 

Norma berkaitan dengan makna interpretasi dari skor mentah yang dihasilkan oleh
suatu pengukuran (Periantalo dkk, 2013). Norma yang digunakan untuk membuat kontruksi 

alat ukur ini yaitu menggunakan metode Z-skor. Kita dapat mengetahui lebih detail dimana 

posisi suatu skor dalam suatu distribusi dengan menggunakan Z-skor yang dimana apabila 

positif skor tersebut berada diatas rata rata (mean) dan apabila negative skor tersebut berada 

dibawah rata rata (mean). Z-skor dapat diketahui dengan formula: 
 

𝑋    −  ����� � =          
𝑆𝐷 

 

Tabel 15. Klasifikasi Norma Z-skor 
 

 

Norma Z Skor 

 

 

Klasifikasi 

Z skor  ≥   2,5 Sangat tinggi 

Z skor 1 - 2,5 Tinggi 

Z skor (-1) - 1 Sedang 

Z skor (-2,5) – (-1) Rendah 

Z skor  ≤ (-2,5) Sangat rendah 
 

Dalam alat ukur ini, norma dibagi menjadi 5 kategori yang terdiri dari Sangat tinggi, 

Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah yang dapat dilihat di tabel 15. 

 
Gambaran Perilaku Bullying 

Berdasarkan pengolahan data dari skor perilaku perundungan yang telah diuji oleh 
tim peneliti kepada 100 mahasiswa, diperoleh hasil sebagai berikut: 

 
Tabel 16. Kategorisasi Skor Penindas
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Z Skor Skor Klasifikasi N % 

≥   2,5  

≥ 22 
Sangat 
tinggi 

 

4 
 

4% 

1 - 2,5 18   – 
21 

 

Tinggi 
 

10 
 
10% 

(-1) - 1 12   – 
17 

 

Sedang 
 

86 
 
86% 

(-2,5) - (- 
1) 

7 – 
11 

 

Rendah 
 

0 
 

0% 

≤  -2,5 
 

≤ 6 
Sangat 
rendah 

 
0 

 
0% 

 

 

 26    

(-1) - 1 14 – 
21 

 

Sedang 
61 61% 

(-2,5) - (- 
1) 

7 – 13  

Rendah 
23 23% 

≤  -2,5 ≤ 6 Sangat 
rendah 

0 0% 

 

 
 

Kategorisasi skor penindas mahasiswa lebih mengarah pada kategori sedang. Hal ini 

dapat dilihat dari presentase terbesar (61%) berada di kategori sedang, 23% berada di 

kategori rendah, 12 % berada di kategori tinggi, 4% berada di kategori sangat tinggi dan 

0% berada di kategori sangat rendah. 

 
Tabel 17. Kategorisasi Skor Tertindas 
Z Skor Skor Klasifikasi N % 

≥   2,5 ≥ 26 Sangat 
tinggi 

2 2% 

1 - 2,5 21   – 
25 

 

Tinggi 
14 14% 

(-1) - 1 14   – 
20 

 

Sedang 
64 64% 

(-2,5) - (- 
1) 

9 – 
13 

 

Rendah 
20 20% 

≤  -2,5 ≤ 8 Sangat 
rendah 

0 0% 

 

Kategorisasi skor tertindas mahasiswa lebih mengarah pada kategori sedang. Hal ini 

dapat dilihat dari presentase terbesar (64%) berada di kategori sedang, 20% berada di 

kategori rendah, 14% berada di kategori tinggi, 2% berada di kategori sangat tinggi dan 0% 

berada di kategori sangat rendah. 

 
Tabel 18. Kategorisasi Skor Penonton
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Kategorisasi skor tertindas mahasiswa lebih mengarah pada kategori sedang. Hal ini 

dapat dilihat dari presentase terbesar (86%) berada di kategori sedang, 10% berada di 

kategori tinggi, 4% berada di kategori sangat tinggi, 0% berada di kategori rendah dan 

sangat rendah. 

 
Kesimpulan dan Saran 

Alat  ukur  ini  bertujuan  mengungkap  perilaku  bullying  pada  remaja  atau  anak 

sekolah menengah atas. Apakah mereka menjadi penindas, tertindas atau penonton. Dalam 

kontruksi alat ukur ini terdapat 27 aitem final yang telah diperoleh berdasarkan skor indeks 

daya  beda.  dimana aitem  aitem  tersebut  lah yang  diolah  menjadi  validitas konvergen, 

validitas kelompok, validitas konkruen, reliabilitas dan norma. 
Uji validitas konvergen didapatkan hasil korelasi positif antara komponen penindas 

dan penonton. Antara komponen tertindas tidak menunjukan korelasi. Pada validitas 

kelompok menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara perundungan pada 

jenis kelamin pada aspek penindas dan penonton, dimana mahasiswa laki-laki memiliki 

skor penindas dan skor penonton yang lebih tinggi. Namun tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara skor tertindas. Dan juga berdasarkan hasil validitas konkruen, kita tidak 

dapat menentukan dan mengetahui skor penindas, tertindas dan penonton seseorang dari 

usia. 
Uji Realibilitas keandalan skor komplosit menunjukan 0,800 yang berarti bahwa 

skala perundungan memiliki skor keandalan yang baik. Ini membuktikan bahwa alat ukur 

yang digunakan mampu berfungsi dengan baik dan siap untuk diujikan pada pelaksanaan 

tes berikutnya. Skala ini memiliki jumlah aitem sebanyak 27. Dengan jumlah aitem yang 

sedikit, dapat mempermudah responden untuk mengisi skala dengan praktis dan waktu 

pengerjaan relatif sebentar. Selain itu, Norma pada skala ini dibagi menjadi 5 kategori yang 

terdiri dari Sangat tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah. 

Berdasarkan  hasil analisis data yang  telah  dilakukan,  telah  didapatkan hasil  uji 

validitas, reliabilitas dan norma sesuai dengan harapan tim peneliti. Namun, pada uji 

validitas konvergen, tim peneliti menemukan bahwa tidak adanya kolerasi antar komponen 

tertindas. Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini menjadi dasar 

dalam melakukan penelitian dengan topik yang sama dan  mengembangkan penelitian ini 

menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam penyusunan skala perundungan, diharapkan dapat 

mencapai  kolerasi  positif  antar  komponen tertindas  pada  validitas  konvergen  sehingga 

dapat mencapai skala perundungan yang lebih baik lagi. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 

Introduction  one of  important  things in  education  is students’  obedience  in  class. 

Disobedience that is often done by students is certainly a problem in education. 

 
Method This study used quasi-experiment with single case experiment design. Sampling 

used purposive sampling technique. The number research subjek were 6 subjects. This 

study used the checklist behavioral observastion form. Analysis used visual inspection 

with conservatice dual-criteria (CDC). 

 
Results The results obtained in this study were a total of 17 chart of the research 

subjects stated  systematically.  This is because the six points on which to  base the 

determination of systematic or not systematic treatment is above the trend line. There is 

only one chart are not systematic. Because, in this chart, the five points that determines 

the systematic or not systematic treatment is below the trend line. 

 
Conlusion and Recommendations TADIB (Training Adab Murid yang Baik) can 

increase the frequency obedience behavior to the students of junior high school 

Muhammadiyah 1 Godean. 

 
Keywords: TADIB, obedience behavior, students 
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Pendahuluan 
Menurut Jawas (2015) seorang penuntut ilmu tidak dianggap berilmu apabila dia 

tidak memiliki adab yang baik atau akhlak yang baik kepada sesamanya. Hal ini tentu 

selaras dengan tujuan pendidikan nasional dalam UU No.20 Tahun 2003 yaitu untuk 

mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman,  bertakwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, emndiri dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggunjawab (Putra, 2015). 
Banyaknya kasus pelanggaran-pelanggaran aturan yang dilakukan oleh para pelajar 

menjadi  tugas besar  bagi  para guru  atau pendidik  demi  tercapainya tujuan pendidikan 

nasional (Ahmad, 2015; Puspitasari & Hendrati, 2013; & Windy, 2015). Berdasarkan 

pengamatan peneliti di sekolah-sekolah pada jenjang menengah pertama mengaku bahwa 
90% dari siswa tidak percaya diri ketika ujian tanpa menyontek, berbicara ketika guru 
menjelaskan, melakukan kegiatan lain ketika guru menjelaskan pelajaran, dan tidak 
mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 

Salah satu variabel yang sangat berpengaruh pada kepatuhan pelajar terhadap aturan 

tentunya adalah perilaku patuh atau obedience. Perilaku obedience menurut Franzoi adalah 

melakukan sesuatu sebagai respon dari perintah yang telah diterima (Eysenck, 2005). Hal 

ini diperkuat dengan pernyataan dari Cross (2008) yang menyatakan bahwa perilaku 

obedience adalah sebuah perilaku tertentu yang muncul karena adanya pengaruh sosial aktif 

atau disengaja (melalui sebuah perintah atau instruksi) yang muncul dari seseorang yang 

memiliki otoritas yang tinggi kepada seseorang yang memiliki otoritas lebih rendah. 
Menurut Nurdiaman (2007) obedience atau patuh adalah sikap taat pada aturan yang 

berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab manusia. Sikap patuh atau 
taat akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kebiasaan. 

Blass    (1999)    mengatakan    bahwa    aspek-aspek    perilaku    obedience    adalah 
Mempercayai (belief), menerima (accept), dan melakukan (act). Cross (2008) berpendapat, 
bahwa faktor yang dapat menimbulkan atau meningkat sebuah ketaatan adalah difusi 
tanggung jawab, persepsi tentang legitimate authority, entrapment, dan norma sosial. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku obedience 
adalah perilaku respon yang muncul karena adanya sebuah instruksi yang diberikan oleh 
pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi kepada pihak yang memiliki otoritas yang 

lebih rendah. Pada konteks ini manusia adalah pihak yang seharusnya memberikan respon 

berupa sikap patuh kepada pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada dirinya, 

yaitu patuh kepada Allah. Selain itu, pelajar juga merupakan pihak yang lebih rendah 

dibandingkan  dengan  guru.  Aspek-aspek  yang  dimiliki  oleh perilaku  obedience  adalah 

mempercayai (belief), menerima (accept), dan melakukan (act). 

Tadib  adalah  metode  yang  digunakan  untuk  menyampaikan  informasi  secara 

terencena  dan  terstruktur  kepada  pelajar,    sehingga  pelajar  tersebut  dapat  melakukan 

amalan dengan berlandaskan pengetahuan dan keyakinannya terhadap realitas bahwasanya 

ilmu dan segala sesuatu terdiri dari hirarki sesuai dengan tingkatan - tingkatannya (Daud, 

2003; Husaini, 2010; Langgulung, 2003 Langgulung, 2004; Martin & Pear, 2015; Robbins 
& Judge, 2012; & Suwaid, 2009) . 

Konsep dasar dari pelatihan Tadib ini adalah pelatihan yang akan melatih pelajar 
untuk  melakukan  sebuah  tindakan  sesuai  pada  tempat  dan  waktunya  atau  meletakkan
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sesuatu pada tempatnya. Tahapan dalam melaksanakan tadib adalah tahap pengajaran 

(ta’lim), tahap ilmu (‘ilm), dan tahap pengasuhan yang baik (tarbiyah). TADIB (training 

adab murid yang baik) ini akan dilakukan sebanyak tiga kali yang memilki durasi sebanyak 

dua hingga dua setengah jam. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas TADIB (Training 

Adab Murid yang Baik) dalam meningkatkan perilaku obedience pada pelajar yang 

bersekolah di SMP Muhammadiyah 1 Godean. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah TADIB (training adab murid yang baik) dapat meningkatkan perilaku obedience 

pada pelajar SMP Muhammadiyah 1 Godean. 

 
Metode 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain single case design. 

Secara khusus jenis desain yang digunakan adalah A-B-A withdrawal. Menurut Seniati, 

dkk (2011) desain A-B-A withdrawal adalah desain yang melibatkan tiga fase yaitu yang 

pertama adalah fase baseline pertama (A1) yaitu pengukuran tanpa dilakukan perlakuan, 

kedua adalah fase perlakuan (B1) yaitu fase pengukuran dan pemberian perlakuan, dan 

yang ketiga adalah fase pengukuran tanpa dilakukan perlakuan yang kedua (A2) sebagai 

hasil dari perlakuan. 
Perilaku yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah khusus perilaku pelajar ketika 

berada di dalam kelas, yaitu perilaku tenang ketika guru menjelaskan (1), perilaku 

memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pelajaran (2), dan perilaku mengerjakan 

tugas sesuai dengan perintah guru (3). Penentuan perilaku ini didasari oleh hasil observasi 

penjajagan yang dilakukan oleh peneliti dan rekan peneliti selama lima hari ketika di dalam 

kelas dan menggunakan kamera tersembunyi yang disediakan oleh sekolah maupun oleh 

peneliti. 

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian single case experiment, maka dari itu 

secara   khusus   data   akan   dianalisis   menggunakan   analisis   visual   dengan   metode 

conservative   dual-criterion   (CDC).   Metode   conservative   dual-criterion   merupakan 

panduan untuk menilai intervensi dengan cara mengevaluasi perubahan dalam berbagai 

tahapan eksperimen single subject design melalui grafik yang sama atau serangkaian grafik 

akan  mencapai  kesimpulan  yang  sama  mengenai  pola  data  dalam  tampilan  grafis 

(Swoboda, Kratochwill & Levin, 2010). 
Metode    conservation    dual-criterion    yang    diterapkan    dengan    meningkatkan 

objektivitas dan inter-rater keandalan proses pengambilan keputusan visual. Menurut 

Swobodo, Kratochwill & Levin (2010), jika perlakuan bertujuan untuk meningkatkan 

variabel terukur maka dapat dilakukan dengan menghitung jumlah poin yang berada di atas 

kedua garis (level  line dan  trend line), dan  sebaliknya jika perlakuan bertujuan  untuk 

mengurangi/  menurunkan  variable  terukur  maka  dapat  dilakukan  dengan  menghitung 

jumlah poin yang berada di bawah kedua garis (level line dan trend line). 

Perolehan jumlah poin kemudian dimasukkan pada table kriteria kesimpulan 

perubahan pada fase perlakuan. Pada penelitian ini pedoman skor sebagai kriteria dasar 

akan dilihat di atas kedua garis (level line dan trend line), karena perlakuan yang dilakukan 

bertujuan untuk meningkatkan perilaku target. Penentuan dari efektifnya sebuah intervensi 

dilihat dari skor yang didapat dari perilaku target yaitu terletak di atas garis (level lline dan 

trend line). 
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Hari 
ke- 

Baseline 1 Perlakuan Baseline 2 

Aspek Aspek Aspek 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 1 1 1 4 3 2 2 2 2 

2 1 1 1 5 4 3 2 1 2 

3 1 0 0 4 3 2 1 1 2 
 

 
 
 
 
 

Tabel 1 

Kriteria Skor Penentuan Terjadinya Perubahan Sistematis 
 

 
 
 

Jumlah skor lama 

intervensi 

Jumlah skor yang 
dibutuhkan 
terjadinya 

perubahan prediksi 
arah sistematis 

5 5 

6-7 6 

8 7 

9-10 8 
 

 
 

Tabel 2 

Keterangan Subjek 

 
No Subjek Usia Jenis Kelamin 

1 IJR 14 Laki-laki 

2 FHA 15 Laki-laki 

3 VC 14 Perempuan 

4 SDA 13 Perempuan 

5 MKAP 15 Laki-laki 

6 AAY 14 Laki-laki 
 

 
 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan conservatice dual-criteria 

adalah 17 grafik dari enam subjek hasilnya adalah sistematis. Sedangkan, satu grafik dari 

satu tidak sistematis. Adapun salah satu grafik yang sistematis adalah sebagai berikut: 

Subjek MKAP (1) 

Tabel 3 
Fekuensi hasil metode CDC
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Grafik 1 

Grafik CDC aspek 1 Tenang ketika guru menjelaskan 
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Grafik 2 

Grafik CDC perilaku 2 memperhatikan guru yang menjelaskan pelajaran 
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Grafik 3 
Grafik CDC perilaku 3 Mengerjakan tugas sesuai dengan perintah guru
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Subjek VC (2) 
 

 

Tabel 4 

Fekuensi hasil metode CDC
 

Hari 
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Baseline 1 Perlakuan Baseline 2 

Aspek Aspek Aspek 
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Grafik 4 
Grafik frekuensi hasil metode CDC perilaku 1 Tenang ketika guru menjelaskan 
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Grafik 5 

Grafik CDC perilaku 2 Memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pelajaran 
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Grafik 6



355  

5 

 

       
 

 

 

Grafik CDC perilaku 3 Mengerjakan tugas sesuai perintah guru 
 
 
 

Subjek AAY (3) 
 

 

Tabel 5 

Fekuensi hasil metode CDC
 

Hari 
ke- 

Baseline 1 Perlakuan Baseline 2 

Aspek Aspek Aspek 
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Grafik 7 

Grafik CDC perilaku 1 tenang ketika guru menjelaskan 
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Grafik 8 
Grafik CDC perilaku 2 Memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pelajaran
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Grafik 9 

Grafik CDC perilaku 3 Mengerjakan tugas sesuai perintah guru 
 

 

Subjek SDA (4) 
 

 

Tabel 6 

Fekuensi hasil metode CDC
 

Hari 
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Baseline 1 Perlakuan Baseline 2 

Aspek Aspek Aspek 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
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Grafik 10 
Grafik CDC perilaku 1 Tenang ketika guru menjelaskan
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Grafik 11 
Grafik frekuensi hasil metode CDC aspek 2 Memperhatikan guru yang sedang menjelaskan 

4 
A1              B                      A2 

3 

2 

1 

0 
1    3    5    7    9   11  13  15  17  19  21  23  25  27  29  31  33  35  37  39 

 

 

Grafik 12 

Grafik CDC perilaku 3 Mengerjakan tugas sesuai perintah guru 
 

 

Subjek FHA (5) 
 

 

Tabel 7 

Fekuensi hasil metode CDC
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Grafik 13 

Grafik CDC perilaku 1 Tenang ketika guru menjelaskan 
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Grafik 14 
Grafik CDC perilaku 2 Memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pelajaran
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Grafik 15 

Grafik CDC perilaku 3 Mengerjakan tugas sesuai perintah guru
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Tabel 8 
                   Fekuensi hasil metode CDC     

       Baseline 1               Perlakuan             Baseline 2   

 Aspek                       Aspek                      Aspek  
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Grafik 16 

Grafik CDC perilaku 1 Tenang ketika guru menjelaskan
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Grafik 17 

Grafik CDC Perilaku Memperhatikan Guru yang Sedang Memberikan Pelajaran 
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Grafik 18 
Grafik CDC Perilaku Mengerjakan tugas sesuai perintah guru 

 

 
 

Keterangan: 
A1: Fase Baseline 1 (6 hari/sesi) 
B: Fase Perlakuan (6 hari/sesi) 
A2: Fase Baseline 2 (6hari/sesi) 

: Level Line 
        : Trend Line 

 
Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian menggunakan visual inspection melalui 

conservative dual-criterion (CDC), bahwa penerapan TADIB (Training Adab Murid yang 

Baik) berpengaruh terhadap peningkatan frekuensi perilaku obedience pada diri siswa SMP 

Muhammadiyah  1  Godean.  Sebagian  besar  hasil  perolehan  skor  frekuensi  perilaku 

obedience yang digambarkan oleh grafik conservative dual-criterion (CDC) menunjukkan 

adanya peningkatan yang sistematis pada aspek perilaku pertama, kedua, dan ketiga. Akan 

tetapi, ada satu skor frekuensi yang menunjukkan terjadinya ketidaksistematisan, yaitu pada 

subjek VC. Hal ini disebabkan karena VC terlibat masalah di dalam keluarganya, yaitu 

masalah  pertengakaran  yang  kembali  terjadi  antara  ibu  dan  mantan  ayahnya.  Hal  ini
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tentulah sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter, khususnya pada kepatuhan 

yang dimiliki oleh seorang anak, karena keluarga menjadi bagian terpenting dalam 

membentuk perilaku pada anak yang ada di dalam keluarga tersebut (Suwaid, 2009). 

Satu  di  antara  hal  terpenting  dalam  pembentukan  perilaku  adalah  motivasi. 

Motivasi adalah suatu proses dalam diri manusia atau hewan yang menyebabkan organisme 

tersebut bergerak menuju tujuan yang dimiliki atau bergerak menjauh dari situasi yang 

tidak menyenangkan (Wade dan Tavris, 2007). Hal ini mengisyaratkan bahwa motivasi 

manusia selalu mengarah kepada hal-hal yang disenanginya dan selalu menjauh dari hal 

yang tidak dia senangi. 

Pada penelitian ini langkah awalnya adalah mempengaruhi afeksi peserta dengan 

cara   memberikan   motivasi   kepada   mereka   yang   berupa   motivasi  untuk   mencapai 

kesuksesan yang mereka inginkan. Langkah kedua yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah memberikan cara untuk mencapai cita-cita mereka. Langkah yang diberikan kepada 

peserta untuk mencapai cita-cita mereka adalah adab-adab seorng pelajar yang hebat. Hal 

ini dilakukan untuk memenuhi aspek kognitif mereka. Karena perasaan senang peserta 

tidak akan menjadi berguna bila tidak diiringi dengan adanya ilmu yang mereka miliki 

untuk mencapai cita-cita mereka tersebut. 

Menurut Yusuf (dalam Puspitasari dan Hendrati, 2013) pengetahuan merupakan 

aspek yang penting dalam membentuk perilaku. Adanya pengetahuan yang baik diharapkan 

akan membuahkan perilaku yang baik pula. Akan tetapi, perilaku baik ini memerlukan 

kebiasaan dan kebiasaan ini dimulai dari sebuah praktik berperilaku yang baik. Kemudian, 

langkah terakhir yang dilakukan adalah mempraktikkan adab-adab yang sudah diberikan 

oleh eksperimenter. 

Hal  ini  dilakukan  karena  untuk  membentuk  sebuah  kebiasaan  diperlukannya 

praktik atau latihan yang dilakukan secara berulang, sebagaimana yang telah ditulis oleh 

Siauw (2013) bahwa kebiasaan akan terbentuk bila melakukan latihan secara berulang- 

ulang. Pada fase baseline 1 para subjek diobservasi dalam keadaan pembelajaran di dalam 

kelas seperti hari-hari biasanya. Mereka melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan. 

Terlihat bahwa para subjek memiliki caranya sendiri untuk menghindari atau mengabaikan 

aturan maupun tugas yang mereka diberikan kepada mereka. 
Seringkali  para  subjek  terlihat  mengabaikan  tugas  atau  aturan  yang  diberikan 

kepada mereka, seperti lebih memilih berbicara dengan teman yang ada di sebelahnya, 

menggambar, sering keluar kelas tanpa alasan yang jelas, dan bercanda bersama teman 

yang ada di sebelahnya. Ketika kondisi para subjek terlihat sangat tidak mempedulikan 

aturan  yang  diberikan  oleh  guru,  maka  guru  tersebut  secara  langsung  memberikan 

intervensi berupa kata-kata yang bernada tinggi dan memperlakukan para subjek pelanggar 

aturan tersebut dengan perlakuan khusus dengan tujuan menertibkan mereka kembali. Akan 

tetapi, setiap guru memberikan perlakuan ini berbeda antara satu guru dengan guru yang 

lainnya dan penerapannya pun tidak bersifat konsisten. 

Menurut Higbee (2014) perlu adanya perlakuan yang konsisten agar perilaku yang 

diharapkan dapat bertahan lama. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan yang dinyatakan 

oleh Martin dan Pear (2015) bahwa perlunya perlakuan yang bersifat konsisten dan terus- 

menerus   dalam   merubah   perlakuan   yang   tidak   diinginkan   menjadi   perilaku   yang 

diinginkan. Pada keadaan yang seperti ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor individu 

yang memberikan aturan tersebut. Idealnya dalam pemberian instruksi atau aturan untuk
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membentuk sebuah perilaku yang diinginkan adalah diberikan oleh individu yang memiliki 

peran penting bagi setiap individu tersebut (Suwaid, 2009). Figure-figur otoritas sering kali 

memiliki simbol-simbol yang dapat dilihat dengan jelas untuk kekuasaan atau statusnya, 

yang menyulitkan untuk menolak perintahnya. 
Pada fase perlakuan para subjek telah mulai menerima pelatihan yang diberi nama 

TADIB  yang  merupakan  sebuah  akronim  dari Training  Adab  Murid  yang  Baik.  Pada 

pelatihan ini para subjek bukan hanya diberikan materi secara kognitif saja. Akan tetapi, 

para subjek akan menerima beberapa bentuk kegiatan yang dapat merangsang aspek afeksi 

dan psikomotor mereka untuk membentuk perilaku obedience pada diri mereka dan hal ini 

tidaklah dilakukan dalam satu kali pertemuan, melainkan ada tiga pertemuan. Menurut 

Siberman dan Auerbach (2013) pelatihan adalah metode untuk meningkatkan kinerja 

manusia. Bilamana kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan terbatasi oleh 

kekurangan pengetahuan atau keterampilan, masuk akal untuk menjembatani kesenjangan 

tersebut dengan menyediakan instruksi yang diperlukan. Ketika kita ingin menyampaikan 

informasi pun harus memikirkan cara yang terbaik untuk memberikan informasi tersebut. 

Salah satu cara yang terbaik dalam memberikan informasi dalam sebuah acara pelatihan 

adalah membuat pelatihan tersebut bersifat aktif. 

Pelatihan aktif terjadi ketika peserta melakukan sebagian besar kegiatan. 

Kebanyakan pelatih berbicara dengan sekitar 100 sampai 200 kata per menit. Pada fase 

perlakuan ini peserta diinstruksikan untuk melakukan beberapa hal seperti membuat pohon 

cita-cita, menuliskan setiap adab-adab seorang pelajar yang hebat, membaca kisah, dan 

secara langsung mempraktik bersama adab yang seorang pelajar yang hebat. Hal ini 

dilakukan agar pelatihan ini bersifat aktif, sehingga otak membuat hubungan dengan 

perangkat lunak yang terdapat dalam pikiran para subjek. Dampaknya pun terlihat jelas. 

Para subjek terlihat menikmati proses pelatihan yang disajikan dan mereka aktif melakukan 

instruksi yang diberikan oleh eksperimenter. 
Pada fase baseline 2 para subjek belajar dalam keadaan yang sudah mengetahui 

dan pernah mempraktikkan secara langsung adab seorang pelajar yang hebat. Terlihat pada 

diri masing-masing subjek untuk lebih memperhatikan aturan dan tugas yang diberikan 

oleh guru kepada mereka. Hal ini terlihat dari tingkah laku mereka yang saling 

mengingatkan yang bukan hanya pada diri sesama subjek penelitian, tetapi juga kepada 

teman-teman  yang  ada  di  sekitar  mereka.  Walaupun  perubahan  perilaku  mereka  tidak 

terlalu ekstrim, tetapi perilaku mereka setelah menngikuti pelatihan ini sudah lebih baik 

dibanding ketika mereka sebelum mengikuti pelatihan ini. Perlu adanya pembelajaran yang 

sifatnya berkelanjutan. Karena, sebuah pembelajaran bukanlah sebuah proses yang hanya 

satu kali jalan saja, melainkan pembelajaran itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan. 

Dibutuhkan beberapa penjelasan  tentang  materi untuk  diproses cukup  lama agar  dapat 

dimengerti. Hal ini juga berbanding lurus dengan konsep ta’dib. Menurut Al-Attas (dalam 

Daud, 2003) ta’dib adalah sebuah istilah yang cocok untuk menggambarkan maksud dari 

pendidikan dalam Islam yang terfokus pada pembentukan manusia yang memiliki karakter 

baik. 

Konsep  ta’dib  ini  memiliki  dua  unsur,  yaitu  ta’lim  dan  tarbiyah.  Ta’lim  yang 

memiliki arti pengajaran dan mentransferkan ilmu secara kognitif dan tarbiyah memiliki 

arti mengembangkan sesuatu dari tahap yang lebih rendah menuju tahap yang lebih tinggi 

yang setiap proses harus diamati secara mendetail. Dua unsur inilah yang membangun
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konsep  ta’dib. Jadi, dalam pembentukan  karakter  yang baik  dengan cara menanamkan 

adab-adab yang baik tidak cukup hanya memberikan ilmu secara kognitif saja, tetapi juga 

harus memiliki proses yang konkret dengan praktik dan setiap prosesnya pun harus diamati 

secara mendetail agar hasil yang didapatkan maksimal. 

 
Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  didapatkan,  maka dapat  disimpulkan bahwa 
perlakuan  TADIB  (Training  Adab  Murid  yang  Baik)  dapat  meningkatkan  perilaku 

obedience pada pelajar SMP Muhammadiyah 1 Godean. Hal ini terlihat pada tabel fase 

baseline  2  subjek yang  rata-rata mengalami  peningkatan  dibandingkan  pada tabel fase 

baseline 1.  Berdasarkan hasil yang diperlihatkan oleh grafik masing-masing subjek, hanya 

ada satu grafik subjek yang hasilnya tidak sistematis, hanya saja hal ini tidak berpengaruh 

dikarenakan pada 17 grafik masing-masing subjek lainnya menghasilkan hasil yang 

sistematis. Adapun saran bagi sekolah dan peneliti yang selanjutnya adalah: 
A. Sekolah 

Bagi pihak sekolah dapat menggunakan modul TADIB (Training Adab Murid yang 

Baik) untuk menangani kasus yang sama, yaitu untuk meningkatkan perilaku obedience 

pada siswa/i yang sering melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada di sekolah. 
B. Peneliti yang selanjuutnya 

1. Penelitian  ini akan lebih baik bila disinergikan dengan  penelitian  yang bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menciptakan perilaku obedience pada 

murid di dalam kelas. 
2. Penyamarataan jumlah fase baseline pertama, jumlah perlakuan, dan fase baseline 

kedua. 
3. Hendaknya peneliti yang berikutnya melakukan uji modul pada setiap pertemuannya. 

Dan melakukan uji modul minimal satu pekan sebelum penelitiannya dimulai. Hal ini 
dilakukan agar persiapan penelitian menjadi lebih matang. 

4. Hendaknya jumlah observer pada penelitian ini adalah tiga kali lipat dari jumlah 
subjek penelitian. Hal ini dilakukan agar kinerja observer menjadi lebih optimal. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION  :  The purpose of  the research  to  make a literature review on the 
development of the Function School, the goal is to develop and update the measurement 
tool has no adjustable measuring devices that have been previously created. 
METHOD : This research uses qualitative method because the researchers want to produce 
a more comprehensive study of the decline in the scale items the function of schools. 
RESULT : The process of making items the researcher made 127 items with 39 indicator, 

after the Aiken V test the item that passed was as many as 75  and the fass was 52 items. 

The scale is in the validation by experts of the three people that psychology degree 

competency. 

CONCLUSION AND RECOMMENDATION : The function and benefits of the school 

as an institutiom of education providers that are trusted by communities as a tool for 

shaping the personality of the individual in society, to educate citizens to be better and is 

expected to be useful for the nation and the state. The aspect of The Function of the School 

consist of 8 namely: Values of the Faith, Noble Character, Noble Personality and Values of 

Nationalism,  Patriotism,  Learning  of  Science  and  Technology, Expressing  the  Beauty, 

Subtlety, and harmony, Channeling Talents in the Field of Sport, Physical and Mental 

Readiness. 

Keywords: function of the school, scale, study of literatur 
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Pendahuluan 

Berpatokan  kepada  UU  yang  telah  di  revisi  sebanyak  tiga  kali    dari  tahun 
1999,2004,  dan  2014  mengatakatan  bahwa  era  reformasi  pendidikan  sangat  lah 
monumental dalam sejarah pendidikan di Negara Republik Indinesia, di mana otoriter 

yang sangat besar di berikan langsung kepada pihak sekolah. Sekolah bisa 

mengembangkan inovasi sesuai dengan kebijakan masing masing sekolah itu sendiri 

bahkan sekolah memiliki kewenang masing masing di setiap sekolah memiliki 

kewenangan nya sendiri sendiri terhadap standar sekolah itu sendiri, meskipun tujuan 

sama untuk meningkatkan mutu siswa namun cara untuk mencapai hal tersebut berbeda 

beda di setiap sekolah. Sehingga penting dalam hal, ini agar siswa berprestasi sesuai 

standar yang sudah di tetap kan di sekolah. 

Fungsi sekolah terkhususkan tenaga pendidik sangat memiliki peranan penting 

dalam peningkatan suatu prestasi belajar siswa, namun untuk mencapainya tentunya 

pendidik  memberdayakan  siswa nya agar siswa  mampu  berkembang susuai  dengan 

tanggung  jawab  mereka  menjadi  seorang  siswa  (Purwanti,  Murniati  dan  Yusrizal, 

2014). 
Faktor penyebab rendahnya suatu kualitas pendidikan di anatara nya kurang 

efektifitas, efisiensi dan standarisasi suatu pengajar, sehingga hal itu membuat rendah 

nya suatu pendidikan di negara ini. Serta   permasalahan khusus di dalam pendidikan 

seperti rendahnya suatu kompetensi tenaga pendidik serta tenaga kependidikan, sarana 

dan prasarana tidak mendukung, dan kurang nya kesempatan pemerataan pendidikan, 

serta relevansi pendidikan dan mahalnya suatu biaya pendidikan. 
Sehingga  fungsi  sekolah  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  sangat  lah 

penting seperti sarana yang di sediakan pihak sekolah untuk menunjang pendidikan 

sangat penting untuk meningkatkan kreativitas siswa, serta tenaga pendidikan juga 

memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang siswa untuk dapat berpikir 

kritis. 

Dalam  undang  undang  RI  no  20  tahun  2003  mengenai  sistem  pendidikan 

nasional dijelaskan bahwa: tujuan dan fungsi pendidikan nasional ini di mana untuk 

mengembangkan suatu kemampuan dan membentuk suatu watak serta suatu peradaban 

suatu bangsa yang bermatabat dalam suatu rangka mencerdaskan suatu kehidupan 

bangsa, tujuan nya untuk mengembangkan suatu kemampuan siswa agar menjadi 

manusia yang beriman serta bertaqwa kepada sang pencipta, berakhlah mulia, sehat, 

beriman, kreatif, mandiri dan dapat menjadi warga yang mampu untuk demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Peningkatan suatu fungsi sekolah merupakan suatu tujuan pembangunan suatu 

pendidikan  nasional  yang  berupaya  untuk  meningkatkan  suatu  kualitas  diri  pada 

manusia, serta tentu nya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ini merupakan fungsi 

sekolah dalam  mempersiapkan  siswa untuk  menjadi  manusia yang  mampu  berpikir 

kritis, kreatif, serta bisa menjadi profesional di bidang nya masing-masing. 
Skala  psikologi  ini  merupakan  satuan  ukuran  (unit)  untuk  mengukur  suatu 

fenomena, oleh sebab itu konstrak pengumpulan data di perlukan dalam pembuatan 

skala fungsi sekolah ini. Pengukuran ini di harapkan agar bisa menghasilkan data yang 

valid, pengukuran psikologis ini digunakan untuk mengungkapkan suatu gambaran 

psikologi tentang skala alat ukur fungsi sekolah ini.Adapun tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk membuat skala alat ukur fungsi sekolah, item item untuk mengungkapkan 

apa yang hendak di teliti. Pada penelitian ini melibatkan 100 orang subjek dengan
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Aspek-Aspek Judul Jurnal Penulis Alat Ukur 

Nilai Keimanan The Centrality of 
Religiousity Scale 

Stefan 
Huber 

Odilo W. 

Huber 

The Centrality of 
Religiousity Scale (CRS) 

Nilai Akhlak 
Mulia 

Psychometric   Properties 
of Two Islamic Measures 

Among Young Adults in 

Kuwait  :  the  Sahin 

Francis Scale of Attitude 

towards islam and the 

Sahin index of Islamic 

Moral Values. 

Sahin, 
Abdullah 

The Sahin-Francis Scale 
of Attitude Toward 

Kepribadian 
Luhur dan Nilai 
Kebangsaan 

Skala karakter toleransi : 
konsep dan operasional 

aspek kedamaian, 

menghargai  perbedaan 

dan kesdaran individu 

Agus 
Supriyanto 

Amin 

Wahyudi 

Skala Karakter Toleransi 

Rasa Cinta 
Tanah Air 

Konstruksi    Alat    Ukur 
Karakter Nasionalisme 

Nofrans 
Eka Saputra 
Yun Nina 

Ekawati 

Rahmadani 

Islamiah 

Skala Karakter 
Nasionlisme 

Mempelajari 
Ilmu 

Penggunaan    media    IT 
dalam pembelajaran 

Rahmayanti - 

 

 

rentang usia 12-19 tahun yang tengah duduk di bangku sekolah.untuk alat pengumpulan 

data nya sendiri peneliti menggunakan  skala likert dengan alat ukur fungsi sekolah. 

 
Metode 

Penelitian ini untuk menentukan suatu variabel alat ukur yang akan digunakan 
dalam penyusunan alat ukur fungsi sekolah, dengan menggunakan pengamatan yang di 

lakukan peneliti, untuk dapat mengintegrasikan hasil‐hasil tersebut dan mengkonstruksi
 

teori (Hunter & Schmidt, 1990). 
Penelitian ini melibatkan 100 subjek yang berada di kota jambi karakter subjek 

pada penelitian ini adalah remaja berusia 12-19 tahun yang tengah duduk di bangku 
sekolah. 

Alat pengumpulan data ini menggunakan skala likert dengan alat ukur fungsi 
sekolah yang telah di buat oleh peneliti sendiri, yang terdiri atas 127 aitem. 

Adapun aitem aitem pertanyaan terdiri dari favorebel serta unfavorebel yang 
nantinya jawaban dari subjek berupa Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), 
Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS) dengan menggunakan skala likert. 

Analisis  data  menggunakan  uji  korelasional  Product  Moment  dengan  tujuan 
untuk  menjadi  suatu  pedoman  penyusunan  alat  ukur  fungsi  sekolah.  Penelitian  ini 

bersifat kualitatif karena peneliti ingin melihat kajian penurunan fungsi sekolah menjadi 

suatu item. 
Dibawah ini merupakan dasar atau acuan kami dalam penelitian ini, sebagai 

berikut:
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Pengetahuan dan 
Teknologi 

   

Mengekspresikan 

keindahan, 

kehalusan dan 

harmoni 

Semantic differential 

sebagai alat ukur resppon 

estetik siswa 

Bambang 
Prihadi 

- 

Penyaluran 
Bakatdi Bidang 
Olahraga 

Sport Motivation Scale-6 
:   A   Revised   six-factor 
sport motivation scale 

Mallet 
Cliffort 

Sport Motivation Scale-6 
(SMS-6) by : Clifford 
Mallet 

Kesiapan Fisik 
dan Mental 

Student   readiness   high 
school entrance exams 

higher education and the 

role of school counselors 

Tri Anjar Kuisioner Skala Likert 

 

Teori 
1.   Teori fungsi sekolah 

Noeng Muhadjir (2003: 16-18) mengatakan bahwa ditinjau dari segi antropologi 

kultural dan sosiologi, ada tiga fungsi utama sekolah, yaitu menumbuhkan kreativitas 

subjek-didik, menumbuhkembangkan nilai-nilai insani dan Ilahi pada subjek didik dan 

satuan sosial masyarakat, dan meningkatkan kemampuan kerja produktif pada subjek 

didik. 

 
2.   Teori pembuatan alat ukur 

Alat ukur ini merupakan capang ilmu statistika terapan yang mana alat ukur 
ini untuk mengungkapkan suatu fungsi sekolah, untuk pemodelan alat tes menggunakan 

pemodelan angka angka yang berkisanambungan, dan untuk pengukuran psikologi ini 

adalah  pengukuran  suatu  aspek  aspek  perilaku yang  mencerminkan  prestasi,  bakat, 

sikap dan juga kepribadian. 

Subjek 

Subjek pada penalitian ini adalah siswa sebanyak 100 subjek yang berada di 

jambi yang berusia remaja 12-19 tahun yang tengah duduk di bangku sekolah  dengan 

karakteristik laki laki dan juga perempuan. Alat pengumpulan data yang di gunakan 

adalah skala likert  yaitu skala fungsi sekolah yang disusun sendiri oleh peneliti. 
Analisis data 

Analisis data akan menggunakan software JASP yang dijalankan dengan media 
komputer untuk melihat beberapa hal yaitu: 

1.   Relibilitas 
Reliabilitas alat ukur ini untuk menunjukkan suatu kekeliruan dari pengukuran 

yang tidak dapat ditentukan dengan diestimasi suatu alat ukur (Suryabrata, 2000). 

Estimasi suatu reliabilitas alat ukur yang di capai dengan tiga metode. Adapun tiga 

metode tersebut adalah metode “retest” atau tes ulang, metode “alternate form” atau tes 

paralel dan metode “split-half” atau metode konsistensi internal (Guilford, 1954; 

Thorndike, 1997; Azwar, 2000; Suryabrata, 2000) 

 
2.   Validitas konvergen 

Validitas konvergen merupakan bagian dari validitas konstruk. Validitas yang 
didasarkan pada data lapangan. Validitas yang mencari hubungan di dalam struktur 
skala.  Validitas konvergen  didapat melalui  korelasi  antar  subskala.  Subskala secara
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teoritis berhubungan erat memiliki korelasi tinggi. Sementara, subskala secara teoritis 

tidak berhubungan erat berkorelasi rendah (Azwar, 2009; Suryabrata, 2006; Widhiarso, 
2010). 

3.   Validitas kelompok 
Validitas  kelompok  ini  untuk  mengkonfirmasi  suatu  alat  ukur  dengan  suatu 

kelompok terterntu. Kelompok yang ideal memiliki karakteristik tertentu yang dapat 
dibuktikan melalui suatu alat ukur. (Periantalo,2017) 

4.   Validitas konkuren 
Menurut    Periantalo    (2015)    validitas    konkuren    adalah    validitas    yang 

membandingkan alat ukur dengan kriteria di luar dirinya. Serta melihat korelasi antara 
alat ukur dengan kriteria tersebut dan didapat sekarang. 

5.   Z skor 
Nilai Z skor digunakan untuk mengambil sampel dalam suatu set data atau untuk 

menentukan berapa jumlah standar deviasi apakah diatas atau dibawah mean. 
6.   Norma 

Norma merupakan  penyebaran  skor-skor  dari  suatu  kelompok  yang  menjadi 

pasangan  untuk  memberi  makna  atau  arti  pada  skor-skor  mentah  yang  diperoleh 

individu. 

 
Penulisan aitem 

Setelah  di  lakukan  nya  perumusan  suatu  konstrak  kedalam  suatu  indikator 
kemudian  peneliti membuat aitem sesuai  dengan  proporsi  yang di tentukan. Dalam 

penulisan suatu aitem awal yang akan di uji cobakan sebanyak 127 aitem pertanyaan 

yang terdiri dari favorebel dan juga unfevorebel. Kemudian untuk aitem yang sudah di 

uji cobakan di buat review oleh peneliti, ahli konstrak, subjek serta ahli tata bahasa 

sebelum di lakukan uji coba aitem kepada subjek. Tujuan nya agar tercapainya suatu 

validitas logis dari alat ukur ini. 

Tabel 1.1 merupakan contoh aitem favorebel serta unforebel dari skala alat ukur 
fungsi sekolah untuk indikator perilaku memiliki pengetahuan tentang ajaran agama. 

 
Tabel 1.1  contoh aitem favorebel dan unfavorebel 

 
F Saya mengetahui 

hukum-hukum di ajaran 
agama saya 

UN Saya mengetahui ajaran 
agama tetapi saya tidak 

menjalankannya 

 

Tahapan pembuatan aitem 
1.   Penetapan tujuan 

Tahapan penetapan tujuan ini dimulai dnegan mengidentifikasi suatu tujuan dari 

alat ukur yang akan di buat, memilih suatu definisi yang baik mengenai teori yang 

mendasari pembuatan suatu 
konstrak,  skala  fungsi  sekolah  merupakan  suat  alat  ukur  dalam  konstrak 

psikologi, skala fungsi sekolah ini di buat untuk mengukur suatu keperfungsian sekolah 

dalam peningkatan prestasi akademik pada siswa dalam hal ini seperti cara berpikir, 

berinisiatif, berpikiri kritis. 
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2.   Penetapan konstrak 
Konstrak  fungsi  sekolah  ini  di  bangun  oleh  ahli  untuk  menjelaskan  suatu 

fenomena psikologis, teori dasar di ambil dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 76 Ayat 1   Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

pendidikan. Oleh sebab itu konstrak harus di turunkan menjadi indikator untuk dapat di 

ukur. 

 
3.   Penetapan dimensi 

Dimensi atribut psikologi ini merupakan komponen-komponen yang di ambil 
dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 76 Ayat 1 
Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan, adapun dimensi fungsi sekolah 
ini adalah sebagai berikut: 
Nilai keimanan. 

Yaitu nilai yang dianut oleh masyarakat sebagai bentuk kepercayaan akan agama 
dan Tuhan, nilai kerohanian yang telah ada sejak awal di mulai nya peradaban manusia, 

etika  yang  di  anut  oleh  masyarakat  mengenai  suatu  kepercayaan  mengenai  sang 

pencipta alam semesta. 
Nilai akhlak mulia. 

Yaitu  Moral  atau kebiasaan  yang  dirasakan  dan  dilakukan    yang  mengikuti 

seluruh perintah yang telah di sampaikan di dalam kitab suci serta tidak melanggar 

hukum dari sang pencipta 
Kepribadian luhur dan nilai kebangsaan. 

Karakter yang mendorong seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu 

sesuai dengan nilai yang telah ada di suatu bangsa, yang telah diturunkan dari generasi 

ke generasi. Menjadi tolek ukur dalam setiap melakukan tindakan atau pun perbuatan. 

Rasa cinta tanah air 

Yaitu sikap dan tindakan yang menunjukkan adanya kebersediaan untuk 

melayani, menjaga, memelihara, mempertahankan, dan melindungi keutuhan bangsa 

dan negara. Mengorbankan waktu untuk menjadi bagian yang akan berkonstribusi untuk 

turut memajukan bangsa, malakukan perbuatan yang akan menjadikan bangsa bangga 

dengan suatu prestasi yang di peroleh. 
Mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. 

IPTEK adalah sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan 

terbaru yang bersangkutan dengan teknologi atau perkembangan teknologi itu sendiri. 

Mempelajari iptek sangat penting untuk kehidupan selanjutkan yang akan datang, iptek 

itu sendiri akan jauh lebih mempermudah dalam suatu pembelajaran yang nantinya 

Mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni. 
Yaitu Mengungkapkan, menyatakan, dan mengkomunikasikan pikiran, perasaan 

terhadap suatu karya. Dapat melihat suatu keindahan dari suatu karya seni yang 

kemudian di tuangkan dalam sebuah media atau pun di ungkapkan melalui syair syair 

yang di ciptakan. 
Penyaluran bakat dibidang olahraga 

Menyalurkan kemampuan yang merupakan potensi dan dikembangkan agar 

terwujud suatu bakat seperti pada bidang olahraga dengan penyaluran bakat ini akan 

menunjang untuk bisa jauh lebih sehat serta akan membantu mengembangkan prestasi 

di bidang olahraga yang nantinya akan membanggakan individu itu sendiri. 
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Kesiapan Siswa 
keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberikan respon 

dalam cara tertentu terhadap suatu situasi untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran 

yang baik yang di tentukan sendiri oleh siswa dengan di tunjuk kan nya suatu perilaku 

saat proses pembelajaran berlangsung, seperti merespon saat guru bertanya atau pun 

mengajukan pertanyaan saat kurang mengerti dengan penjelasan yang di berikan. 

 
4.   Penetapan abstrak 

Penetapan suatu abstrak ini merupakan turunan dari komponen dari dimensi, 

adapun alat ukur fungsi sekolah ini berasal dari turunan dari setiap dimensi, setiap 

dimensi memiliki aspek dimana aspek tersebut juga memiliki definis yang juga menjadi 

suatu acuan dalam pembuatan suatu indikator perilaku. 

Nilai  keimanan,  dalam  komponen  nilai  keimanan  terdapat  5  aspek  yang 

pertama adalah (Intelektual) Yaitu orang yang memiliki pengetahuan agama dan mereka 

dapat menjelaskan pandangan mereka tentang agama, yang kedua ada (Ideologis) Yaitu 

keyakinan yang dimiliki seseorang mengenai eksistensi dan esensi adanya Tuhan, 

kemudian yang ketiga ada (Perilaku dan perasaan) Tindakan yang dilakukan sebagai 

wujud dari keimanan seseorang dan yang keempat ada (Ibadah umum) Yaitu kehadiran 

atau  melakukan  peribadatan di  tempat ibadah dan  untuk  yang terakhir  ada (Ibadah 

pribadi) Yaitu melakukan ibadah atau berdoa secara pribadi. 

Nilai akhlak mulia, terdapat 5 aspek dalam komponen nilai akhlak mulia di 

antara nya adalah (Akhlak kepada orang tua) Sikap/perbuatan kepada orang tua untuk 

berbakti dan menaati perintahnya, yang kedua ada (Akhlak terhadap diri sendiri) Sikap 

memelihara kerapihan diri  baik  jasmaniah  maupun  rohaniah,  kemudian  untuk  yang 

ketiga ada (Akhlak kepada guru) Yaitu sikap/perbuatan sebagai bentuk bakti terhadap 

guru, kemudian untuk yang keempat ada (Akhlak kepada masyarakat) Yaitu 

Sikap/perbuatan  untuk  saling  menjaga  kerukunan  di  dalam  masyarakat  dan  yang 

terakhir adalah (Akhlak kepada lingkungan) Menjaga dan memelihara kelestarian 

lingkungan hidup. 
Kepribadian luhur dan nilai kebangsaan, dalam  komponen ini terdapat 2 

aspek di antara nya adalah sebagai berikut (Menghargai perbedaan) Yaitu sikap atau 

sifat menenggang berupa menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, 

pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri, 

kemudian yang kedua adalah (Kesadaran) Yaitu hal yang dirasakan atau dialami oleh 

seseoran 
Rasa cinta tanah air, terdapat beberapa aspek di dalam komponen ini adapun 

aspek tersebut adalah sebagai berikut, (Melayani dan menjaga persatuan bangsa.) 

bermakna bahwa individu yang  cinta tanah  air senantiasa mencintai,mengasihi,serta 

peduli dengan bangsa dan negaranya, kemudian ada aspek (Memlihara dan 

mempertahankan  lingkungan  sekitar)  sikap  dan  tindakan  individu  yang  bersedia 

menjaga alam dan lingkungan sekitarnya juga menjaga dan melestarikan kekayaan- 

kekayaan kebudayaan daerah di Indonesia, dan yang terakhir adalah (Melindungi 

integritas dan martabat bangsa) merujuk kepada bagaimana individu membawakan 

dirinya dalam berbangsa dan bernegara. Seseorang yang cinta terhadap tanah airnya ia 

akan berusaha menjadi pribadi dan bangsa yang bermartabat. 
Mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, terdapat beberapa aspek dalam 

komponen   ini   adalah   sebagai   berikut   (Keaktifan)Yaitu   keadaan   dimana   siswa 

melakukan kegiatan pembelajaran, seperti memperhatikan pembelajaran yang sedang 

berlangsung, kemudian ada aspek (Keterlibatan langsung) Yaitu sikap merespon /ikut
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serta   dalam   pembelajaran,   dan   yang   terakhir   ada   aspek   (Pengulangan)   Yaitu 

pengulangan dan penerapan hasil belajar yang telah didapat 
Mengekspresikan  keindahan,  kehalusan,  dan  harmoni,  kemudian  yang 

terdapat  3  aspek  dalam  komponen  ini  di  antara  nya  adalah  (Evaluative  (menilai 

kualitas))  Yaitu  pengamatan  terhadap  suatu  karya  yang  terfokus  pada  sifat-sifat 

uniknya, kemudian yang kedua ada (Formal (merasakan sifat-sifat bentuk))Yaitu 

merasakan sifat-sifat bentuk yang ditunjukkan oleh suatu karya, kemudian yang terakhir 

adalah  (Simulative (merasakan  kesan  gerak))  Yaitu  merasakan  kesan  berirama dari 

unsur-unsur visual yang ditunjukkan. 

          Penyaluran bakat dibidang olahraga , terdapat 2 aspek dalam komponen ini 

di antara nya adalah (Intrinsic) berasal dari dalam diri seseorang/batiniah yang 

merupakan dorongan semangat yang berasal dari dalam diri sendiri yang nantinya akan 

menjadi suatu dorongan untuk beraksi, kemudian terdapat aspek (Ekstrinsik) berasal 

dari diri seseorang / lahiriah yang juga merupakan suatu dorongan semangat dari luar 

diri seperti dari lingkungan atau pun dari hal lain nya. 

    Kesiapan siswa, yang terakhir adalah komponen kesiapan siswa terdapat 2 aspek 

dalam komponen ini diantaranya adalah sebagai berikut, (Kondisi fisik) Yaitu suatu 

kapasitas seseorang untuk melakukan pekerjaan yang bersifat fisik dengan kemampuan 

yang bervariasi, kemudian yang terakhir ada aspek (Kondisi psikologis) Yaitu suatu 

kondisi dimana mental, pikiran, dan perilaku manusia itu berjalan dengan baik 

 
5.   Penetapan indikator 

Indikator  meerupakan bentuk  - bentuk  perilaku  yang  mengidentifikasi suatu 
fenomena psikologi, penyusunan indikator yang baik harus mengunakan kalimat 

operasional dalam suatu tingkatan kejelasan yang dapat di ukur. Indikator perilaku ini 

nantinya akan di turunkan definisi aspek dari setiap komponen. Indikator perlaku 

merupakan hal yang hendak diukur dan dari indikator perlilaku akan diturunkan dalam 

bentuk aitem 

 
6.   Menulis aitem 
a.      Format aitem 

i.     Bentuk pernyataan dengan pilihan 
ii.     Bentuk pertanyaan 

Yang terdiri dari perpertanyaan favorebel serta pertanyaan unfavorbel di mana 
pertanyaan favorebel adalah pernyataan yang akan mendukung dalam penelitian ini 
kemudian ada pertanyaan unfavorbel di mana pertanyaan ini kebalikan dari pertanyaan 

favorebel yaitu pernyataan yang tidak mendukung atau tidak memihak. Tujuan 

pembuatan item fav dan unfav untuk menghindari bias berupa stereotip respon 
b.      Format responden 

Format  respon  dapat  berupa  bentuk  perilaku  seperti  menggambar,  menjawab, 
memilih gambar, memilih jawaban. 

Pada skala psikologi yang populer adalah memilih jawaban 
Adapun pemilihan jawaban ini terdiri dari [STS] [TS] [N] [S] [SS] responden 

nantinya akan menjawab pertanyaan dengan pilihan jawaban   adalah STS   = sangat 
tidak setuju TS = tidak setuju N = netral S   = setuju SS = sangat setuju. 
c.         Kaidah penulisan aitem 

Menurut Edwards  kaidah penulisan aitem adalah : 

•  Hindari membuat pernyataan yang berhubungan dengan masa lalu
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•  Hindari membuat pernyataan tentang fakta atau yang dapat diinterpretasikan sebagai 
fakta 

•  Hindari membuat pernyataan yang dapat diinterpretasikan lebih dari satu 

•  Hindari membuat pernyataan yang tidak relevan dengan perilaku yg diukur. 

•  Hindari membuat pernyataan yang disetujui atau tidak disetujui oleh banyak pihak 
(Social Desirability) 

•  Buatlah  pernyataan  yang  memungkinkan  orang  untuk  memberikan  respon  dari 
rentang setuju-tidak setuju, selalu-jarang 

•  Buatlah  pernyataan  dengan  bahasa yang  sederhana,  jelas,  dan mudah dimengerti 
dengan bahasa baku 

•  Buatlah pernyataan yg sederhana 

•  Buatlah pernyataan yg memiliki satu pokok pikiran utama 

•  Hindari kata-kata: semua, selalu, tidak satupun, tidak pernah, sering 

•  Gunakan secara hati-hati kata-kata: hanya, hampir, atau kata lain yg sama artinya 

•  Hindari Penggunaan kalimat majemuk 

•  Hindari dua kata negatif dalam satu kalimat 

•  Jangan menulis item yang langsung menanyakan atribut yang hendak diungkap. 

 
7.   Seleksi aitem 

Apabila indeks-indeks daya diskriminasi (riy atau fi(y-i) sudah diperoleh dari 
semua aitem,  selanjutnya akan  ditentukan  mana aitem  yang  gugur  dan  yang  tidak. 

Indeks daya diskriminasi bergerak dari 0 sampai dengan 1,00 dengan tanda positif atau 

negatif.  Semakin baik  daya diskriminasi  aitem maka indeksnya semakin  mendekati 

angka 1,00. Indeks yang mendekati angka 0 atau yang memiliki tanda negatif 

mengindikasikan daya diskriminasi yang tidak baik. Aitem yang memilliki harga riy 

atau ri(y-i) kurang dari 0,30 dapat diinterpretasikan sebagai aitem yang memiliki daya 

diskriminasi rendah. Batasan ini merupakan suatu konvensi. Penyusun skala boleh 

menentukan sendiri batasan indeks daya diskriminasi aitemnya dengan 

mempertimbangkan isi dan tujuan skala yang sedang disusun. 
Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian ini menggunakan skala likert dengan alat ukur fungsi 

sekolah, jumlah aitem dalam alat ukur ini sabanyak 127 aitem yang terdiri dari 

Intelektual, Ideologis, Perilaku dan perasaan, Ibadah umum, Ibadah pribadi, Akhlak 

kepada orang tua, Akhlak terhadap diri sendiri, Akhlak kepada guru, Akhlak kepada 

masyarakat, Akhlak kepada lingkungan, Menghargai perbedaan, Kesadaran, Melayani 

dan menjaga persatuan bangsa, Memlihara dan mempertahankan lingkungan sekitar, 

Melindungi integritas dan martabat bangsa, Keaktifan, Keterlibatan langsung, 

Pengulangan, Evaluative (menilai kualitas), Formal (merasakan sifat-sifat bentuk), 

Simulative (merasakan kesan gerak), Intrinsic, Ekstrinsik, Kondisi fisik, dan juga 

Kondisi psikologis. Peneliti menggunkan Product Moment untuk menguji korelasional 

 
Hasil dan Pembahasan 

Skala yang digunakan   dalam penelitian ini adalah teknik skala Likert dengan 

alat  ukur  fungsi  sekolah.  Penggunaan  skala  Likert  menurut  Sugiyono  (2013:132) 

adalah: 121 “Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”. Sugiyono (2013:132) 

mengemukakan bahwa: “Macam-macam skala pengukuran dapat berupa: skala nominal,
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skala ordinal, skala interval, dan skala rasio, dari skala pengukuran itu akan diperoleh 

data nominal, ordinal, interval, dan rasio”. 
Terdapat  127  aitem  yang  di  buat  dalam  penyusunan  skala  alat  ukur  fungsi 

sekolah untuk indikator perilaku terdapat 39 indikator perilaku. Adapun tahapan dalam 

penurunan aiken v adalah dengan menentukan teori yang akan digunakan, menentukan 

konstrak, indikator perilaku, dan yang terakhir menentukan aitem yang akan di gunakan. 

 
Tabel 1.2. contoh aitem pada skala fungsi sekolah 

Komponen Aspek Indicator Aitem 

Nilai 
alkhlak 
mulia 

Akhlak 
kepada 
guru 

Menghormati 
dan    menaati 
perintah guru 

Saya   menyapa   guru   saat   bertemu 
disekolah 

Saya  berpura-pura  tidak  melihat  guru 
saat   sedang   berada   diluar   sekolah 
(aitem unfavorable) 

Rasa  cinta 
tanah air 

Melayani 
dan 
menjaga 
persatuan 
bangsa 

Menjaga 
kerukunan 
dan 
keharmonisan 

Saya  membantu  teman  tanpa  melihat 
suk,ras, dan agama mereka 

Saya ikut serta dalam kegiatan gotong 
royong baik disekolah maupun dirumah 

 

Setelah  peneliti  selesai  membuat  aitem,  kemudian  dilakukan  uji  Aiken  v 

terhadap aitem oleh penguji ahli. Peneliti memilih tiga ahli yang sesuai kriteria untuk 

menguji Aiken v dari aitem tersebut. 

 
Setelah dilakukannya analisis Aiken V kami mendapatkan 75 aitem dari 127 

aitem  dan  aitem yang  gugur  adalah sebanyak  52  aitem  dan aitem final didapatkan 

berdasarkan hasil Aiken V baik dan kurang baik. 
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uji Aiken V Skala Fungsi Sekolah ini adalah sebanyak 3 (tiga orang) lulusan 

sarjana    psikologi    yang    mempunyai 
kompetensi dalam pembuatan alat ukur.

• Konstrak 

• Teori 

• Indikator Perilaku 

• Aitem 

Setelah melakukan semua 

tahapan di atas barulah di lakukan 

pengujian aiken v yang mana akan 

menentukan apakah layak atau tidak. 

Setalah aitem siap untuk di ujikan maka 

akan ada klasifikasi untuk aiken v 

tersebut adapun klasifikasi tersebut ada 

di tabel 1.2 

Tahapan pertama penentuan tujuan yang terdiri atas penetapan tujuan alat ukur, 

memilih  definisi  yang  mendasari  teori  pembuatan alat  ukur,  tujuan  skala alat  ukur 

fungsi sekolah ini bertujuan untuk  mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Tahapan berikut nya adalah penetapan konstrak di mana konstrak peneliti di 

bangun untuk menentukan untuk menjelaskan suatu fenomena psikologi, adapun 

konstrak yang hendak di ukur adalah fungsi sekolah. Teori dasar dalam penyusunan 

kontrak alat ukur fungsi sekolah merupakan ketentuan yang ada dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 76 Ayat 1   Tentang 

Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  pendidikan. Untuk  itu  akan  diturunkan  ke dalam 

indikator. 

 
Tabel 1.3 klasifikasi analisis aitem 

Karakteristik Jumlah aitem 

Sangat bagus 0,71 - 1 

Bagus 0,5 - 0,7 

Kurang bagus < 0,5 
 

Setelah dilakukan nya penulisan aitem maka peneliti melakukan penguji aiken v 

yang terdiri dari 3 penguji yang di lakukan oleh ahli menganai konstrak fungsi sekolah 

adapun rentang penilaian nya dari 1-5 

Untuk dapat mengukur suatu hasil aiken v di perlukan rumus pengukuran aikens’v 
 

 
 
 
 

s        = r – lo 

lo      = angka penilaian terendah 
c       = angka penilaian tertinggi 
r        = angka yang diberikan penilai 
n       = jumlah penilai 
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                                                   Tabel 1.4 Hasil Uji Aiken V   
Komponen Baik Kurang baik 

Intelektual 2 item 4 item 

Ideologis 5 item 1 item 

Perilaku dan perasaan. 5 item 1 item 

Ibadah umum. 4 item - 

Ibadah pribadi 5 item - 

Akhlak kepada orang tua 2 item 2 item 

Akhlak terhadap diri 
sendiri. 

5 item 2 item 

Akhlak kepada guru. 3 item - 

Akhlak kepada masyarakat. 3 item - 

Akhlak kepada lingkungan. 1 item 2 item 

Menghargai perbedaan. 3 item - 

Kesadaran. 4 item 2 item 

Melayani dan menjaga 
persatuan bangsa. 

2 item 1 item 

Memlihara dan 
mempertahankan 

lingkungan sekitar. 

3 item 3 item 

Melindungi integritas dan 
martabat bangsa. 

7 item - 

Keaktifan. - 2 item 

Keterlibatan langsung. 2 item - 

Pengulangan. - 2 item 

Evaluative (menilai 
kualitas). 

1 item 2 item 

Formal (merasakan sifat- 
sifat bentuk). 

1 item - 

Simulative (merasakan 

kesan gerak). 

1 item - 

Intrinsic. 4 item 2 item 

Ekstrinsik . 2 item 1 item 

Kondisi fisik - 6 item 

Kondisi psikologis 9 item 1 item 

Total 74 item 34 item 
 

 
 

Kesimpulan 
Faktor penyebab rendahnya suatu kualitas pendidikan di antara nya kurang 

efektifitas, efisiensi dan standarisasi suatu tenaga pendidik serta tenaga kependidikan, 

sarana dan prasarana tidak mendukung, dan kurang nya kesempatan pemerataan 

pendidikan, serta relevansi pendidikan dan mahalnya suatu biaya pendidikan.Sehingga 

fungsi sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan sangat lah penting seperti sarana 

yang  di  sediakan  pihak sekolah untuk  menunjang pendidikan  sangat  penting  untuk 

meningkatkan kreativitas siswa, serta tenaga pendidikan juga memiliki peranan yang 

sangat penting dalam menunjang siswa untuk dapat berpikir kritis. 

Penelitian ini untuk menentukan suatu variabel alat ukur yang akan digunakan 
dalam penyusunan alat ukur fungsi sekolah, dengan menggunakan pengamatan yang
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dilakukan.Penelitian  ini  melibatkan  100  subjek yang  berada di  kota jambi  karakter 

subjek pada penelitian ini adalah remaja berusia 12-19 tahun yang tengah duduk di 

bangku sekolah. Adapun aitem aitem pertanyaan terdiri dari favorebel serta unfavorebel 

yang   nantinya   peneliti,   untuk   dapat   mengintegrasikan   hasil‐hasil   tersebut   dan
 

mengkonstruksi teori. Jawaban dari subjek berupa   Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak 
Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS). 

Analisis  data  menggunakan  uji  korelasional  Product  Moment  dengan  tujuan 
untuk menjadi suatu pedoman penyusunan alat ukur fungsi sekolah. Skala yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik skala Likert dengan alat ukur fungsi 

sekolah. Terdapat 127 aitem yang di buat dalam penyusunan skala alat ukur fungsi 

sekolah untuk indikator perilaku terdapat 39 indikator perilaku. Adapun tahapan dalam 

penurunan aiken v adalah dengan menentukan teori yang akan digunakan, menentukan 

konstrak, indikator perilaku, dan yang terakhir menentukan aitem yang akan di gunakan. 

 
Saran 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah dijelaskan, penulis memberi saran untuk 

penelitian selanjutnya dengan membuat dan melakukan penelitian dengan menggunakan 

metode penelitian lain serta memperkaya variasi hasil penelitian 
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Abstract 

INTRODUCTION. Mental health is defined as physical, mental, and social well-being 

and the absence of illness or weakness (WHO, 2011). The mental health of millennial 

adolescents is an important issue to research recently. This study had to determine the 

factors that influence the mental health of high school adolescents. 

 
METHOD. This research was conducted on 10th Graders of SMA "A" at Yogyakarta 

(n=11). The research was conducted using qualitative methods. Data collection was 

carried out through interviews and focus group discussions. Data analysis have done by 

coding and data categorization. 

 
RESULTS.The results showed that factors such as social adjustment, virtual culture, 
adolescence transition, and the role of teachers affected adolescent mental health. 

 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS. The results of this study need 

follow-up in the form of interventions at the level of promotion, prevention, curation, 

and rehabilitation, both at the micro-level and the macro-level to improve the quality of 

adolescent mental health. 

 
Keywords: mental health, adolescence, social adjustment, virtual culture, adolescent 
transition, the role of the teachers 
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Pendahuluan 
Dunia remaja merupakan dunia yang kompleks dan menarik untuk diamati. 

Belakangan ini, dinamika kehidupan remaja menjadi kian kompleks dengan semakin 

berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.    Peningkatan  jumlah  siswa  yang 

mampu mengenyam pendidikan, yang didukung oleh semakin mudahnya akses untuk 

memperoleh  informasi,  melalui  media  massa,  media  cetak  dan  media  elektronik 

membuat kehidupan remaja masa kini menjadi lebih dinamis. Hal-hal tersebut tentu 

dapat memberi sisi positif maupun negatif bagi remaja itu sendiri. 
Sisi positif yang dapat diambil adalah remaja masa kini menjadi semakin terdidik 

dan terpelajar. Remaja memiliki kesempatan mengembangkan kemampuan kognitif yang 

lebih baik. Sedangkan sisi negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi adalah semakin rentannya remaja    mengalami permasalahan. Kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi membuat celah untuk timbulnya permasalahan menjadi 

semakin terbuka. Dimulai dari pertengkaran di dunia maya, permasalahan-permasalahan 

seperti tawuran pelajar, pelecehan seksual, hingga bunuh diri dapat saja terjadi. 

Bila perilaku negatif di atas tidak diperhatikan, hal tersebut dapat memengaruhi 

kesehatan fisik maupun mental remaja itu sendiri. Jika tidak ditangani  tepat, hal-hal di 

atas dapat mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup remaja. 
Dalam  perjalanannya,  remaja  mempunyai  kualitas  kesehatan  mental  yang 

sifatnya bisa positif, bisa negatif. Salah satu contoh bentuk kesehatan mental yang positif 

pada remaja adalah prestasi akademik siswa SMA  di kancah internasional. Pada bulan 

Januari 2012 sebanyak tujuh siswa Indonesia berhasil meraih 3 medali emas, 3 medali 

perak, dan 1 medali perunggu di International Zhautykov Olympiad on Mathematics, 

Physics and Computer Science ke-8. Olimpiade ini diikuti 343 peserta dari 54 tim yang 

berasal dari 18 negara (Kompas.com, 2012). Pada bulan April 2012  dua siswi Indonesia 

meraih satu medali perak dan satu medali perunggu dalam European Girl Mathematical 

Olympiad (EGMO) pertama yang dilaksanakan di Cambridge, Inggris. Kompetisi ini 

diikuti 19 tim yang berjumlah 70 peserta dari 19 negara (Kompas, 2012). 
Namun prestasi tersebut juga diikuti oleh fakta mengenai munculnya beragam 

permasalahan remaja di Indonesia. Permasalahan seperti tawuran, penyalahgunaan obat- 

obatan terlarang, dan penganiayaan adalah contoh permasalahan yang dijumpai pada 

remaja. 
Seorang siswa SMA di Samarinda, Kalimantan Timur, ditangkap bersama barang 

bukti 11 paket narkoba jenis sabu.Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Samarinda 

(Kasat Reskoba Polresta Samarinda) Komisaris Feby DP Hutagalung, Senin dini hari, 

mengatakan  bahwa siswa SMA berinisial  AYP  (17) itu  ditangkap  di sebuah  rumah 

indekos bersama 11 paket sabu seberat 3,4 gram, Minggu (9/9/2012) malam sekitar 

pukul 20.00 Wita (Kompas,2012). 
Kasus diatas hanya sebagian kecil dari permasalahan yang dialami remaja. Hasil 

studi pendahuluanyang dilakukan pada 120 siswa di Daerah Istimewa Jogjakartamelalui 

analisis konten status Facebook mereka menunjukkan remaja menggambarkan 

permasalahan seputar keluarga, akademik, rancangan kehidupan ke depan, hubungan 

romantis dan pertemanan sebagai topik-topik yang paling sering dibicarakan melalui 

media jejaring sosial. 
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            Permasalahn yang timbul di kalangan remaja tersebut berdampak pada 

rendahnya kualitas kehidupan di berbagai setting, termasuk pada setting   sekolah. 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan CPMH (Center for Public Mental Health) 

Fakultas Psikologi  UGM dan  Palang Merah  Norwegia yang  dilakukan  di  4 kota di 

wilayah  Jawa Tengah  dan  Jawa Timur menunjukkan  hasil  bahwa sebanyak  31,4  % 

responden  merasa  tidak  puas  dengan  kehidupan  mereka  di  sekolah,  bahkan  4  % 

responden menyatakan sama sekali tidak puas dengan kehidupan sekolah mereka. 
Bahkan diindikasikan terdapat 0,5 % sampai 5 % responden mengalami masalah 

kesehatan mental yang berat, seperti ketidakpuasan akut terhadap situasi kehidupan 

pribadi, gangguan menyeluruh dalam fungsi-fungsi psikologis dasar (misalnya : 

kemampuan  konsentrasi  dan  pengambilan keputusan  dasar),  gangguan  emosi negatif 

yang menetap (misalnya : merasa cemas,  tertekan, tidak percaya diri) serta kehilangan 

emosi negatif yang menetap (misalnya : tidak pernah merasa bahagia) (Hidayat, 2010). 
Rendahnya   kemampuan   penyesuaian   remaja  yang   terlihat  dari  rendahnya 

dukungan sosial dari teman sebaya, maupun keluarga dapat mengakibatkan kegagalan 
dalam hal akademik yang berujung pada kejadian putus sekolah (Witherspoon et al., 
1999 dalam Becker 2008). Sedangkan kenyamanan dengan lingkungan sosial 

menunjukkan efek positif berupa rendahnya laporan penyakit, indeks prestasi yang lebih 

baik, serta rendahnya rasa kesepian yang dilaporkan remaja (Wetzel et al., 1999 ; Paul & 

Brier, 2001 dalam Becker 2008). 

Perubahan yang terjadi ketika memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

juga berpengaruh terhadap kesehatan mental siswa. Roeser, et. al (1999) menyebutkan 

tterjadi peningkatan permasalahan kesehatan mental selama masa transisi pada sekolah 

menengah atas(Srividhya,2007).   Komponen yang terdapat di sekolah seperti guru, 

karyawan, iklim sekolah berperan penting dalam menentukan kualitas kesehatan mental 

di sekolah. Seperti yang diungkapkan Waxman, dkk (1999) Guru, sebagai komponen 

yang sangat dekat kaitannya dengan siswa, menjadi kunci penting selain siswa sendiri 

dalam memberi gambaran yang spesifik mengenai kondisi kesehatan mental siswa di 

sekolah (Kramer, Vuppala & Lamps, 2006). 
Berdasarkan  paparan  di  atas,  perlu  dikaji  lebih mendalam  faktor-faktor  yang 

memengaruhi kualitas kesehatan mental remaja di masa kini. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan mental remaja SMA masa 

kini dan diharapkan dapat memberi manfaat, baik bagi para praktisi maupun akademisi 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan layanan kesehatan mental yang dapat 

diterapkan secara tepat untuk mengatasi permasalahan remaja masa kini. 
 
 

Metode 
Metode  penelitian  dilakukan  secara  kualitatif  terhadap  11  orang  siswa  SMA 

Kelas 10 di Kota Yogyakarta. Subjek   penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah siswa SMA A Jogjakarta kelas X (sepuluh). Alasan pemilihan subjek penelitian 

siswa kelas X adalah sebab siswa kelas X dianggap masih berada dalam masa transisi 

sekolah dari SMP ke SMA, sehingga siswa diasumsikan sedang mengalami penyesuaian 

dengan situasi sekolah yang baru di SMA. Pengambilan subjek penelitian dilakukan 

dengan cara combined sampling antara purposive sampling dan area sampling.
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Purposive sampling adalah pemilihan sekelompok Subjek  didasarkan atas ciri- 

ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang berhubungan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat 

populasi yang   telah diketahui sebelumnya. Sedangkan area sampling adalah teknik 

pengambilan  subjek  penelitian  pada  sebuah  daerah  yang  besar  dibagi-bagi  menjadi 

daerah penelitian yang lebih kecil, dibagi lagi menjadi daerah yang lebih kecil lagi. 

Daerah penelitian dilakukan di Kotamadya Jogjakarta, dengan diwakili oleh Kecamatan 

Umbulharjo. 

Alat  ukur  yang  dipakai  untuk  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  adalah 

dengan menggunakan observasi, wawancara, dan focus group discussion. Observasi 

adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan merekam aktivitas dari 

manusia (binatang)  (Russell,  2010).  Sedangkan wawancara dapat  bersifat  terstruktur 

ataupun tidak terstruktur. Pada saat wawancara berlangsung, pewawancara dapat 

memberikan dan mengarahkan pertanyaan kepada individu yang diwawancarai (Russell, 

2010). 
Focus group  discussion  adalah adalah  suatu  metode riset  yang  oleh Irwanto 

(1988) didefinisikan sebagai “suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu 

permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui  diskusi kelompok”  (Irwanto, 1988). 

Dengan perkataan lain FGD merupakan proses  pengumpulan informasi bukan melalui 

wawancara, bukan perorangan,   dan bukan diskusi bebas tanpa topik spesifik. Metode 

FGD termasuk  metode kualitatif. Seperti metode kualitatif lainnya (direct  observation, 

indepth interview, dsb) FGD berupaya menjawab jenis-jenis pertanyaan how-and why, 

bukan jenis-jenis pertanyaan what-and-how-many yang khas untuk metode kuantitatif 

(survei, dsb). Analisis data kuaitatif dilakukan dengan teknik koding dan organisasi data. 

 
Hasil dan Pembahasan 

Dari hasil wawancara dan FGD yang dilakukan terhadap 11 siswa kelas 10 SMA 

A, didapatkan gambaran yang luas mengenai kesehatan mental remaja. Pertama, 

Hubungan  yang  terbangun antara subjek dengan  orang-orang  disekitar siswa selama 

berada  di  sekolah  memengaruhi  kualitas  kesehatan  mentalnya.  Subjek  O menyadari 

pentingnya mengenal seluruh komponen sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, 

dan lainnya) untuk membuatnya merasa nyaman ketika berada di sekolah. 

Hubungan positif yang terbangun antara guru dan siswa dapat menunjang 

kesehatan   psikolgis   dan   prestasi   akademik   siswa.       Kehangatan,   kepercayaan, 

komunikasi, dukungan dan keterlibatan positif dari guru dapat membentuk kelekatan dan 

mempengaruhi kualitas kesehatan psikologis dan prestasi akademik tersebut. Hubungan 

positif ini juga berperan dalam perkembangan manusia (Murray & Pianta,2007). 
Kedua, terkait dengan   penyesuaian sosial siswa, terdapat hasil yang menarik. 

Siswa SMA mampu menunjukkan penyesuaian sosial yang baik di lingkungan keluarga 

ataupun di lingkungan sekolah. Namun tidak di lingkungan masyarakat. Beberapa subjek 

mengaku jarang berinteraksi dengan tetangganya, hal ini disebabkan karena padatnya 

jadwal kegiatan sekolah, keputusan mereka untuk tidak mau terlibat terlalu jauh dengan 

aktivitas sosial di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka, ataupun karena memang 

lokasi rumah mereka yang jauh dari perkampungan. 

Hal ini diiyakan oleh subjek AU dan subjek AL pada saat focus group discussion. 
Senada dengan subjek AU dan AL, pada saat wawancara, subjek B juga mengaku tidak
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terlalu  akrab  dengan  tetangganya karena ia memutuskan  semenjak  SMP  ingin  lebih 

serius belajar. Menurutnya, bergaul dengan tetangganya akan mengganggu pelajarannya. 

Sedangkan subjek O mengaku ia kurang mengenal lingkungan sekitar disebabkan karena 

lokasi rumahnya yang terpisah jauh dari pemukiman penduduk. Ketika keseimbangan 

antara kemampuan penyesuaian sosial dalam keluarga. Masyarakat dan sekolah terjalin, 

seharusnya remaja akan mampu menunjukkan kesehatan mental yang lebih baik. Akan 

tetapi, ketika komponen yang satu lebih mendominasi dibandingkan komponen yang 

lain, akan memengaruhi kualitas kesehatan mentalnya. 
Hal ini dibuktikan oleh pernyataan S sebagai berikut, “saya merasa percaya diri 

ketika berada di depan keluarga. Namun, ketika berada di tempat lain, misalnya ketika 

berada  di  kelas  atau  di  sekolah,  rasanya  kepercayaan  diri  itu  hilang” (S  ;Q10;A1). 

Kepercayaan   ini   akan   memengaruhi   self-esteem   remaja,   yang   akhirnya   juga 

memengaruhi  kualitas kesehatan mentalnya secara keseluruhan. Padahal  kemampuan 

penyesuaian ini dibutuhkan sebagai indikator kedewasaan remaja. 
Seperti yang diungkapkan oleh Kusuma dan Uly, bahwa penyesuaian diri yang 

berhasil didasari oleh adanya kematangan dalam diri individu terhadap tuntutan-tuntutan 

dan norma-norma sosial yang akan membawa individu pada kematangan sosial yang 

lebih  bersikap dewasa.  (Kusuma &  Uly,  2008).  Moos  (2002)  menambahkan  bahwa 

social skills yang baik merupakan faktor protektif yang dapat membentengi remaja dari 

masalah psikologis. 
Ketiga, budaya virtual memiliki peran yang signifikan terhadap diri remaja. Hasil 

dari wawancara yang dilakukan terhadap subjek A, O , B dan P menunjukkan hasil yang 

serupa. Bahwa mereka menyebutkan bahwa teknologi merupakan hal yang penting bagi 

mereka. Teknologi berpesan tidak hanya untuk membantu mereka mengakses   materi 

pelajaran, tapi sebagai sarana hiburan, sosialisasi dan mengekspresikan diri. 

Rutinitas  yang  dilalui  oleh  remaja  di  sekolah  tidak  jarang  membuat  mereka 

bosan, sehingga mereka membutuhkan sarana hiburan yang cepat dan mudah dijangkau. 

Sedangkan mereka tidak punya waktu yang cukup banyak untuk melakukan interaksi 

secara langsung dengan lingkungan sekitar, sehingga proses sosialisasi dan penemuan 

identitas  diri  berlangsung  secara  virtual  pada  remaja  masa  kini.  Selain  itu,  media 

teknologi  kini  menjadi  alat  baru  yang  dipergunakan  oleh  remaja  untuk  melakukan 

koping atas masalah yang dihadapi. 
Hal ini sejalan dengan pernyataan Chy & Frydenberg (2009) yang menyebutkan 

bahwa Penggunaan internet bagi remaja juga merupakan metode untuk koping terhadap 

masalah yang dialaminya. Masalah yang perlu diwaspadai adalah ketika penggunaan 

internet ini menimbulkan kebingungan identitas pada remaja. Sebab, citra yang dibentuk 

pada dunia maya dapat berbeda dengan yang ditemui di dunia nyata. Sehingga hal ini 

berpotensi mengganggu identitas personal dan kesehatan mental pada akhirnya, seperti 

yang diungkapkan oleh Subrahmanyam & Greenfield (2008). 

Keempat, Peran dari orangtua terhadap kesehatan mental remaja juga menjadi 

perhatian.  Remaja  yang  otonom,  akan  mampu  menyesuaikan  peran  dalam  keluarga 

secara lebih fleksibel, sehingga ia akan lebih dewasa (Schneiders, 1964). Akan tetapi, 

ketika remaja belum mampu memiliki otonomi terhadap diri, ia akan tampak belum 

mampu bersikap dewasa. Hal ini tentunya dapat memengaruhi kualitas kesehatan 

mentalnya. Seperti yang diungkapkan dari hasil wawancara oleh dengan subjek D, ia
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menuturkan “masih tergantung dengan mama dan papa dalam mengurusi keperluan 

sehari-hari. saking banyaknya kegiatan di sekolah, sampai-sampai pekerjaan kecil seperti 

mengisi air minum, mengeluarkan motor dilakukan oleh orangtuaku ” (D,Q8;A1). 

Kelima, masa tranisisi remaja. Siswa SMA berada dalam masa remaja. Pada 

masa remaja, individu akan mengembangkan identitas personal yang lebih kuat yang 

meliputi nilai etika dan moral serta persepsi mengenai self-esteem (Stang & Story,2005). 

Hal  ini  menjawab  mengapa  sebagian  besar  subjek  wawancara  dan  focus  group 

discussion menunjukkan self-esteem yang rendah. Hal tersebut dikarenakan siswa SMA 

sedang berusaha untuk mengembangkan identitas personalnya. 

Dalam pandangan Ingersoll (1989), siswa SMA yang menjadi subjek penelitian 

berada pada tahap remaja tengah. Pada saat ini, remaja mulai melakukan penyesuaian 

diri yang disebabkan oleh semakin meningkatnya tuntutan sekolah. Hal ini dijelaskan 

sebagai keinginan subjek penelitian untuk dapat diterima dalam lingkungan sekolahnya, 

sehingga agar mereka dapat mencapai tujuan tersebut mereka harus melakukan 

serangakaian penyesuaian. 

 
Kesimpulan dan Saran 

Faktor - faktor seperti penyesuaian sosial, peran guru, peran orangtua, virtual culture dan 

masa transisi dan peran guru juga turut mempengaruhi kualitas kesehatan mental remaja 

SMA. 
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Abstract 

Bullying cases tend to increase over the year in Indonesia, including in school 
environment. Bullying will affect negatively to the victims, both physically and 

mentally.   Bullied  students  also  have  serious  problems  in  their  academic 

achievement  and  social  relation.  This  study  aims  to  look  at  the  relationship 

between perceived social support and social well-being of bullied high schools 

students in Jakarta. This research uses correlational quantitative methods. The 

respondents of this study were high school teenagers in Jakarta aged 15-19 years 

and victims of bullying. The results showed that the correlation between the 

variables  perceived  social  support  and  social  well-being  had  a  significant 

relationship with the positive direction, r = 0.49, p <0.001. The coefficient of 

determination (R2) of 0.24. This means that 24% of social well-being can be 

explained by perceived social support and 76% is determined by other factors. 

Keywords: Perceived social support, social well-being, bullying. 

 
Abstrak 

Kasus   bullying   di   Indonesia   menunjukkan   kecenderungan   yang   semakin 
meningkat dari tahun ke tahun, termasuk di lingkungan sekolah. Bullying 

memberikan dampak yang negatif pada korbannya, baik secara fisik maupun 

psikologis. Siswa yang menjadi korban bully juga akan mengalami masalah yang 

serius dalam bidang akademik dan hubungan sosial mereka. Penelitian ini 

bertujuan  untuk  melihat  hubungan  antara  perceived  social  support  dan  social 

well-being pada remaja SMA korban bullying di Jakarta. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif korelasional. Responden penelitian ini adalah 

remaja SMA di Jakarta yang berusia 15-19 tahun dan merupakan korban bullying. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korelasi antara variabel  perceived social 

support dan social well-being memiliki hubungan yang signifikan dengan arah 

positif, r= 0,49, p <0,001. Nilai koefisien determinasi (R2 ) sebesar 0,24. Hal ini 

berarti 24% social well-being dapat dijelaskan oleh perceived social support dan 

76% ditentukan oleh faktor lain. 

 
Kata kunci: Perceived social support, social well-being, bullying. 
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Pendahuluan 

Kasus-kasus   perundungan   atau   bullying   menunjukkan  kecenderungan   yang 
semakin meningkat di Indonesia dari tahun ke tahun. Menteri Sosial Khofifah Indar 

Parawansa (sebagaimana dikutip dalam Laksana, 2017) menyatakan bahwa pada anak 

berusia 12-17 tahun  yang merupakan kelompok remaja, sebanyak 84% diantaranya 

telah mengalami kasus bullying. Riset oleh LSM Plan International dan International 

Center for Research on Women (ICRW) yang dirilis awal Maret 2015 menunjukkan 

fakta terkait kekerasan anak di sekolah. Kejadian bullying di tingkat Asia pada siswa di 

sekolah mencapai angka 70%. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa 84% siswa di 

Indonesia mengalami kekerasan di sekolah (Wilda, 2016). 

Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter tahun 2014 

menyebutkan, hampir setiap sekolah di  Indonesia ada kasus  bullying,  meski hanya 

bullying verbal dan psikologis atau mental (KEMENPPPA, n.d.). Lebih lanjut, Komnas 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa kasus bullying yang cukup 

tinggi terjadi pada tahun 2011, yakni terdapat 139 kasus bullying di lingkungan sekolah 

(Triyuda sebagaimana dikutip dalam Chasanah, Marliana & Sulasmi, 2015). Bullying 

antar siswa di tingkat SMP secara berurutan paling banyak terjadi di Yogyakarta 

(77.5%), Jakarta (61.1%) dan Surabaya (59.8%). Sedangkan bullying di tingkat SMA 

terbanyak terjadi di Jakarta (72.7%), kemudian diikuti Surabaya (67.2%) dan terakhir 

Yogyakarta (63.8%) (Sejiwa sebagaimana dikutip dalam Chasanah et al., 2015). KPAI 

(2016) menunjukkan data bahwa terdapat sebanyak 977 anak yang mengalami bullying 

di Jakarta selama tahun 2011 hingga 2016. Anak yang mengalami bullying di Jakarta 

Pusat sebanyak 186 anak, Jakarta Utara sebanyak 181, Jakarta Barat sebanyak 195, 

Jakarta Timur sebanyak 194, dan Jakarta Selatan sebanyak 221. KPAI mencatat dalam 

kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, angka korban bullying baik di pendidikan 

maupun sosial media mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat (TIM KPAI, 

2020). 

Studi meta-analisis menunjukkan bahwa adanya hubungan antara korban bullying 

dengan kerentanan mereka pada hal psikososial yang berkaitan dengan depresi, 

kecemasan,  ketidakbahagiaan,  kesepian,  dan  kepercayaan  diri  (Seixas,  Coelho  & 

Fischer, 2013). Studi yang dilakukan Darney, Howcroft, dan Stroud (sebagaimana 

dikutip dalam Febriana, 2016) membuktikan bahwa seorang remaja yang pernah 

mengalami bullying di sekolah sebelumnya akan berakibat pada penurunan harga diri 

pada masa dewasa dan ini akan berakibat buruk pada kepribadian dan cara mereka 

menyelesaikan masalah. Satu studi menemukan bahwa siswa sekolah menengah 

Australia yang diintimidasi pada tahun 8 (usia 13) memiliki risiko depresi dan 

kecemasan yang lebih tinggi selama tahun ajaran berikutnya (Bond, Carlin, Thomas, 

Rubin, & Patton, sebagaimana dikutip dalam  Rothon. et al., 2011).  Penelitian lain 

memberikan  pernyataan  bahwa  bullying  menyebabkan  risiko  kesejahteraan  pada 

masalah kesehatan dan sosial pada anak (Wolke et al., 2013). 

Penelitian mengenai dampak bullying terhadap kesejahteraan sosial emosional, 

dan mental pada korban bullying telah dilakukan oleh Lester & Mander (2015). Hasil 

penelitian   yang   dilakukan   di   asrama   sekolah   menengah   Western,   Australia 

menunjukkan bahwa sebagian siswa asrama yang menjadi korban bullying mengalami 

masalah-masalah pada kesejahteraan sosial, mental, dan emosional. Siswa asrama yang 

melaporkan tingkat depresi, kecemasan, dan gejala stres yang tinggi secara signifikan 

lebih berisiko sering menjadi korban bullying di awal kelas 8 (Lester & Mander, 2015). 

Salah satu strategi yang dapat mengurangi efek negatif korban bullying adalah
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dengan memberikan dukungan sosial atau social support (Rothon. et al., 2011). 

Dukungan dari keluarga, terutama orang tua, adalah salah satu bentuk penting dari 

social support. Sarason dan Sarason (sebagaimana dikutip dalam Marni & Yuniawati, 

2015) mengemukakan bahwa social support adalah dukungan yang didapat dari 

keakraban  sosial  (teman,  keluarga,  anak  ataupun  orang  lain)  berupa  pemberian 

informasi, nasehat verbal atau non verbal, bantuan nyata atau tidak nyata, tindakan yang 

bermanfaat sosial dan efek perilaku bagi penerima yang akan melindungi diri dari 

perilaku yang negatif. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Holt & Espelage (2007) menunjukkan bahwa 

pelaku bullying, dan korban bully yang melaporkan bahwa mereka menerima dukungan 

sosial dari teman sebaya dan orang tua menunjukkan sedikit kecemasan / depresi. Hasil 

dari penelitian yang dilakukan oleh Herbyanti (2015) menunjukkan bahwa korban 

bullying membutuhkan social support agar tetap mampu percaya diri dalam melakukan 

interaksi dengan orang lain dan tetap mampu melakukan kegiatan sehari-hari dengan 

baik. Bentuk dukungan  sosial  yang dibutuhkan  adalah dukungan dari teman dekat, 

orang tua, serta tenaga pengajar. Dukungan dari teman dekat mampu menumbuhkan 

rasa kesejahteraan dalam kondisi terpuruk, serta mampu mengurangi efek-efek negatif, 

dan menghilangkan gejala-gejala negatif seperti stres yang diakibatkan oleh bullying. 

Social support yang diperoleh dari orang tua, menurut Espelage dan Holt (sebagaimana 

dikutip  dalam  Herbyanti,  2015),  mampu  membantu  kondisi  korban  bullying  tetap 

percaya diri, tetap mampu berinteraksi dengan lingkungan serta mampu melanjutkan 

aktivitas. Penelitian yang dilakukan oleh Lester & Mander (2015) menyatakan bahwa 

dukungan teman sebaya dan perasaan aman merupakan faktor yang dapat mengurangi 

dampak negatif dari bullying serta dapat membantu dalam hal kesejahteraan sosial, 

emosional, dan mental pada siswa yang tinggal di asrama. 

Young (sebagaimana dikutip dalam Dewayani et al., 2011) mengklasifikasikan 

social support ke dalam dua bentuk, yakni dukungan sosial yang diterima (received 

social support) dan dukungan sosial yang dipersepsikan (perceived social support). 

Received social support memiliki pengertian bahwa pengukuran dukungan sosial 

dilakukan berdasarkan bentuk dan/atau jumlah dukungan sosial yang sebenarnya 

diberikan oleh orang lain. Sedangkan perceived social support memiliki pengertian 

bahwa pengukuran dukungan sosial dilakukan dengan menanyakan sejauh mana 

seseorang mempersepsikan atau percaya bahwa dirinya akan ditolong oleh orang lain. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tanigawa et al., (2011) menyatakan bahwa 

perceived social support dari orang tua dan teman dekat dapat melindungi pria yang 

merupakan peer victim dari gejala depresi. Perceived social support juga dapat 

melindungi wanita dari stres. Perceived social support yang tinggi memiliki hubungan 

yang signifikan lebih tinggi dengan gejala depresi yang rendah dibandingkan dengan 

received social support (Eagle, Hybels, Proeschold-Bell, 2018). 

Penelitian-penelitian yang mengkaitkan antara variabel dukungan sosial, 

psychological  well-being  atau  subjective well-being  pada konteks  bullying      cukup 

mudah ditemukan di literatur-literatur Psikologi. Namun penelitian yang melibatkan 

variabel social well-being atau kesejahteraan sosial pada konteks bullying sejauh ini 

masih belum banyak ditemukan. Social well-being merupakan penilaian atau evaluasi 

individu mengenai kualitas hubungan dan keberfungsian mereka dengan orang lain, 

lingkungan, dan masyarakat yang diukur dari penilaian individu melalui pengalaman 

mereka di dalam masyarakat (Keyes, 1998). Social well-being, menurut Keyes (1998) 

mempunyai lima dimensi, yaitu: 1) Social Integration, yaitu evaluasi kualitas hubungan
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seseorang dengan masyarakat dan komunitas; 2) Social Acceptance, adalah penerimaan 

individu terhadap orang lain; 3) Social Contribution, merupakan penilaian seseorang 

seberapa besar dapat memberikan kontribusi pada masyarakat; 4) Social Coherence, 

yaitu penilaian seseorang bahwa dirinya dapat melihat, mengetahui & memprediksi 

kondisi masyarakat; dan 5) Social Actualization, adalah penilaian individu mengenai 

kondisi dan potensi masyarakatnya di masa depan. 

Dengan mempertimbangkan bahwa kasus-kasus bullying di Indonesia masih 

banyak terjadi di lingkungan sekolah, dan perilaku bullying ini memberikan dampak 

yang serius, bahkan fatal bagi korbannya, sedangkan di sisi lain, penelitian yang 

mengkaitkan antara bullying dengan kesejahtaraan sosial (social well-being) belum 

banyak dilakukan, maka peneliti tertarik mengajukan sebuah penelitian yang bertujuan 

untuk menginvestigasi hubungan antara perceived social support dan social well-being 

pada siswa SMA korban bullying di Jakarta. 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu: 

H0: Perceived social support tidak memiliki hubungan dengan social well-being pada 

siswa SMA korban bullying di Jakarta. 

Ha: Perceived social support memiliki hubungan dengan social well-being pada siswa 

SMA korban bullying di Jakarta 

 
Metode 

Peneliti menggunakan pedekatan kuantitatif-korelasional pada penelitian ini untuk 
menguji hubungan antara dua   variabel, yaitu variabel perceived social support dan 

variabel social well-being. Subjek penelitian adalah siswa SMA (laki-laki dan 

perempuan) berusia antara 15-19 tahun dan berdomisili di provinsi DKI Jakarta. Sesuai 

dengan tujuan penelitian, subjek yang dipilih merupakan siswa SMA yang pernah 

mengalami peristiwa bullying selama bersekolah. Pemilihan subjek penelitian dilakukan 

secara purposive sampling. Instrumen penelitian terdiri dari dua jenis kuesioner, yaitu 

Multidimensional  Scale of  Perceived  Social  Support  (MSPSS)  yang  diadaptasi  dari 

Zimet, Dahlem,  Zimet & Farley, (1988) untuk mengukur variabel  perceived social 

support serta  Social Well-being Scale (SWBS) hasil adaptasi dari Keyes (1998) untuk 

mengukur variabel social well-being. 

 
Tabel 1 menunjukkan deskripsi dari Multidimensional Scale of Perceived Social 

Support (MSPSS). 

           Tabel 1. Deskripsi MSPSS   

No   Dimensi                Jumlah 

                                Aitem   

   1      Family                             4   

   2      Friends                            4   

Significant 

           others                   
            4  

 

Total Aitem                   12 

Uji psikometri pada kuesioner MSPSS menunjukkan bahwa indeks Alfa Cronbach 

sebesar 0,896. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan metode content validity 

(expert  judgment)  dan  indeks  item-test  correlation  antara  0,417-0,764.  Dengan 

demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  kuesioner  Multidimensional  Scale of  Perceived 

Social Support ini memiliki indeks reliabilitas dan aitem-aitem  yang baik. Tabel 2 

berikut menunjukkan deskripsi dari kuesioner Social Well-being Scale (SWBS).



391
391
391 

 

3 

5 

 

            Tabel 2. Deskripsi SWBS 

No   Dimensi                     Jumlah 
 Aitem 

1 Social Integration 3 

2 Social Acceptance 3 

Social 

           Contribution             
         3  

 

   4      Social Coherence              3   

Social 

           Actualization            
         3  

 

Total Aitem                     15 
 

Uji psikometri pada kuesioner SWBS menunjukkan bahwa indeks Alfa Cronbach 

sebesar 0,900. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan metode content validity 

dan   indeks   item-test   correlation   antara   0,312-0,756.   Dengan   demikian   dapat 

disimpulkan  bahwa kuesioner Social  Well-being  Scale  (SWBS) ini  memiliki  indeks 

reliabilitas dan aitem-aitem yang baik. 

Proses pengumpulan data penelitian dilakukan secara online yaitu dengan 

menggunakan media sosial (twitter, instagram, grup whatsapp dan line dengan 

menggunakan google form). Data penelitian yang terkumpul akan dianalisis dengan 

menggunakan analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial (uji korelasi). 

 
Hasil dan Pembahasan 

Total  responden  pada  penelitian  ini  berjumlah  255  orang.  Seluruh  responden 
penelitian memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti, sehingga data dari 

seluruh responden dapat digunakan dan dianalisis. Tabel 3 berikut menggambarkan 

karakteristik demografis dari responden penelitian. 

 
     Tabel 3 Gambaran demografis subjek   

 

Variabel        Frekuensi   Persentase 
 

Jenis Kelamin 

Perempuan 

 

 

188 

 

 

74% 
Laki – Laki 67 26% 
Total 255 100% 

Usia   

15 tahun 22 9% 

16 tahun 93 36% 

17 tahun 97 38% 

18 tahun 39 15% 

19 tahun 4 2% 

Total 255 100% 

Kelas   

Kelas 10 43 17% 

Kelas 11 106 41,5% 

Kelas 12 106 41,5% 

Total 255 100% 
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Domisili 
Jakarta Pusat 

 
17 

 
7% 

JakartaSelatan 52 20% 

Jakarta Timur 147 58% 

Jakarta Barat 24 9% 

Jakarta Utara 15 6% 

Total 255 100% 
 

Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa mayoritas subjek penelitian berjenis 

kelamin perempuan (74%), berusia 17 tahun (38%), duduk di kelas 11 dan 12 (41,5%) 

dan bertempat tinggal di daerah Jakarta Timur (58%). 

Tabel 4 menunjukkan hasil uji normalitas data penelitian. Uji normalitas ditujukan 

untuk mengetahui apakah distribusi data penelitian tersebar secara normal atau tidak. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel perceived social support menunjukkan nilai 

p < 0,001 dan variabel social well-being menunjukkan nilai p <0,011. Hal tersebut 

menunjukkan  bahwa  data  pada  masing-masing  variabel  tidak  terdistribusi  normal 

karena, menunjukkan angka di bawah 0,05. Sugiyono (sebagaimana dikutip dalam 

Salihatunnisa, 2019) menyatakan bahwa data yang tidak normal dapat menggunakan 

analisis statistik non parametric. Oleh karena itu, teknik korelasi yang digunakan pada 

penelitian ini adalah non-parametrik Spearman Correlation. 

 
Tabel 4 Uji normalitas data 

Test of Normality (Shapiro-Wilk)
 
 
 
 
 

Total 

 

Shapiro- 

Wilk 

 

P-Value of 

Shapiro 

Wilk

      MSPSS      
      0.960        < .001  

 

  Total SWBS        0.985     < 0.011   

Note.  Significant results suggest a 

deviation from normality. 

Tabel 5 merupakan hasil uji korelasi antara variabel perceived social support dengan 

social well-being. 

Tabel 5 Uji korelasi 

Spearman Correlations 
 

Spearman' 

                s rho           
      p  

Total 

MSPS 
Total 

SWB 
 
0.491***       <.001

       S             S         
 

  * p < .05, ** p < .01, *** p < .001   
 

Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  korelasi  antara  variabel  perceived  social 

support dan social well-being memiliki hubungan yang signifikan dengan arah positif, 

r= 0,49, p <0,001. Korelasi positif menunjukkan bahwa kedua variabel cenderung 

berubah ke arah yang sama (Gravetter & Forzano, 2018). Korelasi yang diperoleh dari
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data penelitian ini tergolong sedang karena berada di antara rentang nilai 0,10 – 0,50 

(Gravetter & Forzano, 2018). 

Hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila skor yang diperoleh pada variabel 

perceived social support semakin tinggi maka skor variabel social well-being akan 

meningkat. Sebaliknya, apabila skor variabel perceived social support semakin rendah 

maka skor variabel social well-being akan menurun. Nilai koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0,24. Hal ini berarti 24% social well-being dapat dijelaskan oleh perceived 

social support dan  76% ditentukan oleh faktor lain. 

Tabel 6 menjelaskan tentang jenis-jenis bullying yang dialami oleh subjek 

penelitian. Bentuk bullying yang diterima oleh subjek terdapat tiga jenis, yaitu bullying 

verbal, bullying fisik dan bullying relasional.  Jumlah subjek yang menerima bullying 

verbal sebanyak 154 (60%). Contoh dari bullying verbal yang ditujukan kepada subjek 

antara lain: ancamann kasar, celaan, gossip, fitnah, kritik yang kejam, pemberian nama 

julukan, penghinaan dan telepon yang kasar. 

 
              Tabel 6. Jenis bullying   

 

No Jenis Bullying  Jumlah/ 
   Persentase 

1 Verbal  154 (60%) 

2 Relasional  57 (22%) 

3 Fisik  44 (18%) 
 

 
 

Subjek penelitian  yang  mendapatkan    bullying  relasional  sebanyak  57  (22%). 

Beberapa contoh bullying relasional yang ditujukan kepada subjek antara lain: 

dipermalukan di depan umum, diabaikan, dihindari, dikucilkan, dan dikecualikan. 

Bullying secara fisik dialami oleh 44 (18%) subjek penelitian dengan bentuk seperti 

berikut:  dicubit,  didorong,  dipiting,  dipukul,  ditendang,  baju  dirobek  dan  barang 

dirusak. Dari sekian jenis bullying, yang paling banyak dialami oleh responden adalah 

bullying secara verbal berupa penghinaan, yaitu sebanyak 127 (50%). 

Tabel 7 menjelaskan dukungan sosial yang diterima oleh responden. Responden 

yang mengaku menerima dukungan sosial saat dibully oleh siswa lain sebanyak 180 

orang   (58%). Sedangkan responden  yang merasa tidak menerima dukungan sosial 

ketika mendapat pengalaman bully sebesar 75 orang (42%). Jenis-jenis dukungan sosial 

yang diterima oleh subjek penelitian antara lain: dibela, didampingi, dipeluk, 

mendapatkan empati, melaporkan pada guru, menegur pelaku, melawan pelaku, 

mendengarkan cerita, menenangkan, memberikan motivasi dan saran. Jenis dukungan 

sosial yang paling banyak diterima oleh responden adalah pemberian motivasi sebanyak 

85 orang (47%). 

              Tabel 7. Jenis bullying  

No Persepsi 

Dukungan Sosial 
Merasa 

Jumlah/ 

Persentase 

180 (58%)

1     mendapatkan 
            dukungan sosial            

Tidak merasa 

2 mendapatkan 
dukungan sosial 

75 (42%)



394
394
394 

 

 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceived social support memiliki 

hubungan  yang positif, sedang dan signifikan dengan  social well-being pada siswa 

SMA korban bullying di Jakarta. Dengan demikian dapat diartikan bahwa apabila skor 

pada variabel perceived social support semakin tinggi, maka skor variabel social well- 

being juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila skor variabel perceived social support 

semakin rendah, maka skor variabel social well-being akan menurun. Penelitian ini 

selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Skok et al., (2006) dimana hasilnya 

menunjukkan bahwa perceived social support secara signifikan dapat menjelaskan well- 

being baik secara mandiri maupun bersama-sama. 

Hasil penelitian ini juga selaras dengan temuan penelitian Rahdarzadeh dan 

Adibisedeh   (2016),   yang   menunjukkan   bahwa   terdapat   hubungan   positif   yang 

signifikan antara dukungan sosial dan kesejahteraan sosial. Apabila seseorang mendapat 

peningkatan dukungan sosial, maka kesejahteraan sosial juga akan meningkat. 
Pada  riset  ini,  peneliti menduga  adanya  korelasi  positif  dan  signifikan  antara 

perceived social support dan social well-being karena sebagian besar responden 
mempersepsi dan merasakan mereka mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat 
dan lingkungan sekitarnya ketika mereka menjadi korban bully. Dugaan peneliti ini 
didukung oleh fakta bahwa sebagian besar subjek penelitian (58%) mengaku 
mendapatkan dukungan sosial. Jenis-jenis dukungan sosial yang diterima oleh subjek 
penelitian antara lain seperti dibela, didampingi, dipeluk, mendapatkan empati, 
melaporkan pada guru, menegur pelaku, melawan pelaku, mendengarkan cerita, 
menenangkan, serta memberikan motivasi dan saran. Berbagai jenis dukungan dan 
perhatian yang diberikan oleh teman dan orang-orang terdekat ini dapat memberikan 
dampak positif serta menguatkan pada korban bully. 

Penelitian yang dilakukan oleh Savitri & Hartati (2018) terhadap subjek tunanetra 

dewasa, menunjukkan adanya hubungan dengan arah positif antara dukungan sosial dan 

harga diri. Dukungan sosial memiliki peran penting untuk meningkatkan harga diri, 

dimana semakin tinggi dukungan sosial yang diberikan maka akan semakin tinggi juga 

harga diri individu. Blanco & Diaz (2007) menyatakan bahwa mereka yang memiliki 

citra  positif,  pengalaman  baik  dan  gaya  atribusi  yang  optimis  dalam  kehidupan 

sosialnya akan menampilkan harga diri yang tinggi, kepuasan hidup, kesejahteraan, dan 

keinginan   untuk   berkontribusi   dalam   menyelesaikan   masalah   di   masyarakat. 

Sebaliknya, jika mereka memiliki persepsi, pengalaman sosial, dan atribusi terhadap 

masa depan yang negatif, maka akan rentan terhadap depresi, ketidakberdayaan, dan 

pengaruh  negatif.  Keyes  (1998)  menyatakan  bahwa  social  contribution  merupakan 

salah satu dimensi dari social well-being. Social contribution mengacu pada bagaimana 

seseorang memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Individu memiliki keyakinan 

bahwa segala hal yang dilakukan oleh mereka akan dapat dihargai bagi masyarakat 

(Keyes,  1998).  Dapat  disimpulkan  bahwa  dampak  positif  dari  persepsi  adanya 

dukungan sosial tersebut akan membuat individu  yang menjadi korban  bully, lebih 

merasa percaya diri, merasa aman, merasa dihargai  dan akhirnya menilai bahwa dirinya 

dapat diterima dan menjadi bagian dari lingkungan sosial yang kemudian hal ini 

berkontribusi pada status kesejahteraan sosialnya (social well-being). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceived social support menyumbang 

sebesar 24% dalam menjelaskan social well-being. Hal tersebut berarti, 76% sisanya 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Penelitian  yang dilakukan  Indriana et al. (2011), 

menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara religiositas dengan social well-being.
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Seseorang dengan tingkat religiositas yang tinggi maka akan membantu dirinya untuk 

lebih adaptif dalam segala aktivitas serta bidang-bidang sosial sehingga akan mencapai 

kesejahteraan sosial.   Penelitian lain juga menemukan bahwa sense of community 

berhubungan dengan social well-being (Albanesi et al., 2007). Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa untuk dapat meningkatkan social well-being, maka perlu adanya 

sense of belonging (rasa memiliki dalam kelompok) pada remaja dan melaksanakan 

perilaku prososial dalam konteks komunitas. 

 
Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil uji dan analis statistik, hipotesis nol (Ho) yang diajukan pada 
penelitian ini ditolak, dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa perceived social support memiliki hubungan yang positif, sedang 

dan signifikan dengan social well-being pada siswa SMA korban bullying di provinsi 

DKI Jakarta. 
Penelitian   ini   memiliki  sejumlah  keterbatasan,   yaitu   hanya   fokus   melihat 

hubungan atau korelasi antar variabel dan hanya melibatkan dua variabel saja. Pada 
penelitian  lanjutan, dapat  diinvestigasi  lebih  jauh bagaiman  peranan  dan  kontribusi 
variabel perceived social support terhadap social well-being. Selain itu, peneliti juga 
menyarankan   untuk   menambahkan   dan   melibatkan   variabel-variabel   lain   yang 
sekiranya relevan dan berhubungan dengan variabel social well-being (misalnya 
religiusitas, sense of community, social participation, dsb). Berkaitan dengan temuan 
penelitian ini yang menyatakan perceived social support memiliki hubungan yang 
positif, sedang dan signifikan dengan social well-being pada siswa korban bullying, 
maka peneliti memberikan saran agar keluarga, teman, dan orang-orang terdekat dapat 
memberikan dukungan sosial kepada remaja/siswa yang mengalami korban bullying. 
Institusi  sekolah  juga  diharapkan     dapat  mengembangkan  program-program  atau 
layanan  yang dapat meningkatkan  social support  dan social well-being pada siswa 
korban bullying. 
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ABSTRAK 

 
Introduction: Quality life is a goal to be achieved by every human being at life span 

development, no exception at the stage of adolescence development where at this stage 

a person is at the level of secondary school education. Quality of life is defined as a 

multidimensional concept in the form of a person's assessment of aspects of his life, 

according to Rural Alberta ’s Development Fund (RADF) are 8 aspects that affect one's 

quality of life there are emotional state, interpersonal relationships, material well- 

being,  personal  development,  physical  well-being,  self-determination,  Social 

Acceptance, and Rights. 

 
Method: The measurement scale was adapted from the Quality of life measuring 

instrument based on the Rural Albert's Development Fund (RADF) which was adopted 

and adapted to the subject of this study by the research team to measure the quality of 

life variable in high school adolescents. By using 40 items, the number of respondents 

was 91 high school students in Jambi Province. 

 
Results: This study was conducted by measuring the correlation coefficient, from the 

final item obtained a correlation of 0.114, the validity of the group compared with the 

gender group showed a p-value of 0.13 (> 0.05) so that it was concluded that there was 

no difference in the outcome score between female sex and male gender and the 

reliability test results of 0, 786 which can be interpreted that 79% of the measurement 

results are pure scores of the subjects, while 21% of the measurement scores are 

measurement errors. 

 
Conclusion: This study aims to test the validity of the Quality of Life Measuring Tool 

prepared by the research team, after selecting the item using the Aikens V method and 

also testing the different items and then getting the final item totaling 30 items. 

 
Keywords: Quality of life, Adolescents, Psychological Measurement Instrumen
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PENDAHULUAN 
Hidup yang berkualitas adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap manusia 

pada semua tingkatan umur (Bakas et al., 2012) tidak terkecuali pada saat seseorang 

sedang berada di tingkat pendidikan sekolah menengah akhir. Siswa yang akan 

memasuki pendidikan menengah adalah mereka yang berusia 16-18 tahun sehingga 

pada usia ini siswa masih berada pada tahapan perkembangan remaja (psma. 

kemendikbud.go.id). Menurut Hurlock (1980), masa remaja merupakan masa peralihan 

dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. 

Saat anak matang secara seksual dan berakhir saat anak matang secara hukum 

yang dimulai dari usia 13 sampai 16 atau 17 tahun sampai usia 18 tahun. Masa remaja 

adalah masa yang paling banyak mengalami perubahan pada masa ini seseorang akan 

mengalami keadaan emosi yang menjadi tidak stabil, berubahnya perilaku sosial, mulai 

adanya pengelompokan sosial, remaja akan memiliki nilai baru dalam memilih teman. 

Perkembangan sosial seseorang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 

keluarga, status sosial ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan kemampuan mental, 

terutama emosi dan juga intelegensi (Samio, 2018). Berdasarkan data statistik yang 

dikutip dari jambi.bps.go.id jumlah peserta didik sekolah menengah atas se-derajat di 

Provinsi Jambi pada tahun 2018 adalah sekitar 75.391 siswa yang tersebar ke SMA, 

SMK, MA baik negeri maupun swasta. 

WHOQOL  Group  (Billington  et  al.,  2010)  mendefinisikan  kualitas  hidup 

sebagai persepsi individu dari posisi individu tersebut dalam kehidupan dalam konteks 

sistem budaya dan nilai dimana individu hidup dan dalam kaitannya dengan tujuan, 

harapan, standar dan kekhawatiran sosial seseorang. Hal ini sejalan dengan pengertian 

kualitas hidup menurut Resmiya & Misbach (2019), dimana kualitas hidup diartikan 

sebagai penilaian pribadi seseorang mengenai aspek-aspek dalam kehidupannya. 

Menurut WHO, pengukuran kualitas hidup tidak hanya mencakup sehat dari sebuah 

penyakit, namun mencakup kesehatan fisik, kesehatan psikologis, tingkat kebebasan, 

hubungan sosial, dan hubungan dengan lingkungan mereka. 

Kualitas hidup jika dikaitkan kesehatan pada remaja akan terlihat dari 

kesejahteraan fisik, kesejahteraan psikologis, suasana hati serta emosi, teman sebaya, 

dukungan sosial yang diterima, hubungan dengan orangtua dan kemandirian, selain itu 

faktor lingkungan sekolah, penerimaan sosial, dan material (Rueden et al., 2006). 

Government of Alberta (2009) mengemukakan bahwa Kualitas hidup adalah sebuah 

konsep  multi  dimensional  yang  kompleks  yang  berasal  dari  pengalamann  suatu 

individu. Rural Albertas’s Development Fund (RADF) menggunakan delapan faktor 

dalam penemuannya diantaranya (Government of Alberta, 2011) : 

1. Emotional Well-Being (Keadaan emosional) dimana seorang individu merasa 

bahagia dengan apa yang dimilikinya dan merasa aman dan nyaman sehingga 

apapun  yang individu  lakukakan  akan  membuat  nya merasa menyenangkan 

tanpa ada perasaan cemas akan gangguan yang datang sehingga individu merasa 

puas akan kehidupan nya. 

2. Interpesonal Relations (Hubungan Interpersonal) merupakan bentuk hubungan 

dan interaksi antara individu dengan orang disekitarnya, kegiatan apa saja yang 

dilakukan individu dalam menghabiskan waktunya dan bagaimana bentuk 

dukungan yang didapatkan individu dari keluarga, teman atau orang terdekat 

nya. 

3. Material Well-Being (Kesejahteraan Material)  yakni pegelompokan seberapa 

besar individu dapat menggunakan uang dan juga fasilitas untuk hal-hal yang
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mereka inginkan atau butuhkan karena materi merupakan milik pribadi yang 

penting bagi individu. 

4. Personal Development (Pengembangan Diri) dimana dengan adanya keinginan 

yang kuat untuk berubah ke arah yang lebih baik dengan mempelajari hal hal 

yang menjadi minat dan kepentingan bagi individu dengan menggali potensi 

yang dimilikinya. 

5. Physical Well-Being (Kesejahteraan Fisik) individu memiliki gaya hidup yang 

sehat  yang ditandai dengan  kondisi tubuh  yang bugar dan  berfungsi secara 

normal. 

6. Self-Determination   (Penentuan   Diri)   yang   tergambarkan   dari   bagaimana 

individu mampu tegas terhadap dirinya dalam hal memilih ketika dihadapkan 

dengan  suatu  pilihan dan  berani  mengambil  keputusan  yang penting dalam 

menjalani kehidupannya. 
7. Social Inclusion (Penerimaan Sosial) berupa kegiatan positif yang dilakukan 

individu terkait dengan keterlibatannya pada kegiatan sosial seperti bagaimana 
peran nya dan  apa saja  yang dilakukannya dalam suatu komunitas  yang ia 
kunjungi. 

8. Right   (Hak)   setiap   individu   pastilah   memiliki   haknya   masing-masing 
diantaranya hak  untuk  privasi, bagaimana individu diperlakukan  oleh orang 
lain. 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang alat ukur yang valid, yakni dapat 

memberi  gambaran  terhadap  kualitas  hidup  pada remaja  sekolah menengah  atas  di 

Provinsi Jambi, reliabel yakni memiliki konsistensi dalam hal sejauh mana hasil dari 

pengukuran dapat dipercaya, diskriminatif yakni memiliki daya beda yang baik dari tiap 

responden, terstandarisasi memiliki sistem pengukuran yang jelas mulai dari petunjuk 

penggunaan, subjeknya, waktu pengerjaan, pemberian skor, dan norma yang digunakan, 

praktis, dan bermanfaat. Tujuan pembuatan alat ukur ini adalah untuk mengungkap: 

Kualitas hidup pada remaja yang sedang berada pada tingkatan Pendidikan sekolah 

menengah atas di Provinsi Jambi. 

Tes-tes  yang  mengukur  tentang  kualitas  hidup  pada  tahapan  usia  anak  dan 

remaja masih  tergolong  sedikit,  dikutip  dari  Hullmann, Ryan,  Ramsey,  Chaney,  & 

Mullins (2011) terdapat 4 instrument pengukuran kualitas hidup pada anak yakni Child 

Health Questionnaire (CHQ) yang digunakan pada anak dengan kondisi sehat maupun 

yang sedang mengalami penyakit akut dan kronis, Disabkids Chronic Generic Measure 

(DCGM) yang digunakan pada anak usia 8–16 tahun dengan diagnosis penyakit kronis, 

KINDL-R yang digunakan pada anak usia 4-16 tahun baik anak yang sehat maupun 

sedang mengalami penyakit akut dan kronis, dan Pediatric Qualify Of Life Inventory 

(PEDSQL) 4.0 Generic Core Scales yang digunakan pada anak usia 2-18 tahun baik 

anak yang sehat maupun yang sedang mengalami penyakit akut dan kronis. 

Karena masih kurangnya tes-tes pengukuran kualitas hidup pada remaja terlebih 

lagi yang menggunakan Bahasa Indonesia, sehingga pada penelitian ini tim peneliti 

berusaha untuk merancang tes kualitas hidup remaja tif yang selain untuk menambah 

alat ukur kualitas hidup pada remaja, alat ukur ini juga untuk mengukur sejauh mana 

kualitas  hidupn  yang  dimiliki  oleh  remaja  yang  sedang  berada  pada  tingkatan 

Pendidikan sekolah menengah atas. Diharapkan konstruksi alat ukur yang dirancang tim 

peneliti ini akan dapat menambah referensi yang digunakan di Indonesia saat ini.
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METODE PENELITIAN 
Pembuatan Aitem 
Alat  ukur  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  alat  ukur  quality  of  life 

berdasarkan Rural Albertas’s Development Fund (RADF) yang sudah diadaptasi dan 

disesuaikan dengan subjek penelitian ini oleh tim peneliti untuk mengukur variabel 

kualitas hidup pada remaja sekolah menengah atas. Tahapan yang dilakukan dalam 

pembuatan aitem-aitem alat ukur ini adalah: studi literatur – teori kualitas hidup dan 

komponen penyusunnya - penurunan dari komponen – indikator perilaku – aitem. 

Kemudian dalam pengguguran aitem menggunakan Aiken’s V dari orang-orang yang 

berkompeten di bidang psikologi dan sosiologi sebanyak 3 orang. Sehingga aitem yang 

sebelumnya berjumlah 128 menyusut menjadi 40 aitem, 40 aitem yang telah diseleksi 

tersebut  terdiri  dari  5  aitem  mengenai  Emotional  Well-Being,  5  aitem  mengenai 

Interpesonal  Relations,  4  aitem  mengenai  Material  Well-Being,  6  aitem  mengenai 

Personal Development, 5 aitem mengenai Physical Well-Being, 5 aitem mengenai Self- 

Determination, 5 aitem mengenai Social Inclusion, 5 aitem mengenai Right. 

 
Teknik Penskalaan 

Teknik penskalaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe skala likert dengan 

didalamnya terdapat dua jenis aitem skala Iikert yaitu aitem favorble dan aitem 

unfavorable, dimana jawaban dibagi menjadi 5 kelompok jawaban yakni SS (sangat 

sesuai), S (sesuai), CS (cukup sesuai), TS (tidak sesuai) STS (sangat tidak sesuai). 

 
Table 1. Distribusi Skor Skala Likert 

 

Respon Ket. Fav Unfav 

STS Sangat 
Tidak 
Sesuai 

5 1 

TS Tidak 
Sesuai 

4 2 

CS Cukup 
Sesuai 

3 3 

S Sesuai 2 4 

SS Sangat 

Sesuai 

1 5 

Subjek 
Dalam pembuatan alat ukur ini, tim peneliti berfokus pada kelompok usia remaja antara 

15-18 yang sedang berada di sekolah menengah atas, sehingga Subjek dalam penelitian 

ini adalah siswa/I sekolah menengah atas sederajat dari kelas 1 sampai kelas 3, pada 

penelitian  ini  didapatkan  sempel  berjumlah  91  siswa  dengan  presentase  29  (32%) 

pelajar pria dan 62 (68%) pelajar wanita, yang berasal dari berbagai sekolah menengah 

atas sederajat se-Provinsi Jambi. 

 
Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data yang digunakna berupa kuisioner online dengan media google 

form, hal ini dilakukan agar memudahkan dalam penyebaran kuisioner kepada sekolah- 

sekolah se-provinsi Jambi, selain itu alasan kami menggunakan kuisioner online adalah
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karena pada saat pelaksanaan penelitian sekolah-sekolah sudah tidak beroprasi dan 

digantikan dengan kegiatan dirumah. 
Gambar 1. Kuisioner Online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tempat Pengambilan Data 

Dikarenakan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei, dimana pada bulan mei, 

Indonesia sedang melakukan karantina akibat wabah Covid-19  yang sedang terjadi, 

sehingga sekolah dan aktifitas lainnya menjadi di lakukkan dirumah masing-masing, 

sehingga waktu dan tempat pelaksanaan pengambilan data diesuaikan dengan responden 

penelitian. 

 
Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah: 

1.   Daya   beda   aitem   (indeks   diskriminasi   aitem)   tujuannya   adalah   untuk 

memastikan aitem memiliki daya beda yang bagus, dan kembali menggugurkan 

aitem, dari yang mulanya 40 aitem menjadi 30 aitem 

2.   Uji Reliabiltas 

Uji reliabilitas akan menilai sejauhmana suatu konstruk dan proses 

pengukuranakan  dapat  dipercaya.  Dalam  penelitian  ini  tim  peneliti 

menggunakan Cronbach’s Alpha, yang mana penilaian reliable bergerak dari 0- 

1, dengan reliabilitas yang disarankan dan dianggap memuaskan adalah yang 

bernilai ≥0,8; kemudian nilai reliabilitas ≥0,7 juga masih dapat diperbolehkan 

digunakan untuk instrumen penelitian (Periantalo, 2019). 

3.   Validitas 

Validitas merupakan penilaian tingkat kepercayaan pada kesimpulan ataupun 

hasil penelitian/tes yang dilakukan, validitas juga akan melihat kecermatan dan 

akurasi dari data yang diperoleh. Dalam penelitian ini tim peneliti menggunakan 

validitas konvergen, validitas kelompok, dan juga validitas konkruen dari data 

penelitian yang telah didapatkan.
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-   PD 0.56   *** < .001 

 
-   H 

 
0.53   *** 

 
< .001  

 
 

 

Hasil dan Pembahasan 
Analisis Kuantitatif 
Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif indeks daya beda aitem. Tujuan indeks 

beda aitem untuk mengerahui sejauh mana aitem mampu membedakan individu. 

Dari 8 komponen dan 40 aitem yang dianalisis, 6 aitem yang memiliki indeks daya beda 

sangat bagus, 8 aitem memiliki indeks daya beda bagus, 5 aitem memiliki indeks daya 

beda cukup  bagus,  22  aitem  memiliki  indeks beda tidak  bagus,  dan  0  aitem  yang 

memiliki indeks daya beda sangat tidak bagus. 

 
Table 2 Indeks Beda Aitem Komponen KE 

Aitem Komponen KE 
 

Sangat Bagus 0 

Bagus 0 

Cukup Bagus 0 

Tidak Bagus 5 

Sangat Tidak Bagus 0 

Table 3 Indeks daya beda komponen HI 

Aitem Komponen HI 

Sangat Bagus                                          2 

Bagus                                                      0 

 

Correlation 
Pearson's Correlations 

 

 
 
 

Pearson's        
P 

r
Cukup Bagus                                          1 

Tidak Bagus                                           2 

Sangat Tidak Bagus                               0 

Table 4 Indeks daya beda komponen KM 

Aitem Komponen KM 

Sangat Bagus                                          0 

Bagus                                                      2 

TOTAL 

KE 

TOTAL 

KE 

TOTAL 

HI 

TOTAL 

HI 

- 
TOTAL 

HI 

- 
TOTAL 
KM 

 

0.128     0.226 

 
0.192     0.068

Cukup Bagus                                          0 

Tidak Bagus                                           2 

Sangat Tidak Bagus                               0 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001

 

 

Setelah mengurutkan aitem berdasakan indeks daya beda aitem untuk menjadi 

aitem final, selanjutnya diolah dengan validitas, reliabilitas, dll. 

 
Perakitan Alat Ukur Final 

Aitem yang menjadi alat ukur final berupa 30 aitem soal, diantaranya aitem nomor 2, 3, 

4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 

37, 38, 40. 

 
Validitas Konvergen 

Validitas konvergen adalah uji validitas konstrak yang mengungkap hal yang relative 

sama akan menghasilkan korelasi positif (Periantalo, 2015). Pengujian penelitian ini 

menggunakan validitas konvergen untuk melihat korelasi antara Emotional Well-Being, 

Interpesonal Relations, Material Well-Being, Personal Development, Physical Well-
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Being, Self-Determination, Social Inclusion, dan Right yang menjadi penyusun dari tes 

kualitas hidup remaja. 
Table 5 Korelasi Antar Komponen 

Kedelapan komponen tersebut memiliki data interval maka uji korelasi menggunakan 
teknik  pearson  product  moment.  Berdasarkan  data  yang  telah  dipaparkan  dapat 

dikatakan bahwa adanya korelasi positif dari tiap-tiap komponen penelitian yang. 

 
Validitas Kelompok 

Validitas kelompok bertujuan untuk melihat sejauh mana alar ukur mempu mengungkap 
karakteristik kelompok yang telah diasumsikan (Periantalo, 2015) 
Dalam pembuatan alat tes kualitas hidup remaja, validitas kelompok yang diuji adalah 
kelompok jenis kelamin. 

 
Table 6 Hasil Independent Samples T-Test 

Independent Samples T-Test 

T             df             p 

TOTAL              -              89          0.13 
1.529 

Note. Student's t-test. 
 

 
 

Hasil pengujian menunjukkan p value 0.13 (>0.05) sehingga disimpulkan bahwa 

tidak adanya perbedaan skor hasil antara jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin 

laki-laki. Ho menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan skor Kualitas Hidup Remaja 

antar jenis kelamin, Ha menyatakan terdapat perbedaan skor Kualitas Hidup Remaja 

antar jenis kelamin. LOS yang di hasilkan >0.05 sehingga Ha ditolak, Ho di terima 

yakni tidak adanya perbedaan skor Kualitas Hidup antar jenis kelamin. 

 
Validitas Kriteria 

Validitas  kriteria  akan  membandingkan  alat  ukur  dengan  kriteria  yang  ada  di  luar 

dirinya (Azwar, 2019) yang dalam pengukuran ini menggunakan kriteria tingkatan kelas 

dari responden penelitian. Uji statistika yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

berupa korelasi. Semakin besar hubungan korelasi alat ukur dengan kriteria yang ada 

maka akan semakin kuat pula validitas dari alat ukur tersebut. 

 
Table 7 Validitas Kriteria Konkuren Kualitas Hidup Remaja dengan tingkat kelas 

Correlation 
Pearson's Correlations 

 

Pearson's r       p 

Kelas      -   
TOTA               

0.167     
0.11 

L                                           4 

 

* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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Hasil validitas kriteria Kualitas Hidup Remaja dengan kelompok tingkatan kelas dapat 

di simpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara keduanya yang di tandai dengan 

koefisien korelasi sebesar 0.114. 

 
Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas juga dapat diartikan sebagai konsistensi atau keterpercayaan hasil ukur 

(Periantalo, 2019). Menurut Azwar (2017) konsep reliabilitas adalah sejauhmana hasil 

suatu proses pengukuran dapat dipercaya. Pada pengujian reliabilitas alat tes kualitas 

hidup remaja menggunakan relibilitas konsistensi internal karena pengkuran ini 

dilakukan satu kali dengan satu skala. 

 
Table 8 Uji Reliabilitas 

Reliability Analysis 
Scale Reliability Statistics 

 McDonald'    Cronbach'    Gutmann 

s ω                 s α               's λ6 
  

 
 0.79 

9 

 
scale  0.786 0.898 

  
 

Note. Of the observations, 91 were used, 0 
were excluded listwise, and 91 were 
provided. 

 

Didalam Uji reliabilitas ini skor yang digunakan adalah skor dari tiap aitem yang 

terpilih. Jumlah aitem yang terpilih adalah 30 aitem dengan koefisien Cronbach’s Alpha 

sebesar 0, 786 yang dapat diartikan bahwa 79% skor hasil pengukuran merupakan skor 

murni dari subjek, sedangkan 21% dari skor pengukuran merupakan kesalahan (error), 

yang merupakan skor lain yang ikut serta terukur dalam pengukuran yag dilakukan. 

 
Norma 

Pembuatan norma pada alat ukur kualitas hidup remaja ini menggunakan metode skor 

standar (standard-scores). z-skor di ketahui menggunakan rumus: 
(          ) 

Z = 
 

 

Ket: 

X         = Skor 

M        = Mean 
SD      = Standard deviasi 

 
Norma skor kualitas hidup remaja di bagi menjadi 5 kategori berdasarkan z skor 

yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Lebih jelasnya dapat di 

lihat pada tabel 14.
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Table 9 Kategori Norma Berdasarkan Z-Skor 

 
NORMA Z 

SKOR 
SKOR 

MENTAH 

 

KLASIFIKASI 

Z SKOR ≥ 
2.1 

≥ 110 Sangat Baik 

Z SKOR 1.1 
- 2.0 

99 - 109 Baik 

Z SKOR - 
1.1 s.d. - 1.0 

73 - 98 Sedang 

Z SKOR - 
2.1 s.d. -1.0 

62 - 74 Buruk 

Z SKOR ≤ - 
2.1 

≤ 61 Sangat 
Buruk 

Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk merancang alat ukur yang valid, reliabel, 

terstandarisasi,  praktis  dan  mempunyai  manfaat  untuk  mengungkap  kualitas  hidup 

remaja pada 15-18 yang sedang berada di sekolah menengah atas se Provinsi Jambi. 

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan indeks daya beda aitem, dimana indeks 

daya beda aitem  ini  untuk  memastikan  aitem memiliki  daya beda  yang bagus  dan 

menggugurkan aitem sehingga menghasilkan aitem final sebanyak 30 aitem. 

Hasil dari validitas konvergen menunjukkan adanya adanya korelasi positif dari tiap- 

tiap komponen penelitian yang digunakan. sementara validitas kelompok menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan skor Kualitas Hidup Remaja antar jenis kelamin, dan 

yang terakhir validitas kriteria menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif pada 

kriteria  yang ada di luar dirinya  yang dalam pengukuran ini menggunakan kriteria 

tingkatan kelas dari responden penelitian. 

Pada uji reliabilitas, terdapat sekitar 79% skor hasil pengukuran berasar dari skor 

murni responden, sedangkan sekitar 21% dari skor pengukuran tersebut berasal dari 

kesalahan pengukuran (error). Reliabilitas tersebut dikategorikan baik sehingga layak 

untuk keperluan penelitian. 

Untuk itu tim peneliti juga berusaha untuk membuat alat ukur yang praktis dan 

bermanfaat. Ini membuktikan bahwa hasil dari penelitian ini sudah sesuai dengan 

tujuannnya yaitu membuat alat ukur yang baik sehingga sudah bisa digunakan untuk 

pengujian tes selanjutnya. 

 
SARAN 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah instrument pengukuran kualitas hidup 
dengan subjek remaja, pada penelitian selanjutnya diharapkan lebih memberikan 

penjelasan mengenai metode pengisian kuisioner, agar tidak adanya kesalahan isi, dan 

mis interpretation dari responden penelitian, untuk penggunaan kuisioner online 

diharapkan peneliti lebih detail memperhatikan data yang didapatkan agar tidak adanya 

data ganda yang diterima, kemudian diharapkan penelitian selajutnya lebih memperkaya 

data dengan melakukan penelitian dengan subjek yang lebih banyak dan lebih beragam 

agar lebih mendapatkan data yang lebih kaya. 
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Norma Z Skor 
 

Skor 
 

Klasifikasi 
 

Interpretasi 

 
 
 
 

 
Z SKOR ≥ 2.1 

 

 
 
 
 

≥ 

110 

 

 
 
 
 

Sangat 

Baik 

Subjek memiliki kualitas hidup yang sangat baik. Subjek sangat 
merasa bahagia dan nyaman dan aman atas apa yang dimilikinya. 
Dalam kesehariannya, subjek memiliki hubungan interpersonal 
yang sangat baik dan banyak berinteraksi dengan orang sekitar. 
Subjek juga sangat senang mempelajari hal baru untuk 
mengembangkan potensinya maupun untuk menambah 

pengetahuannya. Memiliki gaya hidup yang sangat sehat serta 

sangat berani mengambil resiko ketika memutuskan sesuatu. Di 

lingkungan sekitar subjek diterima dengan sangat baik. Selain itu 

subjek juga mendapat hak untuk privasi dirinya. 

 
 
 
 

Z SKOR 1.1 - 

2.0 

 
 
 
 

99 - 

109 

 

 
 
 
 

Baik 

Subjek memiliki kualitas hidup yang baik. Subjek merasa 
bahagia dan nyaman atas apa yang dimilikinya saat ini. Dalam 

kesehariannya, subjek memiliki hubungan interpersonal yang 

baik dan sering berinteraksi dengan orang sekitar. Subjek juga 

senang mempelajari hal baru untuk mengembangkan potensinya 

maupun untuk menambah pengetahuannya. Memiliki gaya hidup 

yang sehat serta berani mengambil resiko ketika memutuuskan 

sesuatu. Di lingkungan sekitar subjek diterima dengan baik. 

Selain itu subjek juga mendapat hak untuk privasi dirinya. 
 
 
 
 
 

Z SKOR -1.1 

- 1.0 

 
 
 
 
 

73 - 

98 

 

 
 
 
 
 

Sedang 

Subjek memiliki kualitas hidup yang cukup baik. Subjek cukup 
merasa bahagia dan nyaman dan atas apa yang dimilikinya saat 

ini. Dalam kesehariannya, subjek memiliki hubungan 

interpersonal yang cukup baik dan cukup sering berinteraksi 

dengan orang sekitar. Terkadang Subjek juga cukup senang 

mempelajari hal baru untuk mengembangkan potensinya maupun 

untuk menambah pengetahuannya. Memiliki gaya hidup yang 

cukup sehat serta cukup berani mengambil resiko ketika 

memutuskan sesuatu di lingkungan sekitar subjek cukup diterima 

dengan baik. Selain itu subjek juga mendapat hak untuk privasi 

dirinya. 
 
 
 
 

Z SKOR -2.1 

- - 1.0 

 
 
 
 

62 - 

74 

 

 
 
 
 

Buruk 

Subjek memiliki kualitas hidup yang buruk. Subjek tidak merasa 
bahagia dan nyaman atas apa yang dimilikinya saat ini. Dalam 

kesehariannya, subjek memiliki hubungan interpersonal yang 

buruk dan jarang berinteraksi dengan orang sekitar. Subjek juga 

tidak senang mempelajari hal baru. Memiliki gaya hidup yang 

tidak sehat serta tidak berani mengambil resiko ketika 

memutuuskan sesuatu. Di lingkungan sekitar, subjek tidak 

diterima dengan baik. Selain itu subjek juga tidak mendapat hak 

untuk privasi dirinya 
 

 
 
 
 

Z SKOR ≤ - 

2.1 

 
 
 
 
 

≤ 61 

 

 
 
 
 

Sangat 

Buruk 

Subjek memiliki kualitas hidup yang sangat buruk. Subjek sangat 
tidak merasa bahagia dan nyaman atas apa yang dimilikinya saat 
ini. Dalam kesehariannya, subjek memiliki hubungan 
interpersonal yang sangat buruk dan enggan berinteraksi dengan 
orang sekitar. Subjek juga sangat tidak senang mempelajari hal 

baru. Memiliki gaya hidup yang sangat tidak sehat serta sangat 

tidak berani mengambil resiko ketika memutuskan sesuatu. 

Dilingkungan sekitar, subjek sangat tidak diterima dengan baik 

dan diabaikan . selain itu subjek juga tidak mendapat hak untuk 

privasi dirinya. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION This study aims to create a Hedonic wellbeing measurement tool. 
Hedonic well-being is a pleasure from pleasure and pain relief. Which has cognitive 

and  affective  dimensions,  the  cognitive  dimension  is  a  life  satisfaction,  while  the 

affective dimension is the basis of subjective well-being which contains positive affect 

and negative affect. 

 
METHOD This scale is based on the construction method of the measurement method. 

This study involved 124 student subjects in Jambi Province with the characteristics of 

students in Jambi Province. Meanwhile, in taking a sample that is using total sampling 

techniques. This research uses quantitative methods by using Pearson product moment 

correlation analysis. The aitem analysis was done by the aitem discrimination index, 

aitem difficult index, the effectiveness of the distractor, validity views of content validity, 

convergent validity, group validity, criterion validitu, and reliability analysis. And used 

z- score method. 

 
RESULT Convergent validity with the correlation coefficient between positive affect 

components  and  negative  affect  0.575,  positive  affect  and  life  satisfaction  0.599, 

negative affect and life satisfaction 0.612, it shows a positive correlation between the 

three components. The validity test group based on gender results in P value 0.002 

which means there are differences in subjective well-being scores between the sexes of 

men and women. The validity of the criteria based on age produces a positive 

relationship between the two marked with a correlation coefficient of 0.579. The 

reliability test used internal consistency with the results of Cronbach’s α 0.882 which 

showed that about 88% of the measurement results were pure scores of the subjects. 

 
CONCLUSION AND RECOMENDATION The results of the evaluation indicate 

that  hedonic well-being  is  agreed  by  gender  and  age.  Testing  with  reliability and 

validity on average shows positive results so it can be concluded that the tests used can 

be done well. The final scale of this study used 31 aitems. 

 
Keywords : Hedonic Well-Being; Psychology Measuring Instrument Construction; 

Psychological Scale; Positive Affect; Negative Affect; Life Satisfation
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Pendahuluan 
Mahasiswa  didefinisikan  sebagai  seseorang  yang  belajar  diperguruan  tinggi 

berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indobesia (KBBI). Sedangkan menurut Yusuf 

(2012:27) mahasiswa bisa dikategorikan sebagai orang yang masih berada dalam tahap 

perkembangan dengan  usia 18 sampai 25 tahun sehingga bisa dikatagorikan dalam 

tahap remaja akhir sampai pada dewasa awal dengan tugas perkembangannya adalah 

pemantapan dari pendirian hidup. 

Mahasiswa harus berada pada lingkungan yang dapat membuat dia nyaman dan 

menyenangkan untuk membangun hubungan yang baik antar sesama rekan mahasiswa 

maupun   hubungan   baik   dengan   dosen   untuk   merasakan   emosi   positif.   Serang 

mahasiswa yang berada pada lingkungan yang menyenangkan atau keadaan yang penuh 

dengan ketengan, itu merupakan salah satu cara untuk meraih subjective well-being. 

Dengan   diketahuinya   sebuah   afek   positif   kesejahteraan   subjektif   pada 

mahasiswa, tentunya   akan sangat menarik dikaji lebih lanjut. Faktor-faktor apa saja 

yang dapat mempengaruhi terhadap kebahagian subjektif pada mahasiswa adalah 

keterlibatan mahasiswa terhadap kegiatan ekstrakulikuler, kegiatan profit, dan berbagai 

kegiatan didalam maupun diluar kampus, dan kegiatan akademik maupun nonakademik 

yang diikuti di luar fakultas maupun universitas dan kegiatan yang diisi dengan kegiatan 

waktu luang. 

Ryan & Deci (2001) berdasarkan penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat 

dua perspektif dari well-being yaitu hedonic well-being yang berfokus pada kebahagiaan 

dan mendefinisikan well-being sebagai pencapaian dari kesenangan dan menghindari 

rasa sakit. Sedangkan eudaimonic well-being berfokus pada makna realisasi diri dan 

mendefinisikan  well-being    sebagai  bagaimana  seseorang  mampu  berfungsi  secara 

penuh. Kesejahteraan subjektif atau Subjective well-being bersifat hedonic, sedangkan 

psychological well-being bersifat eudaimonic. 
Subjective well-being menurut Diener & Ryan (2009) ialah sebuah istilah yang 

umum yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan pengalaman orang 
berdasarkan penilaian ataupun evaluasi subjektif seseorang terhadap kehidupan mereka. 
Diener (2003) menyebutkan bahwa subjective well-being adalah bagaimana individu 
mengevaluasi hidup mereka, evaluasi ini juga termasuk bagaimana reaksi emosional 
terhadap suatu peristiwa, suasana hati mereka, dan penilaian yang dibentuk tentang 
kepuasan hidup mereka, pemenuhan, dan kepuasan dengan domain seperti pernikahan 
dan pekerjaan. 

Menurut Keyes, Ryff, & Shmotkin (2002) kesejahteraan subjektif (SWB) adalah 
evaluasi  kehidupan  didalam  hal  kepuasan  dan  keseimbangan  diantara  positif  dan 
pengaruh negatif. 

Diener (1994) berpendapat bahwa subjective-well being terdapat tiga  bagian 

penting,   yang   pertama   merupakan   penilaian   subjektif   berdasarkan   pengalaman 

seseorang, kedua mencakup penilaianketidak hadiran faktor – faktor  yang negative, dan 

yang ketiga penilaian kepuasan global. Dan adanya dua komponen umum dalam 

subjective well-being  yaitu dimensi kognitif dan dimensi afektif. 

Dimensi kognitif adalah merupakan kepuasan hidup (life satisfaction) seorang 

yang mengenai suatu kehidupan yang dijalaninya. Dan ini merupakan sebuah 

kesenjangan antara keinginan dan kebutuhan dengan menunjukan sebuah pencapaian 

dan  pemenuhan.  Campbell,  Converse,  dan  Rodgers  (  Diener,  1994)  menyebutkan 

bahwa komponen kognitif merupakan sebuah kesenjangan yang dipersepsikan antara 

keinginan  dan  pencapaian  apakah  terpenuhi  atau  tidaknya.  Dimensi  kognitif  pada
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subjektive well-being juga mencakup  pada area kepuasan (domain satisfaction) individu 

di  berbagai  bidang  kehidupannya  yang  berkaitan  dengan  diri  sendiri,  keluarga, 

kelompok teman sebaya, kesehatan, keuangan, pekerjaan, dan waktu luang, maksudnya 

dalam dimensi ini memiliki sebuah gambaran multifacet. 

Sementara itu, dimensi afektif   merupakan sebuah dasar dari subjective-well 

being dimana didalam nya termasuk mood dan emosi yang menyenangkan dan tidak 

menyenangkan. Seseorang bereaksi dengan sebuah emosi yang menyenangkan ketika 

mereka menganggap sesuatu yang baik itu terjadi atau yang dirasakan pada diri mereka 

menyenangkan, dan sebaliknya bereaksi emosi tidak menyenangkan ketika sesuatu yang 

buruk terjadi pada diri mereka. Karenanya mood dan emosi bukan hnya sekedar 

menyenangkan dan tidak menyenangkan tetapi juga menuju pada apakah kejadian itu 

diharapkan atau tidak pada diri seseorang ( Diener,2003). Dimensi afek ini mencakup 

afek positif yaitu emosi positif yang menyenangkan dan afek negative dimana emosi 

dan mood yang tidak menyenangkan terjadi, kedua afek ini berdiri sendiri dan masing 

masing karena memiliki frekuensi dan intensitas. 

Menurut Diener et  al., 2003; Eid, & Diener,  2004) Kesejahteraan subjektif 

dianggap sebuah faktor yang dapat memproduksi keberadaan mental, dan merupakan 

salah satu dari indikator kualitas hidup seseorang dan masyarakat yang baik. 

Teori Pendekatan Dalam Subjective Well-Being ada 2, yaitu  Bottom up theories 

(Teori memandang bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup yang dirasakan dan dialami 

seseorang tergantung dari banyaknya kebahagiaan kecil serta kumpulan peristiwa- 

peristiwa bahagia) dan   top down theories (Kesejahteraan subjektif) yang dialami 

seseorang tergantung dari cara individu tersebut mengevaluasi dan menginterpretasi 

suatu peristiwa/kejadian dalam sudut pandang yang positif).    Diener (2000) 

mengenalkan teori evaluasi, dimana kesejahteraan subjective ditentukan oleh bagaimana 

carai ndividu mengevaluasi informasi atau kejadian yang dialami. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat suatu alat ukur dengan properti 

psikometri yang baik yaitu valid, reliabel, praktis, terstandardisasi, serta bermanfaatnya. 
Dalam penelitian ini terdapat aitem aitem yang akan digunakan untuk mengungkap apa 
yang hendak di ungkap dalam penelitian,aitem  yang cukup banyak  ini berguna untuk 
menggali informasi secara akurat. Alat ukur ini dapat memberikan suatu manfaat dari 
sisi akademik. Alat ukur ini juga dapat digunakan untuk membantu melihat bagaimana 
kesejahteraan atau kebahagiaan dari seseorang. 

Adapun berbagai manfaat dati alat ukur ini adalahh terdiri dari manfaat paktisi 
dan akademisi. Adapun manfaat praktisi nya adalah psikolog profesional bisa 
memanfaatkan  alat  ukur  ini  dalam  praktik  psikologi.  Alat  ukur  ini  bisa  memberi 
gambaran bagaimana hedonic well-being. Dan adapun manfaat akademisi adalah bisa 
dijadikan bahan pengembangan belajar mahasiswa dan juga bisa dijadikan instrumen 
penelitian dan uni validitas kriteria terhadap alat ukur tertentu. 

 
Metode penelitian 
Variabel Penelitian 

Konstrak dalam penelitian ini adalah hedonic well-being yaitu Kebahagiaan 

berkaitan dengan upaya memaksimalkan pleasure dan meminimalkan pain. Pendekatan 

Hedonic memandang well-being tersusun atas kebahagiaan subjektif dan berfokus pada 

pengalaman yang mendatangkan kenikmatan. Sejauh mana seseorang merasa hidupnya 

menyenangkan, bebas dari stres, bebas dari rasa cemas, tidak depresi dll yang intinya 

mengalami perasaan perasaan menyenangkan dan bebas dari perasaan menyakitkan.
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Yang terdiri dari tiga komponen yaitu komponen; (1). Afek positif   adalah dimensi 

dimanater dapat perasaan yang nyaman dengan intensitas yang beragam (Carr, 2004). 

Menurut Diener (1984) Afek positif (positive affect) mempresentasikan mood dan emosi 

yang menyenangkan seperti kasih sayang. Afek positif terlihat dari emosi yang spesifik, 

(2) Afek Negatif adalah pravelensi dari emosi dan mood yang tidak menyenangkan dan 

merefleksikan respon negatif yang dialami seseorang sebagai reaksinya terhadap 

kehidupan, kesehatan, keadaan, dan peristiwa yang mereka alami. (Diener (2006). Dan 

(3) Komponen kognitif :life satisfaction, adalah kondisi subyektif dari keadaan pribadi 

seseorang  sehubungan  rasa  senang  atau  tidak  senang  sebagai  akibat  dari  adanya 

dorongan atau   kebutuhan yang ada dari dalam dirinya dan dihubungkan dengan 

kenyataan yang dirasakan (Chaplin, 1999). 

 
Subjek Penelitian 

Dalam Penelitian ini menggunakan penellitian kuantitatif yang melibatkan 124 

subjek mahasiswa diprovinsi jambi dengan karakteristik mahasiswa aktif yang berada 

diprovinsi jambi. Sedangkan, dalam pengambilan sampel menggunakan teknik total 

sampling dengan menggunakan semua anggota dari populasi yang dijadikan sampel 

penelitian. 

 
Metode Pengambilan Data : 

Pengambilan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan skala 

psikologi. Skala psikologi merupakan pengambilan data yang didalamnya terdapat 

pertanyaan   yang   diajukan   kepada   subjek   agar   dapat   mengungkap   aspek-aspek 

psikologis yang akan diteliti, pada penelitian ini data diperoleh melalui penyebaran 

google form, yang disebarkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang berada di provinsi 

Jambi. Adapun alasan mengapa tidak melakukan pengambilan data secara langsung 

adalah dikarenakan pada saat pengambilan data terjadi kendala yaitu adanya wabah 

COVID- 19 dan adanya social distancing. 

 
Teknik Penkslaaan dan Pemberian Skor : 

Aitem-aitem  pertanyaan  menggunakan  pertanyaan  terdiri  dari  favoriable dan 

unfavouriable  dalam  skala  Likert.  Masing-masing  aitem  terdiri  dari  lima  pilihan 

jawaban, yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), 

dan Sangat Setuju (SS),. Penilaian yang akan diberi kepada masing-masing jawaban 

dari subjek terkait pertanyaan aitem favoriable adalah : jawaban Sangat Tidak Setuju 

(STS) mendapatkan nilai 1, jawaban Tidak Setuju (TS) mendapat nilai 2,   jawaban 

Netral (N) mendapatkan nilai 3, jawaban Setuju (S) mendapat nilai 4,  jawaban Sangat 

Setuju (SS) mendapatkan nilai 5. Sedangkan untuk aitem pertanyaan  unfavouriable 

kebalikannya yaitu: jawaban  Sangat Tidak Setuju (STS)  mendapatkan nilai 5, jawaban 

Tidak  Setuju  (TS)  mendapatkan  nilai  4,  jawaban  Netral  (N)  mendapatkan  nilai  3 

jawaban Setuju (S) mendapatkan nilai 2, jawaban Sangat Setuju (SS) mendapatkan nilai 

1,  Penyusunan skala ini disusun oleh peneliti sendiri. 

 
Teknik Analisis Data 

Analisis penelitian terhadap data penelitian didapatkan menggunakan teknik 

analisa korelasi Pearson Produt moment untuk validitas konvergen, validitas validitas 

kriteria, dan daya beda aitem. reliabilitas konsistensi internal menggunakan koefisien



413
413
413 

 

 

alpha,  serta  menggunakan  metode  z  skor  dalam  pembuatan  norma.  Dengan  tujuan 

utama untuk menyusun alat ukur psikologi yaitu tes hedonic well-being. 

 
Hasil dan Pembahasan 
Hasil Aiken's V 

Dalam penelitian ini, aitem yang telah di buat   akan di uji Aiken’s V. Uji 

Aiken’s  V  bertujuan  untuk  menghasilkan  validitas  logis  yang  mengukur  tinggi 

rendahnya kesepakatan di antara ahli yang menilai kelayakan suatu skala pengukuran 

(Azwar,2012). 

Uji Aiken’s V pada aitem hedonic well-being di nilai berdasarkan 3 ahli, penguji 

pertama adalah seorang psikolog klinis yang juga sebagai seorang dosen psikologi. 

Penguji kedua adalah mahasiswa lulusan psikologi yang dimana penelitian skripsinya 

membahas mengenai subjektif well-being dan penguji terakhir adalah seorang psikolog 

yang juga sebagai dosen psikologi. 

Formula perhitungan koefisien Aiken’s V adalah 
 

 

S = r - lo 

V =∑         (          )

 

Ket. 

Lo = Angka penilaian terendah 

C  = Angka penilaian tertinggi 

R  = Angka yang di berikan oleh penilai 

 
Koefisien skor Aiken’s V berkisar antara 0 – 1 dan akan di bagi menjadi 3 

klasifikasi yaitu sangat baik, baik dan kurang baik. Adapun klasifikasi dari Aiken's V 

adalah Sangat bagus    0,71 – 1, Bagus 0,5 - 0,7, Kurang bagus < 0,5. Pengujian tersebut 

menghasilkan dari 48 aitem yang telah di buat terdapat   37 aitem yang baik dan 11 

aitem yang kurang baik. 

 
Indeks Diskriminasi Aitem 

Hasil analisis Kuantitatif menunjukkan dari 32 aitem favorable yang telah di 

buat terdiri dari 13 aitem yang memiliki indeks daya beda yang sangat bagus, 8 aitem 

memiliki indeks daya beda yang bagus, 2 aitem memiliki indeks daya beda yang cukup 

bagus, 8 aitem memiliki indeks daya beda yang tidak bagus dan 1 aitem yang memiliki 

indeks daya beda yang sangat tidak bagus. 

Hasil pada aitem Unfavorable menunjukkan dari 16 aitem Unfavorable yang 

telah di buat terdapat 4 aitem yang memiliki indeks daya beda yang sangat bagus, 2 

aitem unfavorable  yang memiliki indeks daya beda yang bagus, 2 aitem unfavorable 

yang memiliki indeks daya beda yang cukup bagus, 5 aitem memiliki indeks daya beda 

yang tidak bagus dan 3 aitem memiliki indeks daya beda yang sangat tidak bagus. 

Setelah mengetahui hasil indeks daya beda dari keseluruhan aitem yang ada 

barulah setelah itu kita menentukan aitem mana yang lolos dan tidak. Aitem  yang 

memiliki indeks daya beda sangat bagus, bagus dan cukup bagus akan lolos dan yang 

memiliki indeks daya beda tidak bagus dan sangat tidak bagus tidak akan lolos.
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Tabel 1. Aitem Lolos dan Tidak Lolos 

 
Komponen 

Item 
keseluruhan Item Lolos 

Item tidak 
Lolos 

Fav. Unfav. Fav. Unfav. Fav. Unfav. 

Afek Positif 12 6 10 3 2 3 

Afek Negatif 10 5 5 4 5 1 

Life Satisfaction 10 5 8 1 2 4 

Total 32 16 23 8 9 8 

 
Dapat kita lihat pada tabel di atas dari 48 aitem yang telah dibuat terdapat 10 

aitem favorable dan 3 aitem unfavorable yang lolos dan 2 aitem favorable dan 3 aitem 

unfavorable yang tidak lolos. Pada komponen afek negatif terdapat 5 aitem favorable 

dan 4 aitem unfavorable yang lolos dan 5 aitem favorable dan 1 aitem unfavorable yang 

tidak lolos. Pada komponen life satisfaction terdapat 8 aitem favorable dan 1 aitem 

unfavorable yang lolos dan 2 aitem favorable dan 4 aitem unfavorable yang tidak lolos. 

 
Perakitan Alat Ukur Final 

Berikut adalah data aitem final yang akan di jadikan alat ukur hedonic well- 

being. 
 

 
 

Tabel 2. Aitem Final Hedonic well-being 

 
Kompone n 

Ite m Fina l 

 Jumla h ke te ra nga n 

 
 

Afek Positif 

 
Favorabel 

 
 

10 

Item nomor : 

1,2,3,5,7,10,13,14,1 

6, dan 17 

Unfavorabel 
 

3 

Item nomor : 9,12 

dan 13 

 

 
Afek Negatif 

 
Favorabel 

 
 

5 

 
Item nomor 

20,25,26,31 dan 32 

 
Unfavorabel 

 
 

4 

 
Item nomor 21, 

24,27, dan 33 

 

 
Life Satisfaction 

 
Favorabel 

 

 
 

8 

 
Item nomor 

37,38,40,41,43,44,4 

6 dan 47 

Unfavorabel 
 

1 

 
Item nomor 42 

 

 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada komponen afek positif 

yang menjadi aitem final adalah aitem nomor  1,2,3,5,7,10,13,14,16, dan 17 untuk yang 

favorable dan aitem nomor  9,12 dan 13 untuk yang unfavorable. pada komponen afek 

negatif yang menjadi aitem final adalah aitem nomor 20,25,26,31 dan 32 untuk yang 

favorable dan aitem nomor 21, 24,27, dan 33 untuk yang unfavorable dan pada 

komponen   life   satisfaction   yang   menjadi   aitem   final   adalah   aitem   nomor 

37,38,40,41,43,44,46 dan 47 untuk yang favorable dan aitem nomor 42 untuk yang 

unfavorable.
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  Di buat Fi nal 

  Fav. Unfav. Fav. Unfav. 

Afe k Posi ti f 38% 12 6 10 3 

Afe k Ne gati f 31% 10 5 5 4 

Li fe Sati sfacti on 31% 10 5 8 1 

Total 32 16 23 8 

 

 

 

Tabel 3. Spesifikasi Aitem alat ukur Hedonic well-being 
 
 

Kompone n      Pe rse n 
 

 
 
 
 
 
 

Validitas Konvergen 

Validitas konvergen adalah uji validitas konstrak yang mengungkap hal yang 

relative sama menghasilkan korelasi positif (Periantalo, 2015).  Uji validitas konvergen 

dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat korelasi antara komponen afek positif, afek 

negatif, dan life satisfaction yang menjadi penyusun dari hedonic well-being ini. 

 
Tabel 4. Korelasi Antar Komponen 

Pearson Correlations 

   Pearson's r p 

TOTAL 

AFEKSI 

POSITIF 

 
- 

TOTAL 

AFEKSI 

NEGATIF 

 
0.575 

 
*** 

 
< .001 

 

 

TOTAL 

AFEKSI 

POSITIF 

 

 
- 

TOTAL 

LIFE 

SATISFA 

CTION 

 

 
0.599 

 

 
*** 

 

 
< .001 

 

 

TOTAL 

AFEKSI 

NEGATIF 

 

 
- 

TOTAL 

LIFE 

SATISFA 

CTION 

 

 
0.612 

 

 
*** 

 

 
< .001 

 

 
* p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

 
 

Ketiga   komponen   tersebut   memiliki   data   interval   maka   uji   korelasi 

menggunakan teknik pearson product moment.  Komponen afeksi positif dan afeksi 

negatif menunjukkan adanya korelasi positif dengan koefisien korelasi sebesar 0,575. 

Komponen afeksi positif dengan life satisfaction juga menunjukkan adanya korelasi 

positif dengan koefisien korelasi sebesar 0,599. Komponen afeksi negative dan  life 

satiafaction  menunjukkan  adanya  korelasi  positif  dengan  koefisien  korelasi  sebesar 

0,612.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  ketiga  komponen  berkorelasi  positif  dan 

didukung oleh validitas konvergen. 

 
Validitas Kelompok 

Validitas kelompok bertujuan untuk melihat sejauh mana alat ukur mampu 

mengungkap karakteristik kelompok yang telah diasumsikan. (Periantalo,2015). Dalam 

pembuatan tes hedonic well-being, validitas kelompok di uji melalui kelompok jenis 

kelamin. Uji asumsi menggunakan statistika nonparametik, test Mann–Whitney karena 

data jenis kelamin perempuan   tidak terdistribusi secara normal. Dalam assumption 

check Shapiro-wilk (data dapat di katakana normal jika menghasilkan P value > 0,05) 

data  jenis  kelamin  laki  laki  menghasilkan  p  value  0.223  dan  data  jenis  kelamin
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perempuan menghasilkan p value 0,039. Maka, data jenis kelamin laki-laki terdistribusi 

secara normal sedangkan data jenis kelamin perempuan tidak. 

 
Tabel 5. Hasil Independent Samples T-Test 
Independent Samples T-Test 

 W p 

TOTAL  670.000  0.002  
 
Note.   Mann-Whitney U test. 

 

 
 

Hasil pengujian menunjukkan p value 0.002 (< 0.05)           sehingga      terdapat 

perbedaan skor hasil antara jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki. Jenis 

kelamin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi subjektive well-being ( Diener 

dkk, 2005). Ho menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan skor subjective well-being 

antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, Ha menyatakan terdapat perbedaan skor 

subjective well-being antara jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. LOS yang di 

hasilkan < 0.05 sehingga Ho ditolak, Ha di terima. 
 

 
 

Tabel 6. Mean 

Group N Mean 

laki laki 23 117.391 
 

perempuan 
 

100 
 

129.530 

 

 
 

Pada tabel di atas dapat kita lihat skor mean perempuan lebih besar dari laki- 

laki. Hal tersebut berarti tingkat hedonic perempuan lebih tinggi di bandingkan dengan 

laki –laki. 

Menurut Diener (2010) subjective well being memiliki beberapa faktor yang 

mempengaruhi, diantaranya adalah faktor genetik, kepribadian, faktor jenis kelamin, 

hubungan sosial, dukungan sosial, masyarakat atau budaya, proses kognitif dan tujuan 

(goals). Menurut Diener (2010) jenis kelamin juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi subjective well being, wanita lebih banyak mengungkapkan afek negatif 

dan depresi dibandingkan dengan pria, dan lebih banyak mencri bantuan terapi untuk 

mengungkapkan tingkat kebahagiaan global yang sama. Pada umumnya perbedaan 

subjektif well-being antara laki-laki dan perempuan  tidak begitu signifikan. 

Berdasarkan penelitian Mauludy Rakhman, dkk (2018) terdapat faktor faktor 

yang mempengaruhi subjektif well-being anak perempuan RBIB Jogja yaitu, Keinginan 

untuk membahagiakan keluarga, aktivitas yang menyenangkan saat bersama keluarga, 

ketercapaian  materi,  kebersamaannya  dengan  teman  teman,  dan  pandangannya  atas 

masa depan. 

 
Validitas Kriteria 

Validitas kriteria membandingkan alat ukur dengan kriteria di luar dirinya. Uji 

statistika yang di gunakan berupa korelasi. Semakin kuat hubungan korelasi alat ukur 

dengan kriteria maka semakin kuat pula validitasnya (Periantalo,2015). Menurut Azwar 

(dalam Periantalo, 2018) Validitas kriteria merupakan validitas yang melihat hubungan



417
417
417 

 

 

alat ukur dengan halhal yang berada di luar alat ukur tersebut baik pada masa sekarang 

maupun yang akan dating.Validitas kriteria hedonic well-being adalah konkuren karena 

kriteria bisa di dapatkan sekarang, dan di uji dengan menggunakan  kelompok usia 

subjek yang menjadi subjek penelitian ini. 

 
Tabel 7. Validitas Kriteria Konkuren Hedonic well-being dengan Kelompok Usia 

Pearson Correlations 

   Pearson's r p 

Usia - TOTAL -0.050  0.579  

 

* p < .05, ** p < .01, ***  p < .001 
 

 
 

Hasil validitas kriteria hedonic well-being dengan kelompok usia dapat di 

simpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara keduanya yang di tandai dengan 

koefisien korelasi sebesar 0.579. sehingga dapat di katakana bahwa semakin tinggi usia 

individu kemungkinan semakin tinggi pula tingkat hedonic well-being. 

Berdasarkan hasil penelitian Sigit Wisnu Tomo dan Adi Cilik Pierewan (2018) 

subjektif well-being dilihat dari faktor usia menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 

tahun merupakan puncak dari kepuasan hidup masyarakat Indonesia, sedangkan titik 

terendah dari kepuasan hidup berada pada kelompok usia 75-112 tahun. Subjektif well- 

being pada masyarakat Indonesia menunjukkan kurva berbentuk seperti terompet. 

Steptoe dan Deaton (2015) menjelaskan bahwa berbagai faktor lain yang mempengarhi 

subjektif well being juga dapat berubah karena usia. 

Subjek penelitian dari penelitian ini adalah mahasiswa kisaran umur 18 - 21 

tahun di mana kisaran umur tersebut adalah puncak dari kepuasan hidup masyarakat 

Indonesia sehingga hasil validitas kriteria hedonic well-being berdasarkan kelompok 

usia berkorelasi positif. 

 
Uji Reliabilitas 

Reliabilitas di artikan sebagai konsistensi atau keakuratan hasil ukur. Uji 

reliabilitas  di  lakukan  setelah  perakitan  alat  ukur  final.(periantalo,  2015).  Pada 

penelitian hedonic well-being ini menggunakan reliabilitas konsistensi internal karena 

pengukuran di lakukan satu kali dengan satu skala. 

 
Tabel 8. Uji Reliabilitas 

Scale Reliability Statistics 

 
 

Cronbach's α 
 

N of Items 

scale 0.882  31  
 

 
Dalam uji reliabilitas ini skor yang di gunakan adalah skor dari setiap aitem 

terpilih. Jumlah aitem terpilih dalam alat ukur hedonic well-being sebanyak 31 aitem 

dengan  koefisien  reliabilitas  hedonic  well-being  sebesar  0,882  yang  menunjukkan 

bahwa sekitar 88% skor hasil pengukuran merupakan skor murni dari subjek tersebut, 

sedangkan sekitar 12% dari skor pengukuran tersebut merupakan kesalahn pengukuran 

(error). Skor tersebut adalah skor lain yang ikut terukur dalam pengukuran.
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Aite m 
Pe ng uji 

S k o r a ik e n’v Kla s ifik a s i 
1 2 3 

1 3 3 2 0.416 kura ng ba ik 

2 3 4 3 0.583 Ba ik 

3 2 2 3 0.333 kura ng ba ik 

4 3 3 4 0.583 Ba ik 

5 3 4 3 0.583 Ba ik 

6 3 4 3 0.583 Ba ik 

7 3 4 4 0.667 Ba ik 

8 3 1 4 0.416 kura ng ba ik 

9 3 3 3 0.5 Ba ik 

10 3 4 4 0.667 Ba ik 

11 2 3 3 0.416 kura ng ba ik 

12 2 3 3 0.416 kura ng ba ik 

13 3 3 4 0.583 Ba ik 

14 3 4 4 0.667 Ba ik 

15 2 3 4 0.5 Ba ik 

16 4 3 3 0.583 Ba ik 

17 3 3 3 0.5 Ba ik 

18 2 4 4 0.583 Ba ik 

19 3 3 4 0.583 Ba ik 

20 3 4 3 0.583 Ba ik 

21 3 3 3 0.5 Ba ik 

22 3 2 2 0.333 kura ng ba ik 

23 3 3 3 0.5 Ba ik 

24 3 4 3 0.583 Ba ik 

25 3 4 3 0.583 Ba ik 

26 3 3 3 0.5 Ba ik 

27 3 3 4 0.583 Ba ik 

28 3 2 2 0.333 kura ng ba ik 

29 3 3 3 0.5 Ba ik 

30 3 3 3 0.5 Ba ik 

31 2 3 2 0.333 kura ng ba ik 

32 2 3 2 0.333 kura ng ba ik 

33 3 3 3 0.5 Ba ik 

34 4 4 3 0.667 Ba ik 

35 4 3 3 0.583 Ba ik 

36 4 3 2 0.5 Ba ik 

37 3 3 2 0.416 kura ng ba ik 

38 3 3 3 0.5 Ba ik 

39 3 3 4 0.583 Ba ik 

40 4 4 3 0.667 Ba ik 

41 4 3 2 0.5 Ba ik 

42 4 3 2 0.5 Ba ik 

43 4 3 3 0.583 Ba ik 

44 4 4 3 0.667 Ba ik 

45 3 4 2 0.5 Ba ik 

46 3 3 2 0.416 kura ng ba ik 

47 3 3 3 0,5 Ba ik 

48 3 4 3 0.583 Ba ik 

 

 

Norma 
 
 

Pembuatan norma pada alat ukur hedonic well-being ini menggunakan metode
skor standar (standard-scores). z-skor di ketahui menggunakan rumus : 

 

Z = 
 

Ket : 

X         = Skor 

M        = Mean 

SD      = Standard deviasi 

 
Norma skor hedonic well-being di bagi menjadi 5 kategori berdasarkan z skor 

yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Lebih jelasnya dapat di 

lihat pada tabel 5. 

 
Tabel 9. Kategori Norma Berdasarkan Z-Skor 

 
NORMA Z Skor Skor Mentah 

Z Skor > 2,0 ≥ 155 

Z Skor 1,5 - 2,0 148 - 154 

Z Skor   -1,5 - 1,5 106 - 147 

Z Skor -2,0 - (-1,5) 101 - 105 

Z Skor < -2,0 ≤ 100 
 

 
 

Tabel 10. Koefisien Skor Aiken’s V
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Kesimpulan 
Hasil dari Aiken's V menunjukkan bahwa dari 48 aitem yang telah di buat, 31 

aitem dengan indeks daya beda sangat bagus, bagus, dan cukup bagus diambil menjadi 

aitem final  yang mana sudah dapat dianggap memiliki validitas isi yang memadai. 

Penelitian ini menggunakan indeks daya beda aitem dalam analisis kuantitatif aitem. 

Presentase dari jumlah Aiken's V telah bisa dikategorikan baik. 

Hasil dari validitas konvergen menunjukkan adanya korelasi positif antar dua 

komponen yang digunakan. Hasil dari validitas kelompok menyatakan bahwa terdapat 

perbedaan skor hasil antara jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki. Dan 

untuk validitas kriteria, hasil menyatakan bahwa semakin tinggi usia individu 

kemungkinan semakin tinggi pula tingkat hedonic well-being. 

Pada reliabilitas, sekitar 88% skor hasil pengukuran merupakan skor murni, 

sedangkan sekitar 12% dari skor pengukuran tersebut merupakan kesalahan pengukuran 

(error). Ini membuktikan bahwa alat ukur yang digunakan mampu berfungsi dengan 

baik dan siap untuk diujikan pada pelaksanaan tes berikutnya. 

Ini membuktikan bahwa alat ukur yang digunakan mampu berfungsi dengan 

baik dan siap untuk diujikan pada pelaksanaan tes berikutnya. 

Saran 
 

 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar dalam pengembangan alat ukur
hedonic well-being. Untuk peneliti diharapkan lebih memperhatikan alat ukur seperti 

penjelasan bagaimana tata cara pengisian. Ada sebagian orang yang mungkin saja masih 

belum paham dengan tata cara pengisian alat  tes  yang digunakan, sehingga subjek 

melakukan   kesalahan.   Peniliti   diharapkan   untuk   lebih   cermat   dan   teliti   dalam 

melakukan tes untuk menghindari skor yang tidak valid. Peneliti juga sebaiknya 

menggambil subjek penelitian yang lebih merata agar penelitian tersebut bisa mendapat 

data yang lebih kaya. 
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Tabel 10. Norma, Klasifikasi, dan Interpretasi 
 

 

NORMA HEDONIC WELL-BEING 

NORMA Z SKOR SKOR KLASIFIKASI INTERPRETASI 

 

 
Z Skor ≥ 2,0 

 

 
≥ 155 

 

 
Sangat tinggi 

subjek  memiliki  tingakat  kebahagiaan 

subjektif yang sangat tinggi sehingga merasa 

hidupnya sangat menyenangkan,sangat 

 

 
Z Skor 1,5 - 2,0 

 

 
148 - 154 

 

 
Tinggi 

subjek memiliki tingakat kebahagiaan 

subjektif yang tinggi sehingga merasa 

hidupnya menyenangkan, bebas dari stres, 

 

 
Z Skor  -1,5 - 1,5 

 

 
106 - 147 

 

 
Sedang 

subjek memiliki tingakat kebahagiaan 

subjektif yang sedang sehingga merasa 

hidupnya cukup menyenangkan, cukup bebas 

 

 
Z Skor -2,0 - -1,5 

 

 
101 - 105 

 

 
Rendah 

subjek memiliki tingakat kebahagiaan 

subjektif yang rendah sehingga merasa 

hidupnya kurang menyenangkan, kurang 

 

 
Z Skor ≤ -2,0 

 

 
≤ 100 

 

 
Sangat rendah 

subjek memiliki tingakat kebahagiaan 

subjektif yang sangat rendah sehingga 

merasa hidupnya tidak menyenangkan, 

 
Tabel 11. Penerusan Aitem 

Komponen Sub 

komponen 

Indikator 

aitem 

Aitem 

Komponen afektif : 
Afek positif 

Definisi: 

Menurut  Carr  (2004) 

afek   positif   adalah 

dimensi           dimana 

terdapat         perasaan 

yang  nyaman  dengan 

intensitas             yang 

beragam. 

Menurut Diener 

(1984) Afek positif 

(positive affect) 

mempresentasikan 

mood dan emosi yang 

menyenangkan seperti 

kasih sayang. Afek 

positif terlihat dari 

emosi yang spesifik. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kegembiraan 

 
 
 
 

Merasa 

mendapatkan 

kebahagiaan 

dan terbebas 

dari rasa sakit 

Saya     senang     ketika 
saya dapat berkuliah 

diprogram studi yang saya 

sukai 

Saya   merasa   bahagia 
ketika  bisa  mencapai  target 

nilai yang diinginkan 

Saya    merasa    senang 
ketika dosen memberikan 

tugas  tambahan 

(Unfavorable) 
 

 
 
 
 
 

Merasa 

gembira ketika 

kesenangan 

dapat dicapai 

Saya    sangat    merasa 
senang dan bersemangat 

ketika  mencapai  target  nilai 

di semester ini 

Saya   merasa   gembira 
ketika berhasil menjadi salah 

satu pengurus diorganisasi 

yang saya idam-idamkan 

Tetap    merasa    belum 
puas  meskipun  keinginan 

saya telah tercapai 

(Unfavorable) 
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Afeksi 

 
 
 
 

Merasa 

Mendapatkan 

perhatian dari 

lingkungan 

Merasa   senang   ketika 
teman  mendengarkan  cerita 

saya 

Saya                   senang 
mengenakan pakaian yang 

menarik agar diperhatikan 

oleh orang lain 

Merasa  diabaikan  oleh 
teman           dekat           saya 

(Unfavorable) 
 

 
 
 
 

Terpenuhinya 

kebutuhan 

kasih sayang 

untuk dirinya 

sendiri 

Saya   merasa   nyaman 
ketika mendapatkan kasih 

sayang dari kedua orangtua 

saya 

Saya         mendapatkan 
pengakuan   dari   orang   lain 

ketika mengikuti organisasi 

Ketika                    tidak 
mendapatkan perhatian dari 

keluarga, saya merasa biasa 

saja (Unfavorable) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penghargaan 

 
 
 
 
 
 
 

Merasa bangga 

ketika bisa 

memenuhi 

keinginan yang 

diharapkan 

Ketika  semua  kegiatan 
organisasi yang dilimpahkan 

dapat diakukan, saya merasa 

bangga terhadap diri saya 

Merasa banggaterhadap 
diri saya ketika usaha saya 

selama ujian, membuahkan 

hasil dengannilai yang bagus 

Setelah      mengerjakan 
semua  tugas  yang  diberikan 

dosen,   saya   masih   merasa 

belum      maksimal      dalam 

mengerjakannya 

(Unfavorable) 
 

Memberi 

apresiasi diri 

ketika bisa 

mendapatkan 

setiap 

keinginan 

Melakukan    hal    yang 
saya senangi ketika berhasil 

menyelesaikan ujian dengan 

baik. 

Memberikan    apresiasi 
kepada    diri    saya    sendiri 

ketika  berhasil  mewujudkan 
 
 
 

422



 

 

   keinginan 

Ketika keinginan dalam 
menyelesaikan suatu masalah 

tercapai,  saya  tidak 

melakukan apapun untuk diri 

saya (Unfavorable) 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION   Literature   review   is   useful   for   understanding   the   theoretical 
background of research. While the mental revolution measurement tool will be useful in 

exploring data related to the mental revolution itself and for further research development. 

 
METHOD The model in this study is to use a qualitative method because the researcher 

wants to produce a more comprehensive study of the decline of mental revolution items. 

The extract in this study is a mental revolution with a Likert scale. Here we use variable 

theory. The experts came from Unja Psychology, Khuzaimah, Muhammad Ilham, S.Psi and 

Ester Sry Damayanti Sitompul. 

 
RESULT The process of making items the researcher made 120 items consisting of 80 

favorable items and 40 unfavorable items with 40 indicators after the Aiken V test item that 

passed was as many as 77 and the fall was 43 items. In making items using religious 

theory, nationalism, independence, mutual cooperation and integrity. 

 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS Revolusi mental refers to changes that 

occur in a short time by changing the outlook, thoughts, attitudes and behaviors that are 

oriented to progress. The aspects in the mental revolution consist of 5 namely Religius, 

Nasionalisme, Independence, Mutual Assistance, Integrity and are advised to further 

researchers, to be able to make and carry out research with better research methods and 

the arrangement of ways of making it easy to  understand and enriching variations in 

student research results 

 
Keywords: Revolusi Mental, Study of Literature, Character
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Pendahuluan 
Pengukuran  dapat  didefinisikan  sebagai  “measurement  is  rules  for  assigning 

numbers to objects in such a way as to represent quantities of attributes” (Nunnaly, 1970). 

Pengukuran merupakan suatu prosedur pemberian angka (kuantifikasi) terhadap atribut atau 

variable sepanjang suatu kontinum. Secara garis besar kontinum dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu kontinum fisik dan kontinum psikologis. Kontinum fisik adalah suatu kontinum 

pengukuran  yang menggunakan skala fisik. Pengukuran  yang menggunakan skala fisik 

akan menghasilkan kontinum‐kontinum seperti:  kontinum berat, kontinum kecepatan, dan
 

kontinum tinggi dan lain sebagainya. Sedangkan kontinum psikologis adalah kontinum 
pengukuran yang menggunakan skala psikologis. 

Pengukuran yang diharapkan akan menghasilkan data yang valid harus dilakukan 

secara sistematis. Pengukuran  psikologi biasanya juga digunakan untuk mengungkapkan 

konstrak atau konsep psikologis yang menggambarkan     aspek kepribadian individu. 

Revolusi mental merupakan Perubahan cara berfikir, bersikap, dan bertindak menjadi lebih 

baik, hal ini berdasarkan pengertian dari Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dari 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (kemdikbud) 2016 yang terintegrasi dalam 

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). 

Skala psikologi biasanya juga digunakan untuk mengungkapkan konstrak atau 

konsep  psikologis  yang  menggambarkan      aspek  kepribadian  individu.  Skala  revolusi 

mental  dibuat  untuk  dapat  mengukur sikap  maupun  kepribadiaan  seseorang dalam  hal 

merupakan Perubahan cara berfikir, bersikap, dan bertindak menjadi lebih baik. Mental 

berkaitan dengan batin yang mewujud dalam cara berpikir, cara merasa, dan cara bersikap 

atau meyakini Yang melahirkan tindakan (Poerwadar,2005). Sedangkan revolusi mental 

pada hakikatnya mengisi mental manusia dengan nilai nilai luhur seperti nilai agama, nilai 

tradisi budaya dan nilai falsafah bangsa sehingga terbentuk karakter baik. 

Skala psikologi sebagai alat ukur yang memiliki karakteristik khusus, yaitu 1. 

cenderung digunakan untuk mengukur aspek bukan kognitif melainkan aspek afektif. 2. 

Stimulus skala psikologi berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung 

mengungkap atribut yang hendak diukur, melainkan mengungkap indikator perilaku dari 

atribut yang bersangkutan. 3. Jawaban/opsi dalam tiap itemnya lebih bersifat proyektif 

yaitu mencerminkan kepribadian, sikap, dan kecenderungan perilaku responden. 4. Selalu 

berisi banyak item berkenaan dengan atribut yang diukur. 5. Respon subyek/responden 

tidak  diklasifikasikan  sebagai  jawaban  “benar”  atau  “salah”,  semua  jawaban  dianggap 

benar sepanjang sesuai keadaan yang sebenarnya, jawaban yang berbeda diinterpretasikan 

berbeda pula (Azwar.2005). 

Dalam revolusi mental terdapat komponen pembentuk yaitu yang pertama religius 

merupakan menunjukkan kepatuhan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan 

menjalankan ajaran kepercayaannya terutama dengan menjadi individu yang berguna dan 

bijak bagi manusia lain dan alam. Kedua, mandiri merupakan Sebagai suatu kemampuan 

pada siswa untuk dapat mengatur, mengelola dan mengontrol kehidupannya sendiri yang 

dicerminkan melalui perilaku yang tidak bergantung pada penilaian dan bantuan orang lain. 

Ketiga, nasionalisme merupakan perilaku menjunjung tinggi rasa cinta dan bangga terhadap 

bangsa dan tanah air yang teraktualisasikan melalui sikap dan tindakan yang mencerminkan 

kesetiaan, ketaatan, kepedulian, serta penghargaan yang tinggi terhadap negara. Keempat,
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gotong royong merupakan perilaku yang mencerminkan suatu kesadaran dan kebersediaan 

siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan tolong menolong menyelesaikan suatu pekerjaan 

dan yang terakhir  integritas merupakan perilaku seseorang yang mencerminkan keserasian 

antara apa yang dikatakan, pikirkan, dan rasakan dengan apa yang dilakukan (konsisten) 

serta menjadi pribadi yang senantiasa berorientasi pada kebenaran. 

Berdasarkan karakteristik skala psikologi diatas maka tahapan pengukuran psikologi 

tentu berbeda dengan pengukuran lainnya. Menurut Gable (1986) untuk mengembangkan 

alat ukur skala psikologi, sebagaimana menurut diperlukan beberapa langkah sebagai  yaitu 

(1) mengembangkan definisi konseptual; (2) mengembangkan definisi operasional; (3) 

memilih teknik pemberian skala; (4) melakukan review justifikasi butir, yang berkaitan 

dengan teknik pemberian skala yang telah ditetapkan di atas; (5) memilih format respons 

atau ukuran sampel; (6) penyusunan petunjuk untuk respons; (7) menyiapkan draft 

instrumen, (8) menyiapkan instrumen akhir; (9) pengumpulan data uji coba awal; (10) 

analisis data uji coba dengan menggunakan teknik analisis faktor, analisis butir dan 

reliabilitas; (11) revisi instrumen; (12) melakukan uji coba final; (13) menghasilkan 

instrumen;   (14)   melakukan   analisis   validitas   dan   reliabilitas   tambahan;   dan   (15) 

menyiapkan manual instrumen. 

Sedangkan    Menurut    Suryabrata    (2000)    mendeskripsikan    langkah‐langkah
 

pengembangan  alat  ukur  skala  psikologi,  yaitu  sebagai  berikut:  (1)  pengembangan 
spesifikasi alat ukur; (2) penulisan pernyataan atau pertanyaan; (3) penelaahan pernyataan 

atau pertanyaan;  (4) perakitan  instrumen  (untuk  keperluan  uji  coba);  (5) uji  coba;  (6) 

analisis hasil uji coba; (7) seleksi dan perakitan butir pernyataan; (8) administrasi instrumen 

(bentuk akhir); dan (9) penyusunan skala dan norma. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membuat kajian literature 

pengembangan alat ukur revolusi mental. 

 
Metode Penelitian 

Metode 

Model dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif karena peneliti 

hendak menghasilkan kajian penurunan item revolusi mental yang lebih komprehensif. 

Konstrak dalam penelitian ini adalah revolusi mental dengan skala likert dengan penjelasan 

SS (Sangat Setuju), S (Setuju), N (Netral), TS (Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju) 

Dengan menggunakan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan ke indikator 

variabel lalu dijadikan acuan dalam menyusun item yang dirancang dengan bentuk 

pernyataan atau pertanyaan yang akan dijawab oleh resonden penelitian. Acuan kami dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:



 

 

Tabel 1. Acuan Pembuatan Skala 

Aspek- 

aspek 

Judul Jurnal Ahli Alat Ukur 

Religius Kontruksi Alat 

Ukur Karakter 

Religius Siswa 

Sekolah Dasar 

Yun Nina Ekawati, 

Nofrans Eka 

Saputra,  Jelpa 

Periantalo 

Alat Ukur Karakter 

Religius 

Religiusitas, koping 

religius, dan 

kesejahteraan 

subjektif. 

Utami M.S Skala SLS-SWB (Pengaruh 

Positif, Pengaruh Negatif 

dan Kepuasan Hidup di 

Kampus) dan SWB- 

PLS(Pengaruh Positif, 

Pengaruh Negatif dan 

Kepuasan Hidup Pribadi). 

Mandiri Konstruksi Alat 

Ukur Karakter 

Mandiri 

Yun Nina Ekawati, 

Nofrans Eka 

Saputra, 

Rahmadhani 

Islamiah 

Skala Karakter 

Kemandirian 

Pengembangan 

Skala Kemandirian. 

Suharnan Skala Kemandirian 

Nasionalism 

e 

Konstruksi Alat 

Ukur Karakter 

Nasionalisme 

Yun Nina Ekawati, 

Nofrans Eka 

Saputra, 

Rahmadhani 

Islamiah 

Skala Karakter 

Nasionalisme 

Gotong 

Royong 

Assessment of 

Interprofessional 

Team Collaboration 

Scale (AITCS): 

development and 

testing of the 

instrument. Journal 

of continuing 

education in the 

health professions, 

Orchard, C. A., 

King, G. A., 

Khalili, H., dan 

Bezzina, M. B 

Assessment Of 

Interprofesional Team 

Collaboration Scale 

(AITCS) 

Integritas Integritas Firmantyo,Tyas Skala Integritas Akademik 
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Akademik dan 

Kecemasan 

Akademik dalam 

Menghadapi Ujian 

Nasional pada 

Siswa. 

Asmadi Alsa. dan Skala Kecemasan 

Akademik 

Values of academic 

integrity 

Nannerl O. 

Keohane 

Integritas akademik 

 

Teori 

1.   Teori revolusi mental 

Revolusi dari bahasa latin revolutio, yang berarti “berputar arah” adalah perubahan 

fundamental (mendasar) dalam struktur kekuatan atau organisasi yang terjadi dalam periode 

waktu  yang  relatif  singkat.  Kata  kuncinya  adalah  Perubahan  dalam  Waktu  Singkat. 

Revolusi mental merupakan suatu gerakan seluruh masyarakat baik pemerintah atau rakyat 

dengan cara yang cepat untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategi yang diperlukan oleh 

Bangsa dan Negara sehingga dapat memenangkan persaingan di era globalisasi. Revolusi 

mental  mengubah  cara  pandang,  pikiran,  sikap  dan  perilaku  yang  berorientasi  pada 

kemajuan  dan  kemoderenan,  sehingga menjadi  bangsa besar  dan  mampu  berkompetisi 

dengan bangsa-bangsa lain di dunia. 

 
2.   Teori pembuatan alat ukur 

Pengukuran adalah bagian ensensial kegiatan keilmuan. Ilmu pengukuran 

(measurument) merupakan cabang dari ilmu statistika terapan yang bertujuan membangun 

dasar dasar pengembangan  tes  yang lebih  baik  sehingga dapat  menghasilakn  tes  yang 

berfungsi secara optimal, valid, dan reliable. Dasar-dasar pengembangan tes tersebut 

dibangun di atas model-model matematika yang secara berkesinambungan terus diuji 

kelayakan oleh ilmu psikometri. Sedangkan yang dimaksud dengan pengukuran psikologi 

adalah pengukuran aspek-aspek tingkah laku yang nampak, yang dianggap mencerminkan 

prestasi, bakat, sikap, dan aspek-aspek kepribadian yang lain. 

Subjek 
 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang aktif berkuliah di Universitas
Jambi. Jumlah subjek yang akan diambil sebanyak 100 orang dengan karakteristik laki-laki 

dan perempuan. Alat pengumpulan data menggunakan instrumen psikologi berupa skala 

likert yaitu skala revolusi mental yang disusun sendiri oleh peneliti dengan jumlah item 

sebanyak 123 item. 

 
Analisis Data 

Analisis  data  akan  menggunakan  software  JASP  yang  dijalankan  dengan  media 

komputer untuk melihat beberapa hal yaitu:



429
429
429 

 

 

Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan keajegan pengkuran (Walizer, 1987). Reliabilitas melihat 

konsistensi dalam pengkuran. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang  terhadap  pernyataan  adalah  konsisten  atau  stabil  dari  waktu  ke  waktu. 

Reliabilitas  suatu  test  merujuk  pada  derajat  stabilitas,  konsistensi,  daya  prediksi,  dan 

akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat 

menghasilkan data yang reliabel. 

 
Validitas Konvergen 

Validitas konvergen merupakan uji korelasi konstrak yang relatif sama pengkuran 

sama satu konstrak, menghasilkan korelasi positif (Periantalo, 2015) 

 
Validitas Kelompok 

Validitas kelompok mengkonfirmasi alat ukur berdasarkan karakteristik kelompok 

tertentu. Kelompok yang memiliki atribut alat ukur terbukti ada, sedangkan kelompok yang 

tidak memiliki atributnya terbukti tidak ada ( Periantalo, 2015). 

 
Validitas Konkuren 

Atau yang disebut juga dengan validitas banding. Periantalo (2015) menyebutkan 

validitas konkuren membandingkan alat ukur dengan kriteria di luar dirinya. Juga melihat 

korelasi antara alat ukur dengan kriteria tersebut dan didapat sekarang. 

Z Skor 
 

 

Nilai suatu Z-score merupakan suatu ukuran yang menentukan seberapa besar jarak
suatu nilai (dari observasi suatu set sample) terhadap rata-ratanya dalam satuan standar 

deviasinya. 

Norma 
 

 

Norma-norma  pengukuran  dalam  psikologi  adalah  penyebaran  skor  –  skor  dari
suatu kelompok yang digunakan sebagai tolok ukur untuk memberi makna pada skor yang 

dihasilkan oleh individu dalam suatu tes. Norma mengacu pada performa yang dilakukan 

oleh kelompok yang telah ditentukan pada jenis tes tertentu. 

 
Penulisan Item 

Menurut Gable (1986) untuk mengembangkan alat ukur skala psikologi, 

sebagaimana menurut diperlukan beberapa langkah sebagai   yaitu (1) mengembangkan 

definisi   konseptual;   (2)   mengembangkan   definisi   operasional;   (3)   memilih   teknik 

pemberian skala; (4) melakukan review justifikasi butir, yang berkaitan dengan teknik 

pemberian skala yang telah ditetapkan di atas; (5) memilih format respons atau ukuran 

sampel; (6) penyusunan petunjuk untuk respons; (7) menyiapkan draft instrumen, (8) 

menyiapkan instrumen akhir; (9) pengumpulan data uji coba awal; (10) analisis data uji 

coba dengan menggunakan teknik analisis faktor, analisis butir dan reliabilitas; (11) revisi 

instrumen; (12) melakukan uji coba final; (13) menghasilkan instrumen; (14) melakukan 

analisis validitas dan reliabilitas tambahan; dan (15) menyiapkan manual instrumen.
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Tahapan pembuatan aitem: 

Penetapan tujuan 

Pada  tahap  penepatan  tujuan  ini    dimulai  dari  identifikasi  tujuan  ukur,  yaitu 

memilih suatu definisi dan mengenali teori yang mendasari konstrak psikologis atribut yang 

hendak diukur. Skala revolusi mental  merupakan alat ukur dalam konstrak psikologi. Skala 

revolusi mental dibuat untuk dapat mengukur sikap maupun kepribadiaan seseorang dalam 

hal merupakan Perubahan cara berfikir, bersikap, dan bertindak menjadi lebih baik. 

 
Penetapan Konstraks 

Konstraks psikologis merupakan konsep buatan yang dibangun oleh para ahli untuk 

menjelaskan fenomena psikologis. Konstrak yang hendak diukur adalah revolusi mental. 

Teori Dasar      diambil  dari  Penguatan  Pendidikan  Karakter  (PPK)  dari  Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan (kemdikbud) 2016 yang terintegrasi dalam Gerakan Nasional 

Revolusi Mental (GNRM).  Oleh karena itu, konstruk psikologis harus diturunkan menjadi 

indikator tampak dan dapat diukur. 

 
Penetapan dimensi 

Dimensi atribut psikologis adalah uraian komponen‐ komponen atau faktor‐faktor
 

yang ada dalam konsep teoritik mengenai atribut yang hendak diukur. Komponen atau 
faktor ini biasanya berasal dari dimensi atau aspek yang tercakup dalam definisi atau 

disebut  dalam  teori  mengenai  atribut  yang  bersangkutan.  Dimensi  maupun  komponen 

dalam revolusi mental diambil dari Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dari Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan (kemdikbud) 2016 yang terintegrasi dalam Gerakan Nasional 

Revolusi Mental (GNRM). Dimensi dalam revolusi mental sebagai berikut : 

Religius, yaitu Sebagai perilaku siswa yang menunjukkan kepatuhan dan ketaatan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan ajaran kepercayaannya terutama 

dengan menjadi individu yang berguna dan bijak bagi manusia lain dan alam sekitar yang 

diaktualisasikan dengan sikap dan tindakan yang menjunjung tinggi rasa cinta dan 

kepedulian terhadap sesama, menghormati setiap perbedaan agama ataupun budaya yang 

melatarbelakangi kehidupan manusia serta melindungi hak asasi mereka sebagai manusia 

yang bermartabat sehingga karenanya timbullahkerukunan antar umat beragama dari 

masyarakat yang plural tanpa kehilangan identitas jati dirinya sebagai individu tunggal 

ataupun umat dari suatu kepercayaan dan bagian dari suatu budaya. 

Nasionalisme, yaitu Sebagai suatu perilaku pada siswa yang senantiasa menjunjung 

tinggi rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air yang teraktualisasikan melalui 

sikap dan tindakan yang mencerminkan kesetiaan, ketaatan, kepedulian, serta penghargaan 

yang  tinggi  terhadap  NKRI  termasuk  kesukarelaan  untuk  mementingkan  kepentingan 

bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan kelompok demi tercapainya kehidupan 

berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, dan sejahtera. 
Mandiri, Sebagai suatu kemampuan pada siswa untuk dapat mengatur, mengelola 

dan mengontrol kehidupannya sendiri yang dicerminkan melalui perilaku yang tidak 
bergantung pada penilaian dan bantuan orang lain melainkan dengan senang hati 
mengerahkan segala kemampuan baik pikiran, waktu,energi, dan materi secara maksimal 
untuk mengerjakan ataupun menyelesaikan tugas, pekerjaan, serta kewajiban demi 
tercapainya  tujuan  atau  hasil  yang  diinginkan  termasuk  didalamnya  menikmati  setiap
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proses yang dilakukan oleh diri sendiri dalam kesediaan untuk bertanggung jawab atas 

tindakan yang diambil. 

Gotong royong, sebagai suatu perilaku yang mencerminkan suatu kesadaran dan 

kebersediaan siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan tolong menolong menyelesaikan 

suatu pekerjaan yang memiliki nilai kegunaan atau kepentingan bersama termasuk juga 

permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anggota kelompok yang dilakukan secara 

bersama-sama tanpa mengharapkan adanya imbalan, keuntungan tertentu atau timbal balik 

atas  apa  yang  telah  dilakukan  melainkan dengan  penuh  kerelaan  mengorbankanwaktu, 

tenaga,  atau materi  yang didasarkan  pada rasa  kebersamaan  dan  persaudaraan  sebagai 

bagian  dari  suatu  kelompok  termasuk  menunjukkan  kepedulian  dan  kemurahan  hati 

terhadap   sesama   anggota   kelompok   dan   menghindari   perilaku   yang   berpotensi 

menimbulkan  konflik,  permusuhan  bahkan  perpecahan  sehingga  tercipta  kohesi  sosial 

dalam kelompok. 

Integritas, perilaku seseorang yang mencerminkan keserasian antara apa yang 

dikatakan, pikirkan, dan  rasakan dengan apa  yang dilakukan  (konsisten) serta menjadi 

pribadi yang senantiasa berorientasi pada kebenaran dalam setiap tindak tanduknya ditandai 

dengan kemampuan siswa untuk dapat dipercaya, bertanggung jawab, adil dan menjadi 

teladan bagi orang lain serta memiliki rasa kesetiaan dan komitmen dalam menjalankan 

kode moral ideal yang diyakini dan berlaku dalam lingkungan sosial. Karakter integritas 

secara keseluruhan mencerminkan adanya kematangan moralitas pada diri. 

 
Penetapan aspek 

Penetapan aspek berasal dari turunan komponen setiap dimensi. Alat ukur skala 

revolusi mental ini memiliki aspek yang berasal dari turunan seriap dimensi. Setiap dimensi 

memliki aspek dimana aspek tersebut juga memiliki definisi yang nanti dijadikan sebagai 

acuan dalam pembuatan indicator perilaku. 
Religius,   dalam   dimensi   religius   terdapat   beberapa   aspek   yang   pertama 

(Keimanan) sejauh mana keyakinan seseorang tentang hal-hal yang dogmatis dalam ajaran 
agama yang dianutnya. Yang kedua (Cinta Damai) sebagai perilaku pada siswa yang 
senantiasa  berusaha  menciptakan  keharmonisan  dan  keamanan  dalam  kehidupan  sosial 
yang direalisasikan dengan sikap dan tindakan saling mengasihi dan berbuat kebajikan 
antar umat manusia, menerima perbedaan yang ada sebagai bentuk keragaman yang harus 
dihormat; membenci dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat menyakiti orang lain 
baik dengan perkataan maupun perbuatan serta berusaha menjaga keseimbangan dengan 
lingkungan alam dimana individu berada. Ketiga (Toleransi) sebagai perilaku siswa yang 
menunjukkan sikap dan tindakan bertenggang rasa terhadap perbedaan pendapat, nilai dan 
keyakinan, tindakan bahkan agama, suku, serta budaya yang melatarbelakangi setiap orang 
dengan senantiasa berusaha untuk menerima dan menghormati serta menghargai perbedaan 
tersebut tanpa melakukan diskriminasi dan intimidasi yang dapat merusak rasa. Keempat 
(Perlindungan) sebagai perilaku pada siswa yang memiliki kesadaran dan kebersediaan 
untuk melindungi dan menolong orang lain yang kecil dan atau memiliki keterbatasan dari 
kesulitan tertentu juga kesadaran untuk melindungi alam lingkungan sekitar dari perbuatan 
yang tidak beretika. Kelima, (Teguh Keimanan) seseorang yang mencerminkan keyakinan 
dan kemantapan hati yang tidak mudah goyah ataupun berubah terhadap keputusan, 
komitmen. Keenam (Hormat) sebagai perilaku pada siswa yang menunjukkan sikap dan
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tindakan  menghormati  dan  menghargai  orang  lain  tanpa  melihat  status  sosial  atau 

perbedaan tertentu. Tujuh, (Persahabatan) sebagai perilaku siswa yang menunjukkan sikap 

dan tindakan yang merefleksikan kesetiakawanan, kepedulian, dan keramahan juga mampu 

menerima apapun keadaan orang lain. 

Nasionalisme, aspek dalam nasionalisme (Cinta Tanah Air) Sebagai kerelaan untuk 

melayani, menjaga, memelihara, mempertahankan maupun melindungi keutuhan NKRI. 

(Menghargai Keragaman Budaya) Sebagai perilaku yang mencerminkan kemampuan siswa 

untuk dapat menghormati, mengakui dan menerima perbedaan dan keberagaman budaya. 

(Apresiasi Budaya Bangsa) sebagai suatu perilaku pada siswa yang mampu menikmati, 

menghayati  dan  memberikan  penilaian  terhadap  suatu  produk  budaya  bangsa.  (Taat 

Hukum) sebagai perilaku siswa yang mencerminkan sikap dan tindakan yang memahami 

dan memiliki kesadaran terhadap hukum. (Unggul dan Berprestasi) Sebagai sikap dan 

tindakan siswa yang mencerminkan upaya dan usaha untuk menjadi pribadi yang cakap, 

terampil, dan bahkan terbaik dalam berbagai aspek bidang. 

Mandiri, aspek dalam dimensi mandiri yaitu (Ketekunan) Perilaku yang 

menunjukkan sikap dan tindakan siswa yang mencerminkan kemampuan untuk dapat 

mengerjakan  tugas.  (Kegigihan)  Perilaku  yang  menunjukkan  kemampuan  siswa  untuk 

dapat bertahan dan terus menyelesaikan tugas, pekerjaan atau kewajiban yang diberikan 

sampai mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. (Gemar Belajar) Suatu kecenderungan 

yang merujuk pada kapasitas siswa yang memiliki ketertarikan dan keingintahuan yang 

tinggi. (Inisiatif) Orang yang mandiri memiliki kecenderungan untuk mengambil inisiatif 

(prakarsa) sendiri di dalam memikirkan sesuatu dan melakukan tindakan   tanpa terlebih 

dahulu. (Menghargai) Orang yang mandiri tentu menghargai atau merasa puas atas apa 

yang telah dikerjakan atau dihasilkan. 

Gotong royong, (Solidaritas) sebagai perilaku pada siswa yang menunjukkan sikap 

dan tindakan yang mencerminkan kepedulian dan munculnya rasa tanggung jawab sosial 

sebagai  individu.  (Inklusif)  suatu  perilaku  dimana  mahasiswa  dapat  menyatukan  diri 

menjadi bagian dari kelompok manapun ia tergabung karena kemampuannya untuk dapat 

menempatkan dan menyesuaikan diri. (Kerjasama) sebagai mengakui dan mengamati 

pendapat dan sudut pandang lain sambil mempertahankan kesediaan untuk memeriksa dan 

mengubah keyakinan pribadi dan perspektif. (Anti kekerasan) perilaku pada siswa yang 

mencerminkan  sikap  dan  tindakan  yang  menjauhkan  diri  dari  berbagai  perilaku  atau 

aktivitas  yang memicu  perpecahan, konflik, permusuhan, dan perbuatan menyakiti diri 

sendiri, orang lain bahkan hewan. (Altruistik) perilaku pada siswa yang mencerminkan 

kepedulian dan perhatian terhadap kebutuhan atau kesulitan yang dialami orang lain yang 

diaktualisasikan dalam sikap dan tindakan senantiasa berbuat baik. 

Integritas, (Sikap Teladan) sebagai perilaku pada siswa yang menunjukkan sikap dan 

tindakan dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi contoh atau teladan dan patut untuk 

ditiru bagi orang lain disekitarnya. (Dapat dipercaya) sebagai perilaku pada siswa yang 

senantiasa  berlaku  jujur  serta  selalu  berorientasi  pada  kebenaran  dalam  segala  tindak 

tanduk yang dilakukan baik. (Tanggung Jawab) sebagai perilaku pada siswa yang 

menunjukkan sikap dan tindakan yang mampu menjalankan tugas ataupun kewajiban 

sebagai individu juga warga negara dengan bertanggung jawab. (Keadilan) sebagai perilaku 

pada siswa yang menunjukkan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang mencerminkan 

kepatuhan terhadap standar moral yang ideal. (keberanian) yaitu dengan kapasitas untuk



433
433
433 

 

 

bertindak sesuai dengan nilai-nilai seseorang meskipun ada rasa takut. (Respect atau 

Menghargai) Sebagai perilaku pada siswa dengan cara menunjukkan sikap menghargai 

proses partisipasi dalam belajar secara alami. 

 
Penetapan indikator 

Indikator  perilaku  adalah  bentuk‐bentuk  perilaku  yang  mengindikasikan  ada‐tidaknya
 

atribut   psikologi.   Untuk   menyusun   indikator   perilaku   yang   baik   adalah   dengan 
menggunakan kalimat yang sangat operasional dan berada dalam tingkat kejelasan yang 

dapat diukur (measureable) dan dapat dikuntifikasikan. Penetapan indikator perilaku 

diturukan dari defenisi aspek dari setiap komponen. Indikator perlaku merupakan hal yang 

hendak diukurdan dari indikator perlilaku akan diturunkan dalam bentuk aitem. 

 
Menuliskan item 

Format item 

Dua jenis item sebagaimana pada kolom item yaitu ada item yang termasuk 

jenisavorable (F) dan item yang terunmasuk jenis unfavorable (UF). Favorable (F) adalah 

item yang isinya mendukung, memihak atau menunjukkan ciri adanya atribut     yang di 

ukur. Sedangkan Unfavorable (UF) adalah item yang isinya tidak mendukung atau tidak 

menunjukkan ciri adanya atribut yang di ukur. Sebagai contoh dalam skala yang mengukur 

revolusi mental  yaitu sebagai berikut: 

-    Item Favorable: 

“Saya senang mendengarkan pendapat orang lain pada saat diskusi” 

-    Item Unfavorable: 

“Saya tersinggung apabila di kritik   teman diskusi saya” 

 
format respon 

format    respon    yang    digunakan    adalah    bentuk    memilih    jawaban    yang 

memperlihatkan tingkat kesetujuan antara lain: [STS] [TS] [N] [S] [SS] Respon‐respon
 

piliha tersebut artinya adalah STS   = sangat tidak setuju TS = tidak setuju N = netral S   = 
setuju SS = sangat setuju. 

 
Beberapa kaidah penulisan item 

Untuk   menuliskan   item   dengan   baik,   ada   sejumlah   kriteria   seperti   yang 

dikemukakan oleh Wang (1932), Thurstone (1929), Bird (1940), Edwards dan Kilpatrick 

(1948). Kriteria‐kriteria penulisan item adalah sebagai berikut:
 

-   Menghindari pernyataan yang lebih mengarah ke masa lalu, bukan masa sekarang. 
-   Menghindari pernyataan mengenai sesuatu sudah jelas jawabannya. 

-   Menghindari peryataan yang ambigu (memiliki banyak arti). 

-   Menghindari pernyataan yang tidak relevan dengan objek sikap yang dibahas. 

-   Menghindari pernyataan yang didukung oleh hampir semua orang atau hampir tidak ada 

yang mendukung. 

-   Membuat pernyataan  yang dipercaya untuk mencakup secara keseluruhan minat  dalam 

pembuatan skala sikap. 

-   Bahasa yang digunakan dalam sebuah pernyataan harus jelas, sederhana dan langsung. 

-   pernyataan harus pendek, biasanya tidak lebih dari 20 kata.
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-   Setiap pernyataan haya memliki satu pemikiran saja. 

-   Menghindari  pernyataan  ‐   peryataan   yang  mengandung  unsur  universal  dan   yang
 

menciptakan ambiguitas, seperti semua, selalu, tidak ada, dan tidak pernah. 
-   Harus  memperhatikan  pernyataan‐pernyataan  yang  menggunakan  kata  hanya,  cuma,

 
sering/melulu. 

-   Apabila mungkin, pernyataan harus dibuat dengan format kata‐kata yang sederhana bukan dengan kata‐kata yang menyulitkan. 
-   Menghindari penggunaan kata‐kata yang tidak dapat dimengerti oleh responden.

 
-   Menghindari pernyataan yang mengandung double negatives. 

 
Sumadi Suryabrata (2000) menyebutkan beberapa kaidah dalam penulisan item, sebagai 

berikut : 

- Gunakan  kalimat  yang  sederhana,  jelas  dan  mudah  dimengerti  oleh  responden,  serta 

mengikuti tata tulis dan tata bahasa yang baku. 

-    Hindari  penggunaan  kata‐kata  bermakna  ganda  dan  memasukkan  kata‐kata  yang  tidak
 

berguna. 
- Hindari  penggunaan  kata‐kata  yang  terlalu  kuat  (sugestif,  menggiring)  karena  akan mendorong responden  untuk  keluar dari  pagar fakta‐fakta, serta kata‐kata  yang terlalu 

lemah  (tidak  merangsang)  karena  tidak  dapat  memancing  respon  yang  memadai  atau 
adekuat. 

- Selalu  diingat  bahwa  dalam  penulisan  item  hendaknya  selalu  mengacu  pada  indikator 

perilaku, oleh karena itu, jangan jangan menulis item yang langsung mengacu pada atribut 

yang  akan  diungkap.  Perhatikan  indikator  perilaku  yang  hendak  diungkap  sehingga 

stimulus dan pilihan jawaban tetap relevan dengan tujuan pengukuran. 

-    Perlu menguji pilihan‐pilihan jawaban  yang ditulis, adakah perbedaan  arti atau makna
 

antara dua pilihan yang berbeda sesuai dengan ciri atribut yang sedang diukur. Apabila 
tidak ada bedanya maka item yang bersangkutan tidak memiliki daya beda (discriminating 

power). 

- Isi item  tidak  boleh mengandung keinginan sosial  ataupun  yang dianggap  baik  dalam 

norma sosial, karena item yang mengandung norma sosial cenderung akan disetujui dan 

31  didukung oleh semua orang bukan karena sesuai dengan perasaan atau keadaan dirinya, 

namun karena orang berfikir normatif. 

-   Untuk menghindari adanya stereotype jawaban atau memberikan jaawaban pada sisi kanan 

atau kiri tanpa membaca dan mempertimbangkan dengan diri reaponden, maka sebagian 

item  perlu  dibuat  dalam  arah  favorable (positif) dan  dalam  arah  unfavorable  (negatif) 

sehingga responden akan membaca lebih teliti dan sungguh‐sungguh.

 
Seleksi Item 

Seleksi erhadap item dilakukan pertama kali oleh penulis item sendiri, yaitu dengan 

selalu memeriksa apakah item telah sesuai dengan indikator perilaku yang hendak diungkap 

dan apakah juga tidak keluar dari pedoman penulisan item. Setelah itu seleksi kedua 

dilakukan oleh orang lain yang dianggap kompeten untuk menyeleksi (expert/ahli). 

Kompetensi yang diperlukan oleh orang yang diminta untuk menyeleksi item adalah: 

-     Menguasai masalah konstruksi;
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-     Menguasai masalah atribut yang diukur; 

-     Menguasai bahasa tulis standar. 
-

Hasil  
Dari proses pembuatan aitem peneliti membuat 120 aitem yang terdiri atas 80 aitem

favorable dan 40 aitem unfavorable dengan 40 indikator yaitu penurunan dari 7 aspek 

religius,  5 aspek nasionalis, 5 aspek mandiri, 5 aspek gotong royong dan 6 aspek integritas 
 

 
 

Tabel 2. Contoh Komponen Dan Aspek Serta Penurunan Indikator Dan Aitem 

 

Komponen Aspek Indikator Aitem 

Religius Keimanan Yakin  terhadap  keadaan 

Tuhannya 

Saya tahu Tuhan saya 

ada meski saya tidak 

melihat nya 

Nasionalisme Cinta Tanah Air Mengutamakan 

kepentingan bersama atau 

negaranya           daripada 

kepentingan pribadinya 

Saya memilih 

memeriahkan acara 17 

agustus 

Mandiri Inisiatif Melaksanakannya atas 

kemauan sendiri, tanpa 

paksaan atau menunggu 

perintah dari orang lain 

Dalam bekerja saya 

mengerjakan apa yang 

bisa saya kerjakan tanpa 

perintah dari orang lain 

Gotong 

Royong 

Inklusif Seseorang yang mau 

bekerja lebih demi 

membantu pekerjaan 

orang lain agar selesai 

bersama  atau 

meringankan pekerjaan 

sesame 

Saya menjelaskan 

mengenai tugas kepada 

teman saya yang 

bertanya 

Integritas Tanggung Jawab Seseorang yang dapat 

menerima konsekuensi 

dari tindakan yang 

dilakukan nya 

Ketika saya melakukan 

kesalahan yang 

merugikan orang lain, 

saya   menanggung 

akibat  dari  tindakan 

saya 
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Setelah peneliti selesai membuat aitem, kemudian dilakukan uji Aiken v terhadap 

aitem oleh penguji ahli. Peneliti memilih tiga ahli yang sesuai kriteria untuk menguji Aiken 

v dari aitem tersebut. Dari hasil uji aiken V oleh tiga ahli tersebut didapatkan hasil sebagai 

berikut: 
 

 
 

Tabel 3. Kesimpulan Hasil Aiken V 

 
 

Komponen 

 

Jumlah 

Aitem 

Jumlah 

Aitem 

Terpilih 

 

Jumlah Aitem 

Tereliminasi 

 

Religius 
30 

Aitem 

 

17 Aitem 
 

13 Aitem 

 

Nasionalisme 
18 

Aitem 

 

11 Aitem 
 

7 Aitem 

 

Mandiri 
24 

Aitem 

 

18 Aitem 
 

6 Aitem 

 

Gotong Royong 
24 

Aitem 

 

17 Aitem 
 

7 Aitem 

 

Integritas 
24 

Aitem 

 

14 Aitem 
 

10 Aitem 

 

 
 

Jadi dari uji aiken V peneliti mendapatkan 77 aitem yang akan digunakan dalam 

skala ini, proses penseleksian aitem dari aiken V ini ahli hanya menggambil aitem dengan 

klasifikasi Baik dan Sangat Baik. 

 
Kriteria Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukam fungsi ukurannya (Azwar 1986). Selain itu 

validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang 

benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti (Cooper dan Schindler, dalam 

Zulganef, 2006). Sedangkan menurut Sugiharto dan Sitinjak (2006), validitas berhubungan 

dengan suatu peubah mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian 

menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Uji 

validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang 

digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Ghozali (2009) menyatakan bahwa uji 

validitas digunakan untuk mengukur sah,  atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur  oleh  kuesioner  tersebut.  Suatu  tes  dapat 

dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau 

memberikan hasil ukur yang   tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes 

tersebut. Suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya 

pengukuran  dikatakan  sebagai  tes  yang  memiliki  validitas  rendah.  Validitas  memiliki
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beberapa prinsip yaitu yang pertama Interpretasi yang diberikan pada asesmen hanya valid 

terhadap derajat yang diarahkan ke suatu bukti yang mendukung kecocokan dan 

kebenarannya.  Kedua,  Kegunaan  yang  dapat  dibuat  dari  hasil  asesment  hanya  valid 

terhadap derajat yang diarahkan ke suatu bukti yang mendukung kecocokan dan 

kebenarannya. Ketiga, Interpretasi dan kegunaan dari hasil asesment hanya valid saat nilai 

(values) yang dihasilkan sesuai. Terakhir, Interpretasi dan kegunaan dari hasil asesment 

hanya valid saat konsekuensi (consequences) dari interpretasi dan kegunaan ini konsisten 

dengan nilai kecocokan. 

 
Kesimpulan 

Revolusi mental mengacu pada perubahan yang terjadi dalam waktu yang singkat 
dengan mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku yang berorientasi pada 

kemajuan. Aspek dalam revolusi mental terdiri dari 5 yaitu,  Religuus (perilaku siswa yang 

menunjukkan kepatuhan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan 

ajaran kepercayaannya),  Nasionalisme (perilaku pada siswa yang senantiasa menjunjung 

tinggi rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air yang teraktualisasikan melalui 

sikap dan tindakan),  Mandiri (dicerminkan melalui perilaku yang tidak bergantung pada 

penilaian dan bantuan orang lain), Gotong royong (perilaku yang mencerminkan suatu 

kesadaran dan kebersediaan siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan tolong menolong 

menyelesaikan suatu pekerjaan), Integritas (perilaku seseorang yang mencerminkan 

keserasian antara apa yang dikatakan, pikirkan, dan rasakan dengan apa yang dilakukan). 

Tujuan dalam penelitian  ini adalah untuk dapat  menurunkan aitem  yang sesuai 

dengan revolusi mental. Dalam pembuatan aitem ini terdapat 120 aitem yang terdiri atas 80 

aitem favorable dan 40 aitem unfavorable dengan 40 indikator yaitu penurunan dari 7 aspek 

religius,   5 aspek nasionalisme, 5 aspek mandiri, 5 aspek gotong royong dan 6 aspek 

integritas. Selanjutnya dilakukan uji Aiken V pada tiga ahli, dari 120 aitem terdapat 45 

aitem yang gugur dan total aitem yang lolos uji Aiken V adalah sebanyak 75 aitem dengan 

kriteria lolos adalah baik dan sangat baik 

Saran 
 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya,
penulis   memberikan   saran   yaitu   topik   yang   dihasilkan   oleh   pembahasan   dalam 

pembelajaran ini adalah pengembangan alat ukur revolusi mental dimana dibuat dan 

dilaksanakan oleh   mahasiswa. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya, 

untuk dapat membuat dan  melaksanakan penelitian dengan metode penelitian yang lebih 

baik dan susunan cara pembuatan yang mudah untuk dipahami serta memperkaya variasi 

hasil penelitian mahasiswa. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION   The  purpose   of   this   study   is   to   create   a   measurement   tool   for 
entrepreneurial  characters.  Entrepreneurial  character  refers  to  a  set  of  critical-creative 
thinking   skills,   problem   solving,   teamwork,   religious   and   spiritual,   negotiation   skills, 
communication skills, and leadership that are learned through experience, training, or through 
a process of socialization. 

 
METHOD The components of this entrepreneurial character construct are based on the 

strategic plans of Universitas Jambi as a university that has  a vision of “A World Class 

Entrepreneurship University”. Literature study is carried out in defining and determining the 

dimensions or aspects of each component. The components have been reviewed by the 

researchers and experts to ensure that the component is indeed the constructor of the variable 

and  suit  the  characteristics  of  the  subject  and  the local  culture  in  which  the  research  is 

conducted. Likert Scale is used to write the items. Content validity Aiken V was conducted to see 

the extent to which the items represented the construct. 

 
RESULT The number of items produced was 115 items from 3 spiritual dimensions, 4 religious 

aspects, 4 aspects of problem solving, 4 aspects of critical thinking, 4 aspects of creative 

thinking, 6 aspects of communication ability, 3 aspects of negotiation ability, 6 aspects of 

teamwork ability, and 6 aspects of leadership. Content validity Aiken V was conducted by 3 

experts of the construct to see the extent to which the items represented the construct. The result 

is 106 items passed with good and excellent criteria from a total of 115 items tested. 

 
CONCLUSION AND RECOMMENDATION  Components of the entrepreneur character 

scale consisted of critical-creative thinking skills, problem solving, teamwork, religious and 

spiritual, negotiation skills, communication skills, and leadership. Content validity Aiken V was 

conducted by 3 experts of the construct produced 106 items that passed with good and very 

good criteria from a total of 115 items tested. Empirical data retrieval is still needed to test the 

validity and reliability of this scale. 

 
Keywords: Entrepreneur, Characters, Entrepreneurial Character, Entrepreneur, 

Education
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Pendahuluan 
Karakter  mengacu  pada  aspek-aspek  kepribadian  yang  dipelajari  melalui 

pengalaman, melalui pelatihan, atau melalui proses sosialisasi. Karakter terutama 

merujuk pada hal-hal yang dipelajari seseorang tentang bagaimana ia harus bersikap 

atau berperilaku dalam situasi sosial atau interpersonal. Bagian dari pembentukan 

perilaku ini didasarkan pada kebutuhan untuk dilihat secara positif, sebagai moral atau 

berbudi luhur (yaitu, memiliki reputasi yang baik), tetapi bagian lain berhubungan 

dengan bagaimana orang ingin melihat dan merasakan tentang diri mereka sendiri 

(Leonard, 1997) 

Zainal dan Sujak (2011) menyatakan karakter mengacu pada serangkaian sikap 

(attitudes), perilaku (behaviors), motivasi (motivation), dan keterampilan (skills). 

karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti tomark atau menandai dan 

memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau 

tingkah laku. 
Entrepreneur berasal dari kosa kata bahasa perancis  yaitu  entre  dan preneur,  yang 
secara harfiah berarti menjalankan (Zimmerman, 2008). Kata entrepreneur sebagai 
sebuah konstruk menjadi sebuah istilah umum untuk menggambarkan orang-orang yang 
inovatif, kreatif dan terbuka terhadap perubahan (Izedonmi dan Okafor, 2008). 

Venkataraman  (dalam  Zimmerman,  2008),  mendefinisikan  entrepreneurship 
sebagai, "setiap kegiatan yang melibatkan penemuan, evaluasi, dan eksploitasi peluang 
untuk memperkenalkan barang dan jasa baru, cara-cara pengorganisasian, pasar, proses, 
dan bahan baku melalui metode pengorganisasian yang sebelumnya tidak ada". 
Wirausaha atau disebut juga entrepreneur adalah pengusaha yang berhasil sukses di 
bidang usahanya. Entrepreneur juga memiliki karakter wirausaha yang merupakan jiwa, 
sikap dan perilaku wirausaha yang secara umum memiliki ciri-ciri seperti rasa percaya 
diri, berorientasi pada hasil, berani mengambil resiko, kepemimpinan, keorisinalitasan, 
dan berorientasi pada masa depan (Suryana, 2003). 

Li dan Liu (2011) membagi entrepreneurship menjadi lima bagian, autonomy, 

innovativeness, risk taking, proactiveness, dan competitive aggressiveness. McClelland 

(1986, dalam Zimmerman, 2008) telah mengidentifikasikan karakter entrepreneur 

sebagai kebutuhan yang sangat tinggi akan prestasi, memiliki kepercayaan diri yang 

tinggi, memiliki kemampuan penyelesaian masalah, aktif mencari feedback, dan 

menerima tanggung jawab individu. 

Karakter entrepreneurship lain yang diidentifikasi oleh para peneliti termasuk 

toleransi  terhadap  ambiguitas  dan  ketidakpastian,  inisiatif,  kepercayaan  diri,  sifat 

agresif, kemampuan untuk memobilisasi dan menggunakan sumber daya secara efisien, 

melihat uang sebagai ukuran kinerja, kesadaran diri, dan kecenderungan untuk 

mempercayai orang lain. Peneliti lain mendefinisikan karakteristik entrepreneur menjadi 

inovator sebagai pemimpin, energik, fleksibel, optimis, berorientasi hasil, dan mandiri 

(Zimmerman, 2008). 

Masmudi  (1998)  menyatakan  bahwa  kewirausahaan  sebagai  suatu  profesi, 

karena adanya interaksi antara ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dan 

seni yang hanya dapat digali dari rangkaian kerja yang diberikan dalam praktik. 

Kewirausahaan tidak semata-mata sebagai potensi, tetapi dapat juga disebut produk. 

Oleh karena itu, pembinaan sikap kewirausahaan dapat ditingkatkan melalui pendidikan 

formal, maupun pendidikan nonformal/informal. 

Jenis pendidikan yang dianggap sangat potensial dalam menciptakan wirausaha 

yang  berhasil  adalah  pendidikan  formal.  Kondisi  semacam  ini  dapat  mengubah
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pandangan masyarakat, kalau dulu orang mengatakan kewirausahaan tidak dapat 

diajarkan,  sekarang kewirausahaan  dapat  ditampilkan menjadi  mata pelajaran  wajib 

(berupa kegiatan intrakurikuler) atau pilihan di sekolah-sekolah tertentu, atau dapat 

diintegrasikan pada mata pelajaran lainnya, sebagai kegiatan ekstrakurikuler (Rakib, 

2010). 

Pembelajaran  kewirausahaan,  dalam  konteks  akademik,  khususnya  di 

universitas, didasarkan pada aspek teoritis dan pengetahuan praktis (Heinonen dan 

Poikkijoki  2006).  Ini  akan  mengharuskan  siswa  untuk  memiliki  peran  aktif  dalam 

proses pembelajaran kewirausahaan. Kyrp (2003) mengusulkan bahwa jembatan antara 

kewirausahaan dan pendidikan (pedagogi) harus lebih kuat sehingga nantinya menjadi 

relevan dengan proses pembelajaran kewirausahaan. Proses kewirausahaan termasuk 

perilaku, keterampilan dan atribut milik seseorang dalam pendidikan Wirausaha (Gibb 

1993). Hasil studi Gibb menunjukkan bahwa dalam mengembangkan perilaku 

kewirausahaan kita memerlukan proses yang mencakup identifikasi ciri-ciri yang terkait 

dengan kewirausahaan, baik dalam bentuk keterampilan dan atribut yang melekat dalam 

kewirausahaan. 

Revolusi   Industri   keempat   dengan   bantuan   faktor   sosial-ekonomi   dan 

demografis telah banyak mengubah model bisnis di semua industri dan mengakibatkan 

disrupsi pada pasar tenaga kerja. Keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam 

pekerjaan lama dan baru akan berubah di sebagian besar industri, membentuk kategori 

pekerjaan baru yang akan menggantikan yang lain (World Economic Forum, 2018). 

Universitas Jambi (UNJA) menetapkan visi yaitu “A World Class Entrepreneurship 

University”.  Dengan  visi  sebagai  universitas  entrepreneurship  UNJA  diharapkan 

mampu  menghasilkan  lulusan  yang  memiliki  kompetensi,  softskill,  hardskill,  dan 

competitiveness  serta  berjiwa  entrepreneur  yang  tangguh  dan  profesional  dalam 

bidangnya serta mampu memuaskan stakeholders (Renstra UNJA, 2017). 
Dalam Renstra UNJA (2017), daya saing lulusan ditentukan oleh penguasaan 

tiga hal, salah satunya yaitu generic/ life skill yang merujuk pada serangkaian dan jenis- 
jenis keterampilan yang diperoleh selama menempuh pendidikan yang dapat 
diaplikasikan di lapangan kerja serta mencakup banyak hal seperti kemampuan berpikir 
kritis-kreatif, pemecahan masalah, komunikasi, negosiasi, kerja dalam tim, dan 
kepemimpinan. Selain itu, kemampuan spiritual dan religius juga menjadi keterampilan 
yang diharapkan berkembang dari lulusan Universitas Jambi. Hal ini dibuktikan dengan 
kebijakan Universitas Jambi yang mewajibkan pengambilan mata kuliah Agama I dan 
Agama II dan khatam Al-quran bagi mahasiswanya (Saputra et al, 2019). 

Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  membuat  alat  ukur  Skala 
Karakter Entrepreneur. Aitem-aitem di dalam alat ukur mengungkap apa yang hendak 

diungkap serta dapat dikonfirmasi konstrak alat ukur secara Statistik. Skala Karakter 

Entrepreneur ini mempunyai manfaat akademis yaitu dapat digunakan sebagai bahan 

perkuliahaan, instrumen penelitian maupun uji validitas kriteria terhadap alat ukur 

tertentu. Dalam praktiknya universitas dapat menggunakan alat ukur ini untuk 

mengevaluasi bagaimana kebijakan entrepreneurial yang dibuat berdampak kepada 

karakter entrepreneur mahasiswanya.
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Spiritual Spiritualitas didefinisikan sebagai 
hubungan transendental individu 

dengan  makhluk  yang  lebih 

tinggi, membawa ke jalur 

kesadaran   diri   dan   keterlibatan 

diri, yang memungkinkan untuk 

melayani orang lain untuk 

kepentingan masyarakat luas 

Sprituality 
Measurement 

Scale oleh 

Makkar dan 

Singh (2018) 

Self Engagement, 
Ser-vice Towards 

Others, Self 

Efficacy, Trans- 

cendence, Self 

Aware-ness 

Religius Religiusitas didefinisikan sebagai 
penghayatan  agama  seseorang 

yang      menyangkut simbol, 

keyakinan,  nilai   dan      perilaku 

yang didorong oleh kekuatan 

spiritual yang merupakan integrasi 

secara        komplek antara 

pengetahuan agama,    perasaan 

serta tindakan keagamaan dalam 

diri seseorang. 

The 
Centrality  of 

Religiosity 

Scale      oleh 

Huber (2012) 

Intelektual, 
Ideologis, Praktik 

publik, Praktik 

pribadi, Pengalaman 

religius 

Pemecahan 
masalah 

Pemecahan    masalah    mengacu 
pada proses kognitif-afektif- 

perilaku di mana seseorang 

berusaha mengidentifikasi, 

menemukan, atau menemukan 

solusi yang efektif atau adaptif 

untuk situasi bermasalah tertentu 

yang dihadapi dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Social 
Problem- 

Solving 

Inventory 

oleh 

D’Zurilla dan 

Nezu (1990) 

Problem     definition 
and formulation, 

Generate of 

alternative solutions, 

Decision making, 

Solution implement- 

tation  and 

verification 

 Berpikir kritis adalah suatu proses 
intelektual  yang aktif dan  penuh 

dengan      keterampilan      dalam 

California 
Critical 

Thinking 

The     Analysis     & 
Interpretation,     The 

Evaluation & Expla- 
 

 

Metode 
Variabel Penelitian 
Variabel utama dalam penelitian ini adalah Karakter Entrepreneur. Konstrak harus 

didefinisikan dengan jelas dan dipastikan memiliki perbedaan dengan konstrak-konstrak 

lain (Periantalo, 2019). Karakter entrepreneur mengacu pada serangkaian keterampilan 

berpikir kritis-kreatif, pemecahan masalah, kerjasama tim, religius dan spiritual, 

keterampilan negosiasi, keterampilan komunikasi, dan kepemimpinan yang dipelajari 

melalui pengalaman, melalui pelatihan, atau melalui proses sosialisasi. 

Peneliti melakukan studi literatur dalam mendefinisikan dan menentukan dimensi atau 

aspek dari masing-masing komponen yang ingin ukur. Dimensi atau aspek keperilakuan 

adalah hasil penguraian konstrak  menjadi konsep keperilakuan baru yang lebih konkret 

untuk menggambarkan ciri orang yang memiliki atribut yang hendak diukur (Azwar, 

2019). 

 
Tabel 1. Komponen Skala Karakter Entreprener 

 
Komponen      Definisi                                                    Skala                    Dimensi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berpikir kritis



 

 membuat pengertian atau konsep, 
mengaplikasikan, menganalisis, 

membuat sistesis, mengenal 

pertnasalahan dan pemecahannya, 

menyimpulkan dan mengevaluasi 

setiap informasi yang didapat dari 

hasil pengamatan, pengalaman, 

akal sehat/pemikiran dan 

komunikasi. 

Skills      Test 
oleh  Facione 

(1990) 

nation,                 The 
Inference, The 

Deductive Reason- 

ing, The Inductive 

reasoning 

Berpikir 
kreatif 

Berpikir          Kreatif          adalah 
kemampuan untuk membuat 

kombinasi baru, berdasarkan data, 

informasi atau unsur yang ada, 

berdasarkan data atau informasi 

yang tersedia, menemukan banyak 

kemungkinan jawaban terhadap 

suatu masalah, dimana penekan- 

annya adalah pada kualitas, 

ketepatgunaan dan keragaman 

jawaban, yang mencerminkan 

kelancaran, keluwesan dan 

orisinalitas dalam berfikir serta 

kemampuan untuk mengelaborasi 

suatu gagasan. 

Torrance Test 
of Creative 

Thinking 

oleh Torrance 

(1998) 

Flexibility,  Fluency, 
Orisinalitas, 

Elaborasi 

Kemampuan 
komunikasi 

Kemampuan                komunikasi 
interpersonal adalah kesan atau 

penilaian tentang kemampuan 

seseorang untuk mengelola 

hubungan interpersonal dalam 

komunikasi. 

Interpersonal 
Communicati 

on 

Competence 

Scale  (ICCS) 

oleh     Rubin 

dan     Martin 

(1994) 

Self          disclosure, 
Empa-thy,       Social 

relaxation, Assertive, 

Interaction 

management, 

Altercen-trism, 

Supportiveness, 

Expressiveness, 

Imme-diacy, 

Enviromental control 

Kemampuan 
negosiasi 

Kemampuan                    negosiasi 
didefinisikan sebagai kemampuan 

individu untuk memfokuskan 

kepentingan, menentukan pilihan 

terbaik, kemampuan untuk 

menemukan alternatif untuk 

mencapai suatu tujuan 

Skala 
Kemampuan 

Negosiasi 

oleh  Kausyar 

(2001) 

Separate         people 
from the problem, 

Focus on interest not 

position, Invent 

options for mutual 

gain, Insist on 

objective criteria 

Kemampuan 
kerja sama tim 

Kemampuan    kerja    sama    tim 
adalah kemampuan yang dimiliki 

suatu kelompok atau tim kerja 

dalam  bekerja  bersama-sama 

untuk mencapai tujuan, visi dan 

misi yang sama. 

Teamwork 
Skill 

Assessment 

oleh    Varela 

(2018) 

Proses           transisi, 
Proses        tindakan, 

Proses inter-personal 

 Kepemimpinan                    adalah ENTRELEA Inovatif,        Kreatif, 
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 kemampuan    memengaruhi    dan 
mengarahkan kinerja anggota 

kelompok ke arah pencapaian 

tujuan organisasi yang melibatkan 

pengakuan  dan  eksploitasi 

peluang wirausaha. 

D          Scale 
(Entrepreneur 

ial 

Leadership 

Scale)     oleh 

Renko,  et  al. 

(2013) 

Passion,   Kegigihan, 
Bootstrapping, 

Vision-er, 

Pengambil resiko 

 

 
 

Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif berkuliah di Universitas Jambi. 

Jumlah subjek  yang akan diambil  sebanyak 100 orang dengan kriteria pernah atau 

sedang mengikuti mata kuliah kewirausahaan. 

 
Teknik Analisis Data 

Teknik analsis dapat menggunakan bantuan software JASP 0.8.6.0 dari The University 

of Amsterdam, Belanda (Periantalo, 2018). 

 
Validitas 

Validitas  mengacu  pada  kecermatan  alat  ukur  mengukur  apa  yang  hendak 

diungkap. Validitas terbagi menjadi tiga, yaitu validitas isi, validitas konstrak, dan 

validitas kriteria (Periantalo, 2015). 

 
Validitas isi 

Validitas isi   merupakan jenis validitas kualitatif yang mengacu kepada isi dari 

suatu alat ukur tersebut. Validitas isi terbagi menjadi dua: tampang yaitu mengacu pada 

kesan luar alat ukur dan logis yaitu mengacu kepada linearitas antara konstrak, 

komponen, indikator perilaku sampai aitem (Periantalo, 2015). 

Azwar (2013) menyebutkan salah satu statistik yang menunjukkan validitas isi aitem 

adalah Aiken’s V dengan formula: 
∑

 
(          )

 
Keterangan: 
s          = r – lo 

lo        = angka penilaian terendah 

c          = angka penilaian tertinggi 

r          = angka yang diberikan penilai 

n          = jumlah penilai 
 

Validitas Konstrak 

Validitas  konstrak  bertujuan  untuk  mengkonfirmasi  karakteristik  dari  alat  ukur 

berdasarkan data empiris (Periantalo, 2015). 

 
Validitas konvergen 

Validitas konvergen melihat sejauh mana korelasi antara konstrak yang mengungkapkan 

hal yang relatif sama. 

Validitas faktorial 

Validitas ini bertujuan untuk mancari aitem terbaik dari suatu alat ukur.
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Validitas kelompok 

Validitas kelompok mengkon-firmasi bahwa alat ukur mampu memperlihatkan 

karakteristik kelompok yang diasumsikan. Validitas kelompok diuji dengan 

menggunakan teknik t test. 

 
Validitas kriteria 

Validitas kriteria terbagi menjadi dua. Pertama, validitas konkuren yang bertujuan 

melihat hubungan alat ukur dengan suatu kriteria tertentu seperti prestasi akademik. 

Kedua, validitas prediktif dengan tujuan melihat hubungan alat ukur dengan kriteria 

terhadap hal yang akan terjadi (Periantalo, 2015). 

 
Reliabilitas 

Reliabilitas diartikan sebagai konsistensi atau keakuratan hasil ukur. Pengujian 

reliabilitas dapat dilakukan dengan konsistensi internal menggunakan koefisien alpha. 

 
Uji Beda Daya Aitem 

Uji daya beda aitem dilakukan untuk melihat sejauh mana aitem mampu membedakan 

antara individu atau kelompok individu yang memiliki atribut dengan yang tidak 

memiliki atribut yang akan diukur dengan melihat koefisien korelasinya (Periantalo, 

2019). 

 
Norma 

Norma menjelaskan klasifikasi dari skor tertentu serta makna dari skor tersebut. 

Pembuatan norma dilakukan menggunakan sistem grade Standard Nine (Stanine). 

 
Penulisan Aitem 
Sebelum melakukan penulisan aitem, peneliti melakukan penurunan komponen ke 
indikator perilaku. Komponen Skala Karakter Entrepreneur telah direviu oleh ahli 
konstrak untuk memastikan komponen memang pembentuk konstrak. Selanjutnya 
komponen didefinisikan berdasarkan studi literatur (Tabel 1). 
Dimensi dan aspek setiap komponen diriviu oleh peneliti dan ahli konstrak untuk 
menyesuaikan dengan karakteristik subjek dan kebudayan lokal tempat penelitian 
dilakukan. Setelah itu masing-masing dimensi dan aspek dimanifestasikan ke indikator 
perilaku. Indikator perilaku yang dibuat diriviu oleh peneliti, rekan peneliti, dan ahli 
konstrak untuk memastikan bahwa indikator perilaku memang mengungkap apa yang 
hendak diungkap. 

 
Setelah indikator perilaku, selanjutnya peneliti melakukan penulisan aitem. Peneliti 

menggunakan Skala Likert dalam penulisan aitem dengan format respon Sangat Setuju 

(SS),  Setuju  (S),  Netral  (N),  Tidak  Setuju  (TS),  dan  Sangat  Tidak  Setuju  (STS). 

Terdapat dua jenis aitem pada Skala Karakter Entrepreneur yaitu favorable dan 

unfavorable. Aitem favorable adalah aitem yang mendukung indikator perilaku dengan 

pemberian skor STS=1, TS=2, N=3, S=4, dan SS=5. Sedangkan aitem  unfavorable 

adalah aitem yang tidak mendukung indikator perilaku dengan pemberian skor STS=5, 

TS=4, N=3, S=2, dan SS=1.
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Tabel 2. Contoh aitem favorable (F) dan unfavorable (UF) untuk indikator perilaku: 

Menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari 

 
 Aitem 

F Menolong   orang   lain   adalah 
kewajiban  yang  saya  pahami 

dalam ajaran agama 

UF Saya           sering           terlena 
membicarakan orang lain saat 

berkumpul  dengan  teman- 

teman 
 

Hasil dan Pembahasan 
Dari  proses  penulisan  aitem  penulis  menghasilkan  115  aitem  yang  berasal  dari  3 
dimensi spiritual, 4 aspek religius, 4 aspek pemecahan masalah, 4 aspek berpikir kritis, 

4  aspek  berpikir  kreatif,  6  aspek  kemampuan  komunikasi,  3  aspek  kemampuan 

negosiasi, 6 aspek kemampuan kerjasama tim, dan 6 aspek kepemimpinan. 

 
Tabel 3. Penurunan konstrak hingga aitem 

Konstrak Karakter Entrepreneur 

Komponen Kemampuan kerjasama tim 
Definisi: Kemampuan kerja sama tim adalah 

kemampuan yang dimiliki suatu kelompok atau tim 

kerja dalam bekerja bersama-sama untuk mencapai 

tujuan, visi dan misi yang sama 

Aspek Koordinasi 
Definisi: Mengorgani-sasikan tindakan rekan kerja 

menuju pencapaian tujuan 

Indikator 
Perilaku 

Fleksibel dalam menga-komodasi kebutuhan tim. 

Aitem Saya bersedia mengerja-kan tugas yang memenuhi 
kebutuhan tim 

 

Setelah dilakukan penulisan aitem peneliti melakukan validitas logis dengan 

menggunakan Aiken V untuk melihat sejauh mana aitem mewakili konstrak. Validitas 

ini dilakukan oleh 3 orang entrepreneur sebagai penguji profesional dalam konstrak 

karakter entrepreneur. Rentang nilai penilaian validitas adalah 1-5. 

 
Tabel 4. Hasil Uji Aiken V 

Komponen Bagus Tidak Bagus 

Spiritual 9 aitem 1 aitem 

Religius 12 aitem 1 aitem 

Pemecahan 
masalah 

12 aitem - 

Berpikir kritis 12 aitem - 
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Berpikir kreatif 12 aitem 1 aitem 

Kemampuan 
komunikasi 

16 aitem 1 aitem 

Kemampuan 
negosiasi 

6 aitem 3 aitem 

Kemampuan 
kerjasama tim 

17 aitem 1 aitem 

Kepemimpinan 10 aitem 1 aitem 

Total 106 aitem 9 aitem 
 

Kesimpulan dan Saran 
Variabel  utama  dari  penelitian  ini  adalah  karakter  entrepreneur.  Karakter 

entrepreneur mengacu pada serangkaian keterampilan berpikir kritis-kreatif, pemecahan 

masalah, kerjasama tim, religius dan spiritual, keterampilan negosiasi, keterampilan 

komunikasi, dan kepemimpinan yang dipelajari melalui pengalaman, melalui pelatihan, 

atau melalui proses sosialisasi. 

Jumlah aitem yang dihasilkan adalah 115 aitem yang berasal dari 3 dimensi 

spiritual, 4 aspek religius, 4 aspek pemecahan masalah, 4 aspek berpikir kritis,  4 aspek 

berpikir kreatif, 6 aspek kemampuan komunikasi, 3 aspek kemampuan negosiasi, 6 

aspek kemampuan kerjasama tim, dan 6 aspek kepemimpinan. 

Uji validitas logis Aiken V yang dilakukan oleh 3 orang ahli konstrak karakter 

entrepreneur menghasilkan 106 aitem yang lolos dengan kriteria baik dan sangat baik 

dari total 115 aitem yang diujikan. Pengambilan data empiris dan analisis stastistik 

masih dibutuhkan untuk menguji validitas dan reliabilitas dari skala ini. 
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Lampiran. Penurunan Komponen, Aspek, Indikator Perilaku, Aitem 
Komponen Aspek Indikator Perilaku Aaitem 

Kemampuan kerja sama tim 
Definisi: 

Kemampuan kerja sama tim 

adalah  kemampuan  yang 

dimiliki suatu kelompok atau tim 

kerja dalam bekerja bersama- 

sama   untuk   mencapai   tujuan, 

visi dan misi yang sama. 

Kemampuan kerja sama tim ini 

juga dapat diartikan sebagai 

serangkaian tindakan kolektif 

instrumental 

untuk.menghasilkan hasil yang 

berharga bagi suatu tim. 

Monitoring                 Situation 
(Pemantauan situasi) 

Definisi: Memastikan tugas 

memiliki kemajuan sesuai 

dengan tujuan dan prosedur 

yang ditetapkan sebelumnya 

serta memastikan bahwa 

sumber daya dan kondisi yang 

ada mencukupi untuk 

pencapaian tujuan. 

Melacak  posisi  tim  terkait  dengan 
tujuannya. 

Saya aktif menanyakan progress 
pekerjaan   anggota   yang   lain 

(favourable) 

Mengawasi      kontribusi      masing- 
masing     anggota     tim     terhadap 

pencapaian tujuan. 

Saya memastikan setiap anggota 
tim      mengerjakan      tugasnya 

(favourable) 

Menyadari    apa    yang    diperlukan 
untuk mencapai tujuan tim. 

Saya mengetahui kebutuhan tim 
untuk         mencapai         tujuan 

(favourable) 

Back          up          behaviours 
(Tindakan.cadangan) 

Definisi: Membantu anggota 

lain dalam melakukan tugas 

mereka. 

Memberikan   umpan   balik   verbal 
kepada   rekan   setim   dan   melatih 

mereka jika diperlukan. 

Saya  memberikan  masukan  ke 
anggota tim mengenai tugasnya 

(favourable) 
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  Membantu      rekan      tim      dalam 
melakukan tindakan mereka. 

Saya   membantu   anggota   lain 
mengerjakan                        tugas 

mereka(favourable) 

Bersedia   untuk   mengambil   tugas 
untuk teman satu tim. 

Saya     bersedia     mengerjakan 
tugas anggota lain apabila saya 

sudah selesai menyelesaikan 

tugas saya (favourable) 

Coordination (Koordinasi) 
Definisi: Mengorganisasikan 

tindakan rekan kerja menuju 

pencapaian tujuan 

Berkolaborasi      dalam      mengatur 
tindakan saling tergantung rekan satu 

tim. 

Saya berdiskusi dengan anggota 
lain untuk menentukan tindakan 

yang harus dilakukan 

(favourable) 

Fleksibel     dalam     mengakomodasi 
kebutuhan tim. 

Saya     bersedia     mengerjakan 
tugas yang memenuhi kebutuhan 

tim (favourable) 

Mendapat        keterlibatan        dalam 
mengkoordinasikan            kontribusi 

anggota tim. 

Saya    berpartisipasi    mengatur 
kontribusi   setiap   anggota   tim 

(favourable) 
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Abstract 

INTRODUCTION Vocational high school is a secondary education unit that not only 
prepares students for obtaining achievement in the classroom but also makes students 

become skilled workers who are ready to enter the working world. In gaining 

achievements and becoming skilled workers, students need achievement motivation 

which is influenced by the social support provided by the teacher. This research aimed 

to determine the influence of teacher social support on student achievement motivation. 

 
METHOD This research used quantitative methods. The data collection tool applied 

the teacher social support scale and the achievement motivation scale. The population 

was 354 grade XI students at SMK Negeri 5 Kupang. The sample of 35 students with the 

sampling  technique used was  Cluster  Random Sampling.  The analysis  used simple 

linear regression analysis. 

 
RESULT The result showed that teacher social support had a positive and significant 
contribution to student achievement motivation with an R Square value of 38.8%. 

 
CONCLUSION AND RECOMMENDATION Teacher social support has a positive 

and  significant  effect  on  achievement  motivation  of  vocational  school  students. 

Teachers are expected to provide social support to each student so that students have 

achievement motivation to achieve success in learning and the workplace. 

 
Keywords: Teacher social support and Achievement Motivation.
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Pendahuluan 
Menurut  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003,  Pasal  15,  Pendidikan 

Kejuruan   Merupakan   pendidikan   menengah   yang   mempersiapkan   peserta   didik 

terutama   untuk bekerja pada   bidang tertentu. Melihat tujuan dari satuan pendidikan 

SMK maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada tingkat SMK tidak hanya 

menitikberatkan pada pembelajaran dalam kelas namun juga memiliki tujuan 

mempersiapkan siswa SMK 

menjadi tenaga siap pakai yang terampil ketika memasuki   dunia kerja. Agar siswa 

mencapai kesuksesan dalam belajar dan menjadi tenaga terampil di dunia kerja maka 

dibutuhkan motivasi berprestasi yang baik. 

Motivasi berpresatasi adalah  gaya yang mendorong individu atau siswa untuk 

memperoleh kesuksesan. Menurut Handoko (2003), Motivasi berprestasi adalah 

dorongan yang muncul dari dalam diri individu untuk mencapai prestasi kerja yang 

tinggi. Motivasi berprestasi dibutuhkan oleh siswa karena memiliki banyak sekali 

manfaat, seperti yang diungkapkan oleh Susanto (2016) Motivasi berprestasi dapat 

menumbuhkan  jiwa  kompetisi  yang  sehat,  dan  dapat  membentuk  individu/siswa 

menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan kreatif. Jiwa kompetisi yang sehat, pribadi 

yang bertanggung jawab dan kreatif tidak hanya di tunjukan siswa ketika masih 

mengenyam pendidikan di bangku sekolah saja tetapi sikap-sikap positif tersebut 

diharapkan dapat terus terjaga sampai pada dunia kerja. 

Menurut Putra (2016) Motivasi berprestasi pada remaja erat kaitannya dengan 

orientasi pada masa depan, semakin jelas orientasi masa depan seorang remaja maka 

semakin  besar  pula  usaha  untuk  mencapainya.  Menurut  Febrianti.  A  (2017)  Masa 

remaja  pertengahan  atau  madya  (15-18  tahun)  yang  ditandai  dengan  kemampuan 

berpikir yang baru, mengembangkan kematangan tingkah laku , belajar mengendalikan 

diri untuk melakukan sesuatu, dan membuat keputusan awal yang berkaitan dengan 

Vokasional  yang  ingin  dicapai.  Siswa  SMK  pada  umumnya  memiliki  rentang  usia 

antara 15-18 tahun (remaja madya) maka, dapat simpulkan bahwa motivasi berprestasi 

sangat penting dimiliki oleh siswa SMK karena sebagai pendorong dalam mencapai 

tujuan ketika belajar ataupun dalam dunia kerja. 

Motivasi berprestasi yang dibutuhkan oleh siswa dapat berasal dari dalam 

maupun dari luar diri siswa. Motivasi berpresatasi   dapat dipengaruhi oleh dukungan 

sosial.   Salah  satunya ialah  dukungan  sosial  guru. Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat 

Sarmiati (2019) Dukungan sosial dapat diperoleh tidak hanya dari satu orang saja, 

melainkan  dukungan  sosial  juga  dapat  diperoleh  dari  orang-orang  sekitar  yang 

menemani saat suka maupun duka. Dukungan sosial dapat diperoleh dari orang tua, 

guru dan sahabat. Menurut Fransisca, E. (2020) dukungan sosial guru adalah pemberian 

informasi, kesediaan guru dalam memberikan penghargaan ketika siswa mencapai 

keberhasilan, memberikan penghiburan ketika siswa sedih dan bantuan yang dibutuhkan 

siswa untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa. 

Dukungan sosial guru sangat dibutuhkan  siswa SMK  dikarenakan siswa SMK 

pada umumnya masih merupakan anak  remaja membutuhkan sosok yang bisa dijadikan 

teman untuk mendengarkan dan bertukar pikiran, sosok pembimbing yang bisa 

memberikan bimbingan,  arahan  dan  dukungan  yang positif. Hal  ini  senada dengan 

pernyataan Putro. K (2017) yang menyatakan bahwa anak-anak pada masa   remaja 

madya atau anak-anak  yang duduk pada bangku Sekolah Menengah  Kejuruan atau 

sederajad  memiliki  ciri-ciri  seperti  membutuhkan  teman,  mengalami  keresahan  dan
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kebingungan karena adanya pertentangan dalam diri dan ingin mencoba segala hal yang 

belum diketahuinya.   Dukungan sosial yang diberikan oleh guru ini diharapkan dapat 

memberikan pengaruh positif pada motivasi berprestasi siswa. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti ingin meneliti bagaimana pengaruh 

dukungan  sosial  guru  terhadap  motivasi  berprestasi  siswa  pada  jenjang  pendidikan 

SMK. 

 
Tinjauan Pustaka 

Dukungan Sosial Guru 
Menurut Gottlieb (1983) Dukungan sosial terdiri dari informasi atau nasehat 

verbal maupun non verbal yang berupa bantuan nyata atau tindakan yang diberikan oleh 

adanya keakraban atau adanya kehadiran seseorang dan bermanfaat serta mempengaruhi 

perilaku  emosi  dari  pengaruh    negatif  serta  tekanan  hidup,  jadi  dapat  disimpulkan 

bahwa   dukungan   sosial   yang   diberikan   secara   verbal   dan   non   verbal   dapat 

mempengaruhi perilaku menjadi positif.  Menurut Toding. W. (2015) Dukungan sosial 

didefinisikan sebagai adanya orang-orang yang memperhatikan, menghargai, dan 

mencintai. Dukungan sosial merupakan kenyamanan psikis dan emosional yang 

diberikan kepada individu oleh keluarga, teman, rekan, dan yang lainnya, dapat juga 

berupa pertukaran interpersonal dimana  seorang memberikan bantuan atau pertolongan 

kepada yang lain. 

Menurut Sarafino (1997: 98) Ada lima bentuk dasar dukungan sosial  yaitu: 

Dukungan emosional: mencakup ungkapan empati, kepedulian, dan perhatian terhadap 

individu. Dukungan penghargaan; berupa penghargaan positif terhadap individu, 

dorongan atau persetujuan terhadap ide atau perasaan individu, dan membandingkan 

secara positif individu dengan orang lain.   Dukungan instrumental: berupa bantuan 

langsung seperti uang, waktu, dan tenaga melalui tindakan yang dapat membantu 

individu. Dukungan informatif; mencakup pemberian nasehat, petunjuk, saran atau 

umpan balik tentang apa yang dilakukan individu. Dukungan jaringan/kelompok; 

memberikan perasaan menjadi bagian dari anggota kelompok. 

Sarafino (1990:38) mengatakan bahwa dukungan sosial mengacu pada 

kesenangan yang dirasakan, penghargaan akan kepedulian atau membantu orang 

menerima dari orang-orang atau kelompok lain.   Dukungan sosial dapat dikatakan 

sebagai kepedulian terhadap orang lain. Kepedulian yang diperoleh siswa dapat 

dirasakan melalui dukungan   sosial tidak hanya diperoleh siswa dari orang tua, dari 

teman sebaya dan masyarakat tetapi dukungan sosial juga dapat diperoleh siswa dari 

guru. 

Dukungan   sosial   guru   adalah   pemberian   informasi,   kesediaan   dalam 

memberikan  penghargaan  ketika  siswa  mencapai  keberhasilan,  memberikan 

penghiburan ketika siswa sedih dan bantuan yang dibutuhkan siswa untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi siswa. (Fransisca. E. 2020). Menurut Aristya. D (2018) 

Dukungan sosial yang dirasakan siswa dapat memberikan rasa tenang kepada siswa 

sehingga dapat memudahkan siswa berinteraksi dengan orang lain. 

Menurut   Cintyani,D.A   (2020)   Dukungan   sosial   meliputi   bantuan   nyata, 

dukungan   emosional,   dukungan   informatif,   penghargaan,   instrumental   maupun 

dukungan tidak terlihat yang apabila dirasa positif dapat membuat individu merasa 

dicintai, disayangi dan dihargai. Kemudian Kirana, A.(2018) menyatakan bahwa 

dukungan sosial guru dapat memberikan perasaan nyaman, kepastian dan siswa akan 

mampu memahami dirinya dengan lebih baik akan terbuka dengan aspek baru dari
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pengalaman hidupnya seperti mempercayai orang lain termasuk gurunya. Menurut Uran 

(2019) Dukungan sosial guru berupa fasilitas dan perhatian akan dapat mempengaruhi 

prestasi siswa. Kemudian menurut Galuh, A. (2016) Dukungan sosial guru sangatlah 

penting karena dapat mempengaruhi sikap, perilaku serta motivasi siswa. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial guru 

adalah bentuk bantuan dan kepedulian guru terhadap siswanya yang diberikan dengan 

penuh  ketulusan tanpa  ada paksaan  karena melibatkan perasaan  sehingga membuat 

siswa merasa nyaman, diperhatikan dan dicintai.  Dengan adanya dukungan sosial guru 

kepada siswanya diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap motivasi berprestasi 

siswa SMK  di sekolah dan di dunia kerja. 

 
Motivasi Berprestasi 

Menurut   McClelland   (1985) ada tiga motif dalam perilaku yang berkaitan 
dengan  kebutuhan  yakni  need  for  achievement  (motivasi  berprestasi),     need  for 

affiliation   (motivasi terhadap pergaulan ) dan need for power (motivasi terhadap 

kekuatan). Manusia memiliki lebih dari satu motif yang   berkaitan dengan kebutuhan 

dalam menunjang hidupnya  salah satunya ialah motivasi berprestasi yang dibutuhkan 

oleh siswa tidak hanya dalam belajar tetapi motivasi berprestasi juga dibutuhkan  siswa 

SMK untuk memasuki dunia kerja. 

Menurut Mulya. H   (2016) Motivasi berprestasi adalah keinginan atau dorong 

seseorang  mengatasi  tantangan  atau  rintangan  dan  memecahkan  masalah,  bersaing 

secara sehat, mampu menghasilkan suatu karya serta akan berpengaruh pada presentasi 

kerja   serta   mampu   mencapai   suatu   presentasi   setinggi   mungkin   dan   mampu 

mengerjakan tugas yang diberikan guna mencapai kesuksesan bagi individu itu sendiri 

serta adanya dorongan baik dan positif dari lingkungan sekitar. Menurut Sanderayanti. 

D (2015) Motivasi berprestasi adalah hasrat untuk bekerja keras untuk mencapai 

keberhasilan dan kesuksesan dan memilih orientasi tujuan. 

Menurut Trisnowali. A. (2017) Motivasi berprestasi adalah suatu kondisi 

pendorong dalam diri individu yang memegang peranan penting dalam beberapa situasi 

untuk memelihara atau membuat penampilan atau keunggulan diri yang tinggi. 

Kemudian Menurut Handoko (2003) Motivasi berprestasi adalah dorongan yang muncul 

dari dalam diri individu untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi. Menurut Susanto 

(2016) Motivasi berprestasi dalam diri siswa akan menumbuhkan jiwa kompetisi yang 

sehat, menjadikan siswa-siswa memiliki rasa tanggung jawab, dan kreatif. 

Motivasi berprestasi adalah   Hasrat atau dorongan yang dibutuhkan siswa SMK 

untuk mengatasi tantangan, bersaing secara sehat, menumbuhkan kreatifitas dan 

meningkatkan kecakapan demi memperoleh prestasi dalam pembelajaran di sekolah dan 

dunia kerja. Selanjutnya Mccelland (Luthas, 2006) juga menambahkan  bahwa individu 

atau siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi ditunjukan dengan ciri-ciri seperti, 

mengambil resiko sedang, menginginkan umpan balik, puas dengan prestasi dan 

memiliki totalitas terhadap tugas. Menurut. Fitri. H (2018) Siswa yang   memiliki 

motivasi berprestasi tinggi dapat ditunjukkan dengan mereka akan berusaha lebih keras 

untuk  berhasil  dalam  proses  pembelajaran.    Motivasi  berprestasi  yang  baik  dapat 

dimiliki siswa jika ada dorongan sosial guru. 

 
Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kuantitatif. 
Variabel  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Dukungan sosial guru (X) dan
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Motivasi Berprestasi (Y). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 di SMK Negeri 5 

Kupang. populasi dalam peneltian ini adalah siswa kelas XI yang berjumlah 354 siswa, 

sedangkan sampel penelitian diambil dengan Teknik pengambilan Cluster Random 

Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 35 siswa perwakilan dari setiap jurusan. 

Data   dikumpulkan   melalui   kueisoner.   Kuesioner   disusun   berdasarkan   variabel 

penelitian dan indikator penelitian dengan pengukuran instrument menggunakan skala 

likert. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Data penelitian 

diolah menggunakan program statistic SPSS. 

 
Hasil Penelitian 

Variabel Dukungan Sosial Guru 
Skala dukungan sosial menggambarkan persepsi siswa tentang dukungan sosial 

yang diberikan oleh guru yang dapat meningkatkan   motivasi berprestasi siswa di 

sekolah.  Artinya  responden  diminta  untuk  menilai  ataupun  merespon  sejauh  mana 

tingkat dukungan sosial guru yang siswa rasakan. Frekuensi dan prosentase hasil 

pengukuran variabel dukungan sosial guru berdasarkan kategori tersebut disajikan pada 

tabel berikut: 

 
Tabel I 

Deskripsi Hasil Pengukuran Variabel Dukungan Sosial Guru 
 

Kategori Range N % 

Sangat 81 – 96 1 2,9 % 

Rendah    

Rendah 97 – 4 11,4 
 112  % 

Tinggi 113 – 16 45,7 
 128  % 

Sangat 129 – 14 40 % 

      Tinggi           144                 
 

Berdasarkan  tabel I di atas diketahui bahwa dukungan sosial guru dari kategori 

sangat rendah sebesar 2,9%, kategori rendang sebesar 11,4%, kategori tinggi sebesar 

45,7%  dan  kategori  sangat  tinggi  sebesar  40%  .  Berdasarkan  hasil  persentase 

perkategori dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial guru terhadap siswa di SMK 

Negeri 5 Kupang berada pada kategori tinggi. 

 
Variabel Motivasi Berprestasi 

Dalam menentukan tinggi rendahnya variabel motivasi berprestasi, digunakan 4 
kategori yakni sangat rendah, rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Tinggi rendahnya 

motivasi berprestasi siswa dikategorikan pada tabel berikut ini: 

 
Tabel. II 

Deskripsi Hasil Pengukuran Variabel 

                 Motivasi Berprestasi       
 

Kategori Range  N  % 

Sangat 
Rendah 

99 – 117  2  5,7 % 

Rendah 118 - 136  8  22,9 
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Tinggi             137 – 
155 

Sangat Tinggi       156 – 

 

% 

13     37,1 

% 
12     34,3

                                    174                    %   
 

Berdasarkan tabel II di atas diketahui Tingkat motivasi berprestasi  dari kategori 

sangat rendah sebesar 5,7%, kategori rendah sebesar 22,9%, kategori tinggi sebesar 

37,% dan kategori sangat tinggi sebesar 34%, kategori sangat tinggi sebesar 34,3%, 

Berdasarkan hasil persentase perkategori dapat disimpulkan bahwa motivasi berprestasi 

pada siswa kelas XI di SMK Negeri 5 Kupang berada pada kategori yang tinggi. 

Kemudian dilakukan uji hipotesis oleh peneliti dan menyatakan bahwa ada 

pengaruh positif dan signifikan dukungan sosial guru terhadap motivasi berprestasi pada 

siswa kelas XI di SMK Negeri 5 Kupang tahun ajaran 2018/2019. Pengujian hipotesis 

dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data regresi linear sederhana yang 

melibatkan variabel independen yaitu dukungan sosial guru dan variabel dependen yaitu 

motivasi  berprestasi  siswa.  Untuk  perhitungan  dilakukan  dengan  bantuan  program 

SPSS. Adapun hasil pengujian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

 
Tabel III 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 
Nilai Koefisien Beta dan Nilai t Variabel Independen Terhadap 

Variabel Dependen 
 

Coefficients
a

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model 

 

 
 

Unstandar 

dized 
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ts 
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Sig 

. 

 
B 

Std. 
Error 

 
Beta 

  

1(Constant 

) 

DUKUN 

GAN 

SOSIAL 
GURU 

40.6 

38 

23.40 

3 

 1.73 

6 

.00 

2 

 
 

.859 

 
 

.188 

 
 

.623 

 
4.57 

7 

 
.00 

0 

Dependent Variable: 
MOTIVASI_BERPRESTASI 

 

Berdasarkan tabel III maka diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut: 

Y = 40,638+ 0,859X
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Keterangan: 

1. Konstanta (a) sebesar 40,638 berarti bahwa jika variabel independen yakni dukungan 

sosial guru bernilai 0, maka nilai motivasi berprestasi siswa sebesar 40,638. 

2. Koefisien regresi   bernilai positif yaitu sebesar 0.859,  yang berarti bahwa terdapat 

kontribusi positif dukungan sosial guru terhadap motivasi berprestasi, dalam hal ini 

setiap penambahan satu satuan atau satu tingkatan dukungan sosial guru maka akan 

berdampak pada meningkatnya motivasi berprestasi siswa sebesar 0.859. 
3. Melalui analisa uji t (tabel III), juga dapat diketahui pengaruh variabel dukungan sosial 

guru mempunyai nilai thitung  sebesar 4.577 dengan signifikansi 0.000 (p<0.05), yang 
berarti dukungan sosial guru berpengaruh positif secara signifikan terhadap motivasi 
berprestasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada pengaruh   dukungan sosial 
guru terhadap motivasi berprestasi siswa. 

 
 
 
 

Tabel IV 
Kontribusi Dukungan Sosial Guru Terhadap Motivasi Berprestasi 

 

Model Summary
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1 .623 
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.388 
 

.370 
 

14.660 

a. Predictors: (Constant), 
DUKUNGAN_SOSIAL_GURU 

b. Dependent Variable: 

MOTIVASI_BERPRESTASI 

 
Tabel IV menunjukkan bahwa Nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,623, 

menggambarkan bahwa adanya korelasi antara dukungan sosial guru terhadap motivasi 

berprestasi. Koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,388 menggambarkan bahwa besarnya 

sumbangan pengaruh variabel dukungan sosial guru terhadap motivasi berprestasi 
sebesar 38,8%, sedangkan sisanya 61,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukan dalam model penelitian ini. Selanjutnya standar kesalahan estimasi adalah 

14,660. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel dukungan sosial guru dapat digunakan 

sebagai prediktor terhadap motivasi berprestasi siswa-siswi. 

 
Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  terdapat  pengaruh  yang  signifikat. 
Dukungan sosial guru memiliki pengaruh/ kontribusi signifikan terhadap motivasi 

berprestasi siswa dengan nilai R Square sebesar 0.388 atau 38,8%. Dengan demikian 

motivasi berprestasi siswa di SMK Negeri 5 Kupang dipengaruhi oleh dukungan sosial
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guru sebesar 38,8% dan sisanya 61,2% diterangkan oleh variabel yang lain.   Adapun 

hasil penelitian dijabarkan dalam aspek-aspek sebagai berikut: 

Aspek pertama ialah aspek Dukungan Emosional Guru yang memiliki nilai beta 

0,217 dengan rata-rata sebesar 33,08. Hal ini disebabkan guru memiliki ikatan atau 

kedekatan emosional dengan siswa, dan setiap dukungan emosional yang diberikan guru 

akan dengan mudah diterima dan dirasakan oleh siswa dikarenakan melibatkan perasaan 

yang tulus dan tanpa ada paksaan. 

Aspek kedua Dukungan Penghargaan Guru memiliki nilai beta 0,007 dengan 

rata-rata sebesar 17,14. Hal ini disebabkan dukungan penghargaan yang diberikan dapat 

diterima dengan baik, dukungan penghargaan dari guru ialah berupa pujian, terhadap 

pencapaian atau ide yang diutarakan siswa dan   perbandingan secara positif dengan 

orang lain. Penghargaan adalah hal yang butuhkan oleh setiap individu termasuk siswa, 

Siswa akan merasa dihargai   jika ide dan hal-hal positif yang dilakukan mendapat 

penghargaan, selain itu siswa akan senang jika dibandingkan secara positif dengan 

orang lain tanpa mengecilkan karakter siswa. 

Aspek ketiga adalah Dukungan Instrumen Guru yang  memiliki nilai beta 0,106 

dengan rata-rata sebesar 23,00. Hal ini dikarenakan dukungan instrument guru adalah 

dukungan yang diberikan guru secara langsung   melalui, waktu dan   tenaga. Seorang 

siswa akan merasa diperhatikan  jika guru meluangkan waktu bahkan tenaga baginya. 

Aspek keempat adalah Dukungan Informatif Guru memiliki nilai beta 0,048 

dengan rata-rata sebesar 34,45. Hal ini dikarenakan dukungan informatif adalah 

dukungan guru berupa nasehat, saran, umpan balik dari apa yang dilakukan oleh siswa. 

Aspek  kelima  adalah  Dukungan  kelompok  guru  memiliki  nilai  beta  0,517 

dengan rata-rata sebesar 16,37. Dari lima aspek dalam dukungan sosial guru maka 

dukungan kelompok guru memiliki nilai yang tinggi. Hal ini dikarenakan dukungan 

kelompok/jaringan guru membuat siswa merasa dihargai dan diperhatikan dikarenakan 

siswa telah dianggap menjadi bagian dan merupakan kesatuan dari kelompok yang sama 

sehingga tidak dapat dipisahkan. 

Sementara itu, koefisien regresi dukungan sosial guru bernilai positif yaitu 

sebesar 0.859, yang berarti bahwa terdapat kontribusi/ pengaruh positif dukungan sosial 

guru terhadap motivasi berprestasi siswa. Dengan kata lain makin tinggi dukungan 

sosial guru maka akan berdampak pada meningkatnya motivasi berprestasi siswa. 

Sebaliknya, makin rendah dukungan sosial guru maka motivasi berprestasi siswa di 

SMK Negeri 5 Kupang  pun semakin rendah. 

Untuk menjadi siswa   SMK yang memiliki prestasi yang baik disekolah dan 

dunia kerja diperlukan campur tangan   dari guru. Guru adalah salah satu pihak yang 

berperan  dalam  tercapainya  keberhasilan  siswa.  Campur  tangan  guru  dapat  berupa 

berupa  dukungan  sosial  yang  diberikan  guru  terhadap  siswanya.  Menurut  Gottlieb 

(1983) dukungan sosial terdiri dari informasi atau nasehat verbal maupun non verbal 

yang berupa bantuan nyata atau tindakan yang diberikan oleh adanya keakraban atau 

adanya kehadiran seseorang dan bermanfaat serta mempengaruhi perilaku emosi dari 

pengaruh   negatif serta tekanan hidup. Dukungan sosial guru yang diberikan berupa 

bantuan instrumental, emosional,     informasi, nasehat dan bantuan langsung,   akan 

memberikan pengaruh positif bagi siswa, pengaruh positif yang dirasakan siswa bisa 

dilihat dengan meningkatnya motivasi berprestasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Galuh. A (2016) Dukungan sosial guru sangatlah penting karena dapat mempengaruhi 

sikap, perilaku serta motivasi siswa.
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Motivasi  berprestasi  dibutuhkan  siswa  SMK  dikarenakan  siswa  SMK  harus 

jiwa kompetisi yang sehat, rasa tanggung jawab dan kreatifitas yang tinggi. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Susanto, H.(2016) Motivasi berprestasi dalam diri siswa akan 

menumbuhkan jiwa kompetisi yang sehat, akan menumbuhkan individu-individu yang 

bertanggung jawab dan dengan motivasi berprestasi yang tinggi juga akan membentuk 

individu menjadi pribadi yang kreatif. 

Selain itu motivasi berprestasi sangat di butuhkan oleh siswa SMK untuk 

mengatasi tantangan, bersaing secara sehat dan mampu menghasilkan karya ketika 

memasuki dunia kerja. Hal ini sesua dengan pendapat Mulya. H (2016) Motivasi 

berprestasi  adalah  keinginan  atau  dorongan  seseorang  mengatasi  tantangan  atau 

rintangan dan memecahkan masalah, bersaing secara sehat, mampu menghasilkan suatu 

karya serta akan berpengaruh pada prestasi kerja serta mampu mencapai suatu prestasi 

setinggi mungkin dan mampu mengerjakan tugas yang diberikan guna mencapai 

kesuksesan bagi individu itu sendiri serta adanya dorongan baik dan positif dari 

lingkungan sekitar. 

Pengaruh dukungan sosial guru terhadap motivasi berprestasi siswa juga 

dikuatkan  dengan  adanya  penelitian-penelitian  terdahulu.  Penelitianyang  dilakukan 

oleh Hatuti pada tahun 2018, dengan hasil penelitian   menyatakan bahwa dukungan 

sosial guru berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar, kemudian penelitian yang 

dilakukan oleh Aprianti pada tahun 2018 dengan hasil penelitian  yang menyatakan 

bahwa dukungan sosial guru dapat meningkatkan kemandirian anak. Kemudian 

penelitian yang dilakukan oleh Kirana pada tahun 2018, dengan hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa dukungan sosial guru memiliki pengaruh dalam membimbing 

kemandirian anak Moderate Intellectual Disability. 

Berdasarkan hasil penelitan  yang dilakukan oleh peneliti   dan melihat  hasil 

penelitian-penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial guru 

yang berperan sebagai variabel bebas dapat memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat yang diteliti. Salah satunya ialah pengaruh yang signifikan dari 

dukungan sosial guru terhadap motivasi berprestasi siswa. 

Dukungan sosial guru dapat berpengaruh terhadap meningkatnya motivasi 

berprestasi siswa, melalui motivasi berprestasi yang baik siswa akan memperoleh 

kesuksesan dalam belajar disekolah dan di dunia kerja. 

 
Kesimpulan dan Saran 

Dari  hasil  analisis  dan  pembahasan  diperoleh  beberapa  kesimpulan  sebagai 
berikut : 

1. Nilai signifikasi korelasi variabel dukungan sosial guru dengan motivasi 

berprestasi adalah 0,000 (p<0,05) dengan nilai koefisien regresi beta sebesar 

0,623. Hal tersebut menunjukkan terdapat kontribusi positif yang cukup kuat 

antara dukungan sosial guru terhadap motivasi berprestasi. Hasil tersebut berarti 

semakin tinggi dukungan sosial guru maka semakin meningkat pula motivasi 

berprestasi, begitu juga sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial guru maka 

semakin menurun pula motivasi berprestasi siswa-siswi. 

2.   Nilai koefisien determinasi (R²) variabel dukungan sosial guru dengan motivasi 

berprestasi sebesar 0,388 yang berarti variabel dukungan sosial guru memiliki 

kontribusi 38,8% terhadap variabel motivasi berprestasi. Sebesar 61,2% sisanya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar variabel dukungan sosial guru. Data 

tersebut  berarti  jika  variabel  dukungan  sosial  guru  rendah  maka  motivasi
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berprestasi  akan  rendah.  Sebaliknya  jika  dukungan  sosial  guru  tinggi  maka 

motivasi berprestasinya pun tinggi. 

3. Dukungan sosial guru dapat berpengaruh terhadap meningkatnya motivasi 

berprestasi   siswa,   melalui   motivasi   berprestasi   yang   baik   siswa   akan 

memperoleh kesuksesan dalam belajar di sekolah dan di dunia kerja. 
 

 

Siswa. 
Adapun saran yang diberikan oleh peneliti ditujukan kepada:

siswa  diharapkan  dapat    memanfaatkan  dukungan  sosial  yang  diberikan  oleh  guru 

dengan sebaik mungkin agar berdampak pada meningkatnya motivasi berprestasi. 

Misalnya    melakukan hal-hal yang bernilai positif bagi diri dan orang lain, 

mendengarkan setiap nasehat yang diberikan guru dan orang tua, membangun hubungan 

yang harmonis dan komunikasi yang baik dengan guru dan orang tua. 

 
Guru. 

Guru diharapkan dapat memberikan dukungan sosial kepada siswa dalam upaya 

peningkatan  motivasi  berprestasi  siswa,  berupa:  Penggunaan  model-model 

pembelajaran yang kreatif dan fariatif sehingga mendorong siswa untuk aktif, berpikir 

kritis dan sistematis serta mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang 

tepat. Memberikan perhatian kepada siswa dengan menghargai setiap pencapaian yang 

diraih oleh siswa, memberikan teguran yang mendidik dan penuh kasih ketika siswa 

keliru dalam mengambil keputusan dan bertindak, menjadi pribadi yang ramah, 

pendengar yang mempu memberikan solusi dari masalah yang dihadapi dan menjadi 

motivator yang dapat meningkatkan motivasi siswa. 

 
Orang tua. 
Orangtua diharapkan selalu memberikan dukungan terhadap anak, seperti: memberikan 
perhatian, nasehat, memberikan motivasi yang baik kepada siswa dan menjalin 
komunikasi yang baik dengan siswa dan guru. 

 
Peneliti selanjutnya. 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu 

bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pengaruh 

dukungan sosial guru terhadap motivasi berprestasi siswa dapat menggunakan metode 

penelitian yang lain. Selain itu peneliti diharapkan   dapat menyertakan aspek-aspek 

penelitian disetiap variabelnya sehingga dapat terlihat kontribusinya. 
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Abstrak 
 

INTRODUCTION  The  sandwich  generation  is  an  individual  who  has 

multigenerational responsibilities and roles, namely family and parents. During a 

pandemic, an economic downturn causes physical weakness, stress, problems at work, 

susceptibility to illness, frequent anger, and other negative emotions. In this condition, 

the ability to revive or resilience is required. 
 

METOD  This  study  used  a  qualitative  approach  with  a  single  case  design.  The 

research subjects were 2 teachers aged 25 years who had multiple roles in the 

household. Data collection was carried out by interview. Participants in this study were 

junior high school (SMP) teachers in Surabaya. The sampling technique in this study 

using purposive sampling. 
 

RESULTS The results showed that family function has an important influence on the 

burden of caregivers. Previous research has also shown that family and friend support 

is an important source of emotional support and information. The number of individuals 

who have a heavy family life burden makes support important, namely support from 

family, friends, and other important parties. 
 

CONCLITION AND RECOMMENDATION Teachers who have the burden of being 

the sandwich generation are more resilient in facing the Covid-19 pandemic. This can 

be seen from their ability to suppress negative emotions and fear due to the spread of 

Covid-19. The ability to survive is also inseparable from rational thinking for solutions. 

Further researchers are advised to increase the number of subjects. 
 

Kata kunci : Covid-19, Resilience, sandwich generation.
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PENDAHULUAN 

Pada saat ini kasus Covid-19 di Indonesia salah satunya kota Surabaya sangat 

memprihatinkan, peningkatan jumlah kasus disetiap harinya membuat pemerintah 

binggung dalam menanganinya. Berdasarkan hasil statistik jumlah kasus Covid-19 di 

Surabaya pada bulan September yakni 13.950 kasus, dengan pasien sembuh sebesar 

11.670  dan  meninggal  1.018  jiwa.  Banyak  permasalahan  ekonomi  yang  muncul 

ditengah masyarakat. Masalah ini sangat berasa ketika pemerintah mengeluarkan 

kebijakan Lockdown, Psycal distancing, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dan 

WFH (Work From Home). Setelah diberlakukan kebijakan tersebut oleh pemerintah 

memberikan dampak bagi masyarakat, baik masyarakat menangah kebawah hingga 

kalangan elit. 
 

Kasus Covid-19 di Indonesia sempat melumpuhkan kegiatan ekonomi negara, 

sehingga berdampak bagi perekonomian masyarakat, banyaknya perusahaan 

menghentikan kegiatan produksinya, orang-orang juga dilarang untuk berpergian, 

sehingga pendapatan sektor pariwisata menurun, pendapatan individu dan perusahaan 

bahkan negara menurun. karena itu tidak hanya masya- 

rakat secara pribadi yang merasakan imbasnya tetapi seluruh sendi kehidupan terutama 

karyawan perusahaan yang banyak dirumahkan. 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti selalu bersinggungan dengan hal 

ekonomi. mulai dari pemenuhan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan dan papan 

semua hal tersebut berhubungan dengan ekonomi. Oleh karena itu negara juga 

mempunyai kebijakan tentang kesejahteraan perekonomian masyarakat, dan 

pertumbuhan ekonomi yang baik akan membantu meningkatkan pembangunan nasional 

negara. 

Upaya pemerintah memulihkan kondisi dengan mengeluarkan kebijakan baru, 

yakni New Normal yang ditetapkan untuk daerah tertentu atau dengan kasus Covid-19 

yang tidak terlalu tinggi. Pada saat ini masyarakat sudah memulai kegiatan diluar rumah 

seperti  biasa,  namun    harus memperhatikan  protokol  kesehatan sesuai  anjuran  dari 

pemerintah,  yakni  dengan  memakai  masker,  rajin  mencuci  tangan,  menjaga  jarak 

dengan individu lain, dan membawa handsanitizer. Kebijakan ini dilakukan agar 

memperbaiki sedikit demi sedikit perekonomian masyarakat. 

Ketika Covid-19 mewabah di Indonesia dan memucak pada Maret 2020, 

pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan WFH (Work From Home). Salah satu 

kebijakan tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar virus tersebut tidak 

menyebar secara masal. Menurut (Syahrudin dalam Maemunah, 2020) Pada dunia 

pendidikan yakni sekolah dan kampus pemerintah memberlakukan belajar online atau 

daring, sehingga semua aktivitas pendidikan diliburkan dan digantikan di rumah sebagai 

konsekwensi kebijakan WFH sehingga Psycal distansing dapat berjalan untuk 

mengurangi penyebaran virus. Tidak hanya pelajar saja, tetapi untuk para pekerja 

kantoran, guru dan buruh harian mereka juga harus mengikuti kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah 

Untuk  mengurangi  resiko  penularan  virus  corona,  diantara langkah  prefentif 

yang telah diambil pemerintah adalah menghimbau agar bekerja dirumah, work from 

home (WFH), termasuk  belajar dan beribadah  dirumah bahkan belanja dari rumah.
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Langkah ini bertujuan untuk mendukung kebijakan selanjutnya yakni Fisical distansing. 

Menurut (Syahrudin dalam Maemunah, 2020) Cara ini tentu memberi dampak secara 

langsung terhadap perekonomian bangsa, karena akan banyak pengurangan aktivitas 

diluar rumah. Misalnya Pergi ke mall, tempat pariwisata, hingga aktivitas perkuliahan 

dan   sekolah.   Pemutusan   hubungan   kerja   (PHK)   menjadi   langkah   efektif   bagi 

perusahaan untuk mengurangi kerugian perusahaan yang semakin bertambah. 

Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa bangsa memiliki segudang 

masalah, pembangunan nasional dalam segala bidang dilaksanakan, sehingga negara 

mampu memajukan perekonomian dimasa pandemi covid-19 (Subiyakto dan Mutiani 

2019). Virus Covid-19 merupakan hal serius yang dihadapi Indonesia, banyak kerugian 

ketika  virus  ini  masuk  ke  Indonesia.  Dampak  yang  paling  berpengaruh  yakni 

merosotnya  perekonomian.  Ekonomi  disini  dapat  diartikan  sebagai  segala hal  yang 

menyangkut tentang hubungan kehidupan rumah tangga yakni keluarga yang terdiri dari 

suami, istri, anak dan orang tua yang berusia lanjut. Menurut (Ward dan Spitze dalam 

Ningrum, 2018) Salah satu dampak bagi keluarga tersebut yang memiliki tuntutan 

merawat orangtua yang lanjut usia dan anak-anak yang masih bergantung kepada 

orangtua disebut generasi sandwich. Hal tersebut membuat peran dan tanggung jawab 

ganda baik sebagai anak dan orantua dalam keluarganya, sehingga sering dihadapkan 

dengan serangkaian tantangan permasalahan dalam keluarga. 

Menurut (Salmon dalam Ningrum, 2018) Dampak negatif dari peran generasi 

sandwich antara lain dari segi fisik, psikologis, emosional, dan ekonomi. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh (Samudra dan Wisana, 2016) generasi sandwich di 

Indonesia menurut kajian demografis merupakan wanita pekerja. Pada penelitian yang 

dilakukan oleh (Clumber, Grimm, Cody, & Beck, 2003) pengasuh perempuan lebih 

banyak memiliki beban pada pengasuhnya. Menurut (Morimoto, Schreiner & Asano 

dalam Ningrum, 2018) adapun faktor yang mempengaruhi beban pengasuh antara lain 

ialah usia pengasuh, jenis kelamin, hubungan dengan yang dirawat, dan pendidikan. 

Usia dewasa 21-44 tahun lebih sering mengalami konflik dengan lansia dikarenakan 

pengetahuan,  kematangan  emosi  dan  kontrol  diri  masih  rendah  dibanding  dewasa 

madya 45-59 tahun (Maryam, Rosidawati, Riasmini, & Suryati, 2012). 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada 

responden, banyak  yang mengeluhkan lelah secara fisik, stres, adanya tekanan dari 

pengasuh sekaligus terdapat permasalahan dalam pekerjaan, mudah terserang penyakit, 

putus  asa,  sering  marah  dan  emosi  negatif  lainnya.  Hal  ini  dikarenakan  sepulang 

bekerja, individu tersebut langsung menjalankan tugas pengasuhan tidak hanya ke anak 

namun ke orangtua yang lanjut usia. Menurut Hidayati, dalam Rahmawati, (2019) oleh 

karena itu, pada kondisi seperti ini dibutuhkan kemampuan untuk bangkit kembali yang 

dikenal dengan istilah resiliensi. 

Menurut Reivich dan Shatte (dalam Muzayanah, 2019) resiliensi adalah 

kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah 

yang terjadi  dalam  kehidupan. Bertahan  dalam  keadaan  yang tertekan,  dan  bahkan 

berhadapan dengan kesengsaraan (adversity) atau trauma yang dialami dalam 

kehidupannya.
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Sagor (dalam Patilima, 2015) mendefinisikan resiliensi sebagai kumpulan atribut yang 

ada pada seorang individu dengan kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi hambatan 

besar yang mengikat kehidupannya. 

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui bagaimana gambaran proses dinamika resiliensi pada generasi sandwich 

serta apa saja faktor yang mempengaruhi dinamika resiliensi pada generasi sandwich. 
 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Resiliensi 

Resiliensi  (daya  lentur)  merupakan  sebuah  istilah  yang  relatif  baru  dalam 

khasanah psikologi, terutama psikologi perkembangan (Desmita, 2010). Secara bahasa 

resiliensi merupakan istilah bahasa inggris yang berasal dari kata “recilience” yang 

berarti daya pegas, daya kenyal atau kegembiraan. Resiliensi secara psikologi dapat 

diartikan sebagai kemampuan untuk merespon secara fleksibel atau kemampuan untuk 

bangkit dari pengalaman emosional yang negatif. Menurut Tugade dan Fredrickson 

(2004) terdapat individu yang mampu bertahan dan pulih dari situasi negatif secara 

efektif sedangkan ada individu lain yang gagal karena mereka tidak berhasil keluar dari 

situasi  yang  tidak  menguntungkan,  kemampuan  untuk  melanjutkan  hidup  setelah 

ditimpa kemalangan atau setelah mengalami tekanan yang berat dikenal dengan istilah 

resiliensi. 

Resiliensi  adalah  kemampuan  manusia  untuk  menghadapi,  mengatasi,  dan 

menjadi kuat atas kesulitan yang dialaminya. Grotberg mengatakan bahwa resiliensi 

bukanlah hal magic dan tidak hanya ditemui pada orang-orang tertentu saja dan bukan 

pemberian dari sumber yang tidak diketahui (Grotberg, 1999). 

Berdasarkan definisi yang dipaparkan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa  resiliensi  adalah  kemampuan  yang  dimiliki  individu  untuk  mampu  bertahan 

dalam situasi yang kurang men guntungkan atau penuh tekanan dalam menjalani hidup 

secara positif bahkan lebih baik dari sebelumnya. 
 

 

Aspek dan Indikator Resiliensi 

Terdapat beberapa aspek dan indikator dalam Resiliensi, antara lain : 

Reivich  dan  Shatte (2002) menyatakan  bahwa  ada tujuh  aspek  yang  terdapat  pada 

individu - individu yang resiliensi, yaitu : 

a)  Regulasi emosi, dengan indikator, Kemampuan untuk tetap tenang meskipun 

berada di bawah tekanan, individu dapat mengendalikan emosi, perhatian, dan 

perilakunya 

b) Kontrol impuls, dengan indikator , kemampuan untuk beradaptasi dalam 

menghadapi kesedihan, mampu mengembangkan kemampuan sosial. 

c)  Optimisme,  dengan  indikator,  memiliki  harapan  akan  masa  depan,  percaya 

memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. 

d)  Analisis kausal, dengan indikator, kemampuan untuk identifikasikan penyebab 

dari suatu masalah. 

e)  Empati, dengan indikator, kemampuan untuk memahami dan dapat merasakan 

perasaan orang lain.
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f) Efikasi  diri,  dengan  indikator,  kepercaya  sesorang  terhadap  kemampuannya 

untuk mencapai kesuksesan. 

g)  Pencapaian, dengan indikator, kemampuan seseorang untuk meningkatkan aspek 

positif dalam diri, keberanian seseorang untuk mengatasi masalah ataupun 

melakukan hal–hal yang berada di luar batas kemampuan (berani mengambil 

resiko). 
 

 

Faktor – faktor Resiliensi 

Terdapat beberapa faktor – faktor resiliensi antara lain, (Reivich & Shatte, 2002) 

menyatakan bahwa ada empat faktor, antara lain : 

Overcoming, Dalam kehidupan terkadang manusia menemui kesengsaraan, masalah- 

kesengsaraan, masalah-masalah yang menimbulkan stres yang tidak dapat untuk 

dihindari. Oleh karenanya manusia membutuhkan resiliensi untuk menghindar dari 

kerugian-kerugian yang menjadi akibat dari hal-hal yang tidak menguntungkan 

tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menganalisa dan mengubah cara 

pandang menjadi lebih positif dan meningkatkan kemampuan untuk mengontrol 

kehidupan kita sendiri.  Sehingga,  kita dapat  tetap  merasa termotivasi,  produktif, 

terlibat,  dan  bahagia  meskipun  dihadapkan  pada  berbagai  tekanan  di  dalam 

kehidupan. 
 

 

2. Steering through, Setiap orang membutuhkan resiliensi untuk menghadapi setiap 

masalah, tekanan, dan setiap konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Orang 

yang resilienakan menggunakan sumber dari dalam dirinya sendiri untuk mengatasi 

setiap masalah yang ada, tanpa harus merasa terbebani dan bersikap negatif terhadap 

kejadian tersebut. Orang yang resilien dapat memandu serta mengendalikan dirinya 

dalam menghadapi masalah sepanjang perjalanan hidupnya. 
 

 

3. Bouncing  back,  Beberapa  kejadian  merupakan  hal  yang  bersifat  traumatik  dan 

menimbulkan tingkat stres yang tinggi, sehingga diperlukan resiliensi yang lebih 

tinggi dalam menghadapai dan mengendalikan diri sendiri. Kemunduran yang 

dirasakan biasanya begitu ekstrim, menguras secara emosional, dan membutuhkan 

resiliensi dengan cara bertahap untuk menyembuhkan diri. Orang yang resiliensi 

biasanya menghadapi trauma dengan tiga karakteristik untuk menyembuhkan diri. 

Mereka menunjukkan task-oriented coping style dimana mereka melakukan tindakan 

yang bertujuan untuk mengatasi kemalangan tersebut, mereka mempunyai keyakinan 

kuat bahwa mereka dapat mengontrol hasil dari kehidupan mereka, dan orang yang 

mampu kembali ke kehidupan normal lebih cepat dari trauma mengetahui bagaimana 

berhubungan dengan orang lain sebagai cara untuk mengatasi pengalaman yang 

mereka rasakan. 
 

 

4. Reaching out Resiliensi, selain berguna untuk mengatasi pengalaman negatif, stres, 

atau menyembuhkan diri dari trauma, juga berguna untuk mendapatkan pengalaman 

hidup   yang   lebih   kaya   dan   bermakna   serta   berkomitmen   dalam   mengejar
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pembelajaran dan pengalaman baru. Orang yang berkarakteristik seperti ini 

melakukan  tiga  hal  dengan  baik,  yaitu:  tepat  dalam  memperkirakan  risiko  yang 

terjadi, mengetahui dengan baik diri mereka sendiri, dan menemukan makna dan 

tujuan dalam kehidupan mereka. 
 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu 

dengan memaparkan suatu keadaan yang sebenarnya yang meliputi suatu obyek, 

fenomena, atau setting sosial, kemudian dituliskan dalam sebuah laporan yang bersifat 

naratif  dengan  interpretasi  ilmiah  (Setiawan,  2018).  Pengumpulan  data  dilakukan 

dengan observasi dan wawancara karena ada pembatasan tatap langsung atau interaksi 

fisik (physical distancing), peneliti menggunakan media online whatsapp baik via Audio 

call maupun dengan chatting dalam memudahkan mengumpulkan data. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Sampel 

dalam penelitian ini yakni tenaga pendidik atau guru SMP yang ada di Surabaya. 

Analisis data akan dilakukan dengan cara Pertama Reduksi Data yaitu peneliti 

akan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

mencari tema dan polanya. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara. Kedua 

Penyajian Data dalam bentuk laporan kemudian akan menyusun dalam kalimat narasi 

agar lebih mudah dipahami serta menghubungkan tujuan penelitian yang satu dengan 

yang lainnya terkait dengan resiliensi yang telah dirumuskan. Dan Ketiga penarikan 

kesimpulan. 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Resiliensi pada generasi sandwich 

Pandemi virus corona atau yang dikenal dengan Covid-19 merupakan jenis virus 

yag menyerang sistem pernafasan. Secara umum gejala yang ditimbulkan berupa suhu 

badan yang meningkat, batuk-batuk, sakit tenggorokan, diare hingga sesak nafas. 

Dampak yang diakibatkan virus tersebut antara lain pada bidang kesehatan, Pendidikan, 

sosial hingga yang paling bersampak besar yakni sektor industri. 

Pemerintah dalam menanggulangi keadaan tersebut mengeluarkan beberapa 

kebijakan antara lain Psycal distansing, Lock down, PSBB dan WFH. Namun dengan 

kebijakan  tersebut  jumlah kasus  pasien  covid-19  tetap  meningkat  di  setiap  harinya 

sehingga perlu adanya kebijakan baru terkait banyaknya pasien positif. Cara ini 

memberikan dampak secara langsung terhadap perekonomian bangsa, karena 

mengurangi aktifitas di  luar rumah, seperti sekolah, kampus, tempat  hiburan, mall, 

hingga gedung pertemuan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi langkah yang 

efektif dalam mengurangi kerugian dalam perusahaan. 

Pada kondisi tersebut membuat banyak lapisan masyarakat yang mengeluh karena 

keadaan ekonomi yang kurang stabil, sehingga membawa dampak bagi keluarga. 

Individu yang memiliki tuntutan besar dalam keluarga, baik dalam keluarga sendiri
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ataupun orangtua yang disebut dengan generasi sandwich sering dihadapkan dengan 

serangkaian tatangan permasalahan yakni berupa lelah secara fisik. 

“Keadaan yang setiap harinya berangkat pagi pulang sore dan setelah sore harus 

mengurus rumah, mengurus ibu dan terkadang pekerjaan yang ada di sekolah 

membuatku menjadi sangat lelah” 

 
“Tugas kampus, dan beban kehidupan membuatku menjadi sangat lelah baik fisik 

atau pikiran disetiap harinya“ 
 

 

Tidak hanya lelah secara fisik dirumah namun juga terdapat dalam pekerjaan yang 

membuat pengasuh memiliki emosi yang kurang terkontrol dengan baik. 

“Kadang ketika berada disekolah saya menjadi orang yang pemarah dan merasa 

sensitif dengan kata-kata yang diucapkan oleh teman-teman”. 
 

 

“Mengajar  secara  online membuat  saya  kadang-kadang  merasa  capek  apa  lagi 

ditambah  keadaan  rumah  yang  tidak  terkontrol  sehingga  kadang-kadang  mood 

sering berubah-ubah”. 

 
Pada keadaan tersebut pengasuh terkadang lalai dalam menjalankan pekerjaannya, 

sehingga pengasuh kurang fokus dalam menjalankan pekerjaannya sebagai guru. 

“Beban  kerja  yang  begitu  besar  membuat  kadang-kadang  kurang  fokus  dalam 

menjalankan tugas, saya sering lupa dalam segala hal sehingga sering mendapat 

teguran oleh kepala sekolah“. 
 

 

“Fokus saya terpecah ketika saya merasa sangat lelah, sehingga saya sering tidak 

semangat dalam mengajar”. 

Terlepas dari kurang fokusnya akibat beban rumah tangga dan beban kerja, 

pengasuh memiliki ketakutan yang berlebihan terhadap suatu hal yang membawa 

dampak kepada kinerja sebagai seorang guru. 

“ Saya merasa ragu untuk bisa melewati keadaan ini dengan baik, sehingga saya 

sering melamun dan berusaha mencari pekerjaan yang baru agar dapat mencukupi 

perekonomian rumah tangga“ 

 
“Terkadang saya kurang dapat beristirahat dengan baik ketika dirumah, 

dikarenakan saya takut jika tidak bisa melaksanakan tanggung jawab dengan baik 

sebagai kepala keluarga” 

 
Namun terlepas dari keadaan tersebut generasi sandwich memiliki kemampuan 

untuk mengatasi dan mampu beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah 

yang terjadi dalam kehidupan yang disebut dengan resiliensi. Dengan cara untuk tetap 

tenang individu mampu mengendalikan emosi dan perhatian dalam perilakunya. 

“Tetap tenang terhadap semua permasalahan yang terjadi dengan cara berzikir 

atau mendengarkan lagu agar rileks“
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“Ketika emosi saya memuncak, yang saya lakukan yakni keluar untuk mencari 

suasana baru, atau bermain game yang ada di ponsel” 
 

 

Subyek dalam keadaan tersebut harus mampu beradaptasi dengan mudah agar 

mampu menghadapi kesedihan dan subyek juga berusaha mengembangkan kemampuan 

sosial yang dimiliki. 

“Ketika pada masa seperti ini pendapatan saya menjadi kurang yang 

mengakibatkan saya harus juga berjualan secara online atau mencari pekerjaan 

sambilan yang lain guna mendapatkan pendapatan yang lebih“ 

“yang saya lakukan saat pandemi ini untuk menutupi semua keadaan dengan cara 

bekerja di tempat lain yang sekiranya dapat penghasilan untuk menutupi keadaan“ 
 

 

Dengan mengembangkan kemampuan yang dimiliki, subyek memiliki harapan 

akan masa depan dan subyek percaya dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan 

baik. 

“ketika saya lelah dalam bekerja sering kali saya mengeluh kepada suami saya akan 

keadaan tersebut, kita semua saling menyemangati satu sama lain agar dapat 

melewati masa covid ini ” 
 

 

“Saya berangan-angan agar dapat merubah nasib menjadi baik dengan terus 

berusaha semaksimal mungkin dan berdoa kepada tuhan. ketika saya merasa lelah 

saya yakin bahwa lelah saya akan menjadi lilah, saya tanamkan dalam diri saya dan 

saya ingat dengan orangtua yang telah membiayai saya “ 
 

 

Bentuk-bentuk resiliensi generasi sandiwich 

Berdasarkan   wawancara   yang  telah   dilakukan,   pertama   yakni   mengikuti 

instruksi dari pemerintah dalam menghadapi covid-19 yakni salah satunya mentaati 

protokol kesehatan berupa memakai masker, selalu mencuci tangan, dan melakukan 

psycal distancing serta tidak berpergian. Instruksi tersebut harus benar-benar di jalani 

agar tidak  menjadi  cluster  baru dalam  penyebaran  covid-19.  Kedua  selalu  berpikir 

positif dalam hidup dan menjaga kesehatan guna meningkatkan daya tahan imun dalam 

tubuh. Ketiga menghilangkan keadaan yang negatif dalam hidup dengan pendekatan 

agama yakni berzikir dan beribadah kepada tuhan YME. Keempat selalu berusaha 

bangkit dengan keterpurukan dengan sharing terhadap pasangaan atau oranglain agar 

dapat memunculkan motivasi dalam hidup. kelima berusaha mancari sumber ekonomi 

yang lain dengan mencari pekerjaan sambilan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup 

dan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dengan cara menanamkan keyakinan 

dalam diri sendiri jika mampu menghadapi permasalahan dengan baik. 
 

 

Kesimpulan dan saran 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada responden dan maka dapat 

disimpulkan bahwa tenaga pengajar atau guru yang memiliki dua tanggung jawab atau 

generasi sandwich memiliki resiliensi pada saat pandemi covid-19. Hal ini terlihat dari 

kemampuan mereka untuk berusaha bangkit dengan cara melakukan hal lain selain 

bekerja sebagai guru yakni dengan berbisnis online dan mencari pekerjaan lain agar
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dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pada generasi sandwich juga tidak 

terlepas dari kemampuan meregulasi emosi sehingga ketika subyek merasa lelah dengan 

keadaan sekitar akan mendekatkan diri kepada tuhan YME. 

Penelitian   masih   jauh   dikatakan   sempurna,   untuk   penelitian   selanjutnya 

disarankan untuk menambah subyek penelitian, dan memperdalam pada saat sesi 

wawancara sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil data yang diberikan. 
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INTRODUCTION Mental health literacy was defined as the knowledge and belief  about 
mental disorders. This study aims to describe the concept of mental health literacy from the 
perspective of Ambonese People. 

 
METHOD Vignettes and open questions by online questionnaires were used in this study. Total 

participants were 166 people, aged 16-67 years old. Descriptive analysis was applied in this 

study to categorize the aspects of mental health literacy. 

 
RESULTS  In  recognition  aspect,  mostly  participants  correctly  identified  depression,  but 

unable to identified schizophrenia in two given vignettes (depression & Schizophrenia). The 

belief of the cause was personal and social factor, rather than biological factor. In the aspect of 

help-seeking, for schizophrenia vignette, most of participants tend to seek formal help-seeking, 

and for depression vignette, they tend to find formal and informal help-seeking. The public and 

participants perceived people with mental disorder (schizophrenia and depression) in negative 

way. The public relationship with people with schizophrenia tends to avoid, but they still want 

to be close to people with depression. Participants also believed people with schizophrenia and 

depression could be recovered. 

 
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS This findings implied the importance of the 

understanding people in community’s knowledge and belief towards mental disorder, in order 

to build better promotion program for public education. 
 

Keywords: Major Depression, Schizophrenia, Mental Health Literacy
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Pendahuluan 
Provinsi  Maluku  memiliki  kedudukan  terendah  dalam  penyebaran  tenaga  medis  di 

bidang kesehatan  mental  di  Indonesia  (Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia,  2019). 
Hasil wawancara yang dilakukaan di Ambon dengan Direktur RSKD Maluku pada tanggal 17 
November 2019, mengatakan bahwa saat ini Provinsi Maluku memiliki dua (2) psikolog klinis, 
dua (2) sarjana psikologi, dan tiga (3) psikiater. Selaras dengan hasil Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia (2019) menemukan bahwa rendahnya persentase puskesmas yang memiliki 
dokter di Provinsi Maluku yakni 10,14% dan memiliki 27 Rumah Sakit Umum serta satu (1) 
Rumah Sakit Khusus tersebar di Maluku. 

Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Maluku merupakan satu-satunya rumah sakit yang 
melayani kesehatan jiwa di Maluku. Kendala geografis dan terjadinya kerusuhan beberapa kali 

menjadi kendala utama yang dihadapi oleh RSJ Provinsi Maluku. Nama RSJ Provinsi Maluku 

diganti menjadi Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Maluku disebabkan oleh 

Peraturan Daerah Provinsi Maluku. Berdasarkan hasil data rekam medis di RSKD Provinsi 

Maluku,   pada   tahun   2018   telah   mencatat   sebanyak   1.812   pasien   dengan   gangguan 

schizophrenia menerima perawatan secara intensif. Pada data rekam medis RSKD Provinsi 

Maluku,  pada  tahun  2018  menunjukkan  sebanyak  721  pasien  dengan  gangguan  depresi 

menerima perawatan secara intensif, namun pada prevalensi rumah tangga dengan gangguan 

jiwa di Kota Ambon sekitar 4‰ atau sekitar 4 dari 1.000 orang mengalami gangguan 

schizophrenia dan prevalensi depresi di Kota Ambon sekitar 2,59% atau sekitar 3 dari 100 

orang mengalami gangguan depresi (Badan Pusat Statistik Kota Ambon, 2020). Penelitian yag 

dilakukan oleh Tarehy, Nusawakan, dan Soegijono (2019) pada 10 partisipan di Desa Waimahu 

Latuhalat, Kota Ambon menemukan bahwa enam (6) partisipan memberikan stigma negatif dan 

delapan (8) partisipan meyakini bahwa penyebab stres adalah faktor ekonomi dan faktor sosial, 

sehingga sembilan (9) partisipan mencari pertolongan secara informal dan diri sendiri. 

Jorm (2000) mendefinisikan literasi kesehatan mental sebagai pengetahuan dan 

keyakinan terhadap gangguan kesehatan mental, membantu pengenalan, manajemen, maupun 

prevensi. Literasi kesehatan mental dibagi menjadi empat aspek, yakni: (a) rekognisi atau 

kemampuan untuk mengenali gangguan mental secara spesifik atau berbagai jenis gangguan 

mental; (b) pengetahuan dan keyakinan mengenai faktor penyebab serta risiko; (c) pengetahuan 

dan keyakinan mengenai intervensi pencarian pertolongan; (d) keyakinan atau stigma mengenai 

gangguan mental. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jorm et al., (1997) menggunakan vignette depresi mayor 

dan schizophrenia pada 2.031 partisipan di Australia menunjukkan bahwa hanya sekitar 39% 

partisipan yang mampu memberikan label secara tepat pada vignette depresi mayor dan 27% 

partisipan yang mampu memberikan label secara tepat pada vignette schizophrenia. Novianty 

(2017) menemukan hal yang serupa dengan penelitian Jorm (1997), bahwa terdapat 22,5% dari 

89 partisipan mampu memberikan label secara tepat pada vignette depresi mayor dan 8,9% 
partisipan yang mampu memberikan label secara tepat pada vignette schizophrenia. 

Hasil penelitian Novianty (2017) menunjukkan bahwa faktor penyebab depresi mayor 
yang  diyakini  oleh  51%  partisipan  adalah  pikiran  negatif,  suasana  hati  yang  buruk,  serta 
kurangnya  iman  dan  faktor  penyebab  schizophrenia  yang  diyakini  oleh  98%  partisipan 
disebabkan oleh faktor sosial seperti tekanan dari pekerjaan, keluarga, relasi, atau akibat 

gangguan roh atau mahkluk halus. Pada suku Kabye di Afrika terdapat kepercayaan bahwa 

penyebab seseorang memiliki penyakit disebabkan oleh pengaruh penyihir yang menangkap 

kalizo atau jiwa orang tersebut, sehingga orang tersebut akan dirujuk pada tabib tradisional 

(Kpanake, 2018). 

Proses pencarian pertolongan formal dipengaruhi oleh keyakinan dan faktor penyebab 

gangguan kesehatan mental (Jorm, 2000). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tarehy, 

Nusawakan & Soegijono (2019) di desa Waimahu Latuhalat, Kota Ambon menunjukkan bahwa
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sembilan (9) dari 10 partisipan melakukan pertolongan informal dan pertolongan diri sendiri 

(refreshing,   makan,   melakukan   pekerjaan,   pergi  ke   tempat   ibadah).   Etnis  Tiong  Hoa 

memercayai bahwa pengobatan dengan meminum jamu mampu mengobati masalah emosional 

(Wong et al., 2017). Stigma pada masyarakat dapat menjadi hambatan dalam pencarian 

pertolongan professional (Jorm, 2000). Pada penelitian yang dilakukan di desa Waimahu 

Latuhalat, Kota Ambon menunjukkan bahwa enam (6) dari 10 partisipan menyatakan individu 

dengan schizophrenia berbahaya bagi orang lain. 

Setiap  budaya  memiliki  konsep  tersendiri  yang  dipengaruhi  oleh  letak  geografis, 

sejarah, maupun sistem yang dianut dalam masyarakat dan budaya juga dapat memengaruhi 

salah satunya identitas sosial dalam masyarakat. Identitas sosial mencakup agama, ras, etnis, 

dan keturunan yang dapat memengaruhi aspek kesehatan serta kesejahteraan, sehingga identitas 

sosial memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap konsep kesehatan mental (Kirmayer & 

Swartz, 2014). 
Budaya memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat konteks kesehatan mental 

(Kirmayer & Swartz, 2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cuwandayani (2019) pada 

etnis Tiong Hoa menunjukkan bahwa penyebab terhadap gangguan mental disebabkan oleh 

kesalahan secara garis keturunan atau takdir atau kesalahan individu kepada nenek moyang, 

sehingga memberi pengaruh terhadap pencarian pertolongan secara informal yakni pengobatan 

secara agama atau tradisional. Hasil penelitian pada suku Marind juga menunjukkan bahwa 

penyebab gangguan mental disebabkan oleh hal mistis dan faktor sosial, sehingga suku Marind 

cenderung  mencari  pertolongan  informal,  seperti  mengadakan  upacara  ritual  atau  pergi  ke 

dukun (Saya, 2020). Serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2020) pada 

perempuan Muslim menunjukkan bahwa tingginya pengenalan terhadap literasi kesehatan 

mental, namun pencarian pertolongan cenderung mencari pemuka agama. Hal ini menunjukkan 

bahwa budaya memengaruhi pengenalan terhadap literasi kesehatan mental, pencarian 

pertolongan, keyakinan penyebab, dan stigma (Cuwandayani, 2019 ; Saya, 2020 ; Fauziah, 

2020). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep literasi kesehatan mental dari sudut 

pandang   masyarakat   Kota   Ambon,   selain   itu   hasilnya   diharapkan   dapat   memberikan 

sumbangsih dan menjadi referensi terkait kajian kesehatan mental di Kota Ambon berbasis 

budaya.  Manfaat  penelitian  secara  praktis,  yakni  hasil  temuan  dalam  penelitian  ini  dapat 

menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah Kota Ambon atau lembaga kesehatan untuk 

memberikan layanan kesehatan yang peka terhadap budaya masyarakat setempat. 
 

 
 

Metode 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantatif dengan teknik analisis data 

menggunakan statistik deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan deskriptif persentase (%). 
Pengambilan  data  mulai  diambil  dari  tanggal  29  Mei  2020  hingga  15  Juni  2020  melalui 
kuesioner yang disebarkan menggunakan google form secara online. Variabel pada penelitian 
ini adalah literasi kesehatan mental yang didefinisikan sebagai pengetahuan dan keyakinan 
terhadap gangguan mental, manajemen, membantu pengenalan, dan prevensi. Literasi kesehatan 
mental terdiri dari empat aspek yaitu pengenalan, keyakinan terhadap penyebab, stigma, dan 
pencarian  pertolongan.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  vignette  schizophrenia,  vignette 
depresi mayor dan pertanyaan terbuka diadaptasi dari Jorm (2000) dan diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia oleh Saya (2020). Penelitian ini menggunakan divalidasi oleh tiga (3) expert 
judgment, yang bergerak di bidang psikiater, psikolog klinis dewasa, dan psikolog komunitas. 
Dari  hasil  penilaian  dan  komentar  atau  saran  dari  expert  judgment,  kemudian  alat  ukur 
dikembangkan menjadi dua (2) vignette (schizophrenia dan depresi mayor) dan delapan (8) 
pertanyaan terbuka. Penelitian menggunakan teknik Aiken’s V untuk menghitung hasil penilaian
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dari  ketiga  expert  judgment.  Inter  rater  reliability digunakan  sebagai  uji  reliabilitas  untuk 

melihat  konsistensi  antar  penilai  pada  16  rater  yang  berasal  dari  sarjana  psikologi  dan 

melakukan perhitungan dengan teknik Cohen’s Kappa Coefficient. Responden pada penelitian 

ini terdapat 166 partisipan laki-laki (n=55) dan perempuan (n=111) dengan rentang usia 16-67 

tahun yang lahir di Ambon (n=106), belum menikah (n=112) dengan status pekerjaan sebagai 

pelajar atau mahasiswa (n=72), dan tingkat pendidikan terakhir adalah Strata 1 (n=104). Dari 

hasil data demografi terdapat 119 partisipan tinggal di sekitar rumah sakit dan 121 partisipan 

pernah melihat poster mengenai literasi kesehatan mental. Teknik sampling yang digunakan 

pada penelitian ini adalah snowball sampling. 
 

 
 

Hasil 

Rekognisi Gangguan Mental 
Dalam aspek rekognisi gangguan mental ditemukan bahwa pada vignette schizophrenia 

sekitar 75,9% partisipan memberikan label psikiatri dengan tidak tepat dan pada vignette depresi 

mayor sekitar 42,7% partisipan dapat memberikan label psikiatri dengan tepat (Lihat Tabel 1.). 

Sekitar 40,4% partisipan memberikan label psikiatri tidak tepat pada vignette depresi mayor 

seperti stress, gila, gangguan mental, dan gangguan jiwa. Label yang paling banyak diberikan 

partisipan pada vignette schizophrenia adalah label psikiatri tidak tepat di mana sebagain besar 

partisipan menyebutkan gejala-gejala dari schizophrenia, yakni halusinasi, depresi, dan stress. 

Beberapa partisipan juga mengidentifikasi vignette schizophrenia dengan gangguan jiwa dan 

gangguan mental. 
 

 
Tabel 1. Rekognisi Gangguan Mental 

Tema                                                                        Vignette Vignette
           schizophrenia (%)                      Depresi Mayor (%)   

 

Label psikiatri tepat 11,4 42,7 
Label psikiatri tidak tepat 75,9 40,4 

Label tidak tepat 12,7 17,5 

 
 

Pengetahuan dan Keyakinan Penyebab 
Pada aspek pengetahuan dan keyakinan penyebab pada vignette schizophrenia (48,8%) 

disebabkan oleh faktor diri (Lihat Tabel 2.), seperti memiliki  stress, depresi, tekanan, dan 
masalah  yang  tidak  dapat  diatasi.  Pada  aspek  pengetahuan  dan  keyakinan  penyebab  pada 
vignette depresi mayor (47,6%) juga disebabkan oleh faktor diri, seperti memiliki stress, depresi 
kecemasan, trauma, tekanan, banyak pikiran, dan ketidakmampuan dalam mengatasi masalah. 
Faktor sosial juga menjadi salah satu penyebab pada vignette schizophrenia (39,8%), seperti 
memiliki masalah dalam lingkungan pekerjaan atau tempat tinggal. Pada vignette depresi mayor 
faktor sosial (41,6%) juga menjadi salah satu penyebab, seperti ditinggalkan oleh orang yang 
dikasihi, memiliki permasalahan dalam lingkungan pekerjaan atau tempat tinggal, atau putus 
cinta. 

 
Tabel 2. Pengetahuan dan Keyakinan Penyebab 

Tema                                                            Vignette schizophrenia 

(%) 
Vignette Depresi Mayor (%)

Faktor biologis                                                                               6,6                                                   6,6 
Faktor diri                                                                                     48,8                                                 47,6 
  Faktor sosial                                                                                 39,8                                                 41,6  



 

477 

 

 
 
 

Faktor budaya 0,6 0 
Faktor agama 0,6 0 

Tidak tahu 3 3 

  Tidak terkategori                                                                            0,6                                                   1,2   
 

 
Pengetahuan dan Keyakinan Tentang Pertolongan 

Pertolongan diri menjadi sangat penting jika tidak memiliki jangkauan dalam pencarian 
pertolongan profesional. Pertolongan diri merupakan pertolongan alternatif yang dilakukan oleh 
individu yang memiliki gangguan menal sehingga dilakukan secara mandiri tanpa terpengaruh 
atau dibantu oleh orang yang ada di luar dari individu tersebut. Pada vignette schizophrenia 
(5,4%)  dan  vignette  depresi  mayor  (4,2%),  partisipan  meyakini  individu  dengan  gangguan 
mental  dapat  melakukan  pertolongan  diri,  seperti melakukan  aktivitas  yang  disenangi  atau 
aktivitas kesehariannya dan melakukan sosialisasi dengan orang lain. 

Pada  vignette  schizophrenia  (60,8%),  partisipan  memilih  tipe  pertolongan  secara 
formal, seperti membawa atau berkonsultasi kepada dokter, psikiater, atau psikolog dan pergi ke 
rumah sakit atau rumah sakit jiwa. Pada vignette depresi mayor (53%) partisipan memilih tipe 
pertolongan secara informal (Lihat Tabel 5.), seperti orang terdekat atau keluarga mencari tahu 
permasalahan, mengajak berkomunikasi, memberikan saran atau nasehat kepada individu yang 
mengalami gangguan mental, dan memberikan pendekatan secara agama, seperti berdoa. Tipe 
pertolongan  secara  formal  juga  menjadi  pilihan  pertolongan  pada  vignette  depresi  mayor 
(42,2%), seperti membawa atau berkonsultasi kepada dokter, psikiater, atau psikolog dan pergi 
ke rumah sakit atau rumah sakit jiwa. 

 
Tabel 3. Pengetahuan dan Keyakinan Tentang Pertolongan 

 
Tema Vignette schizophrenia (%) Vignette Depresi Mayor (%) 

Pertolongan diri sendiri 5,4 4,2 
Pertolongan formal 60,8 42,2 

Pertolongan informal 33,7 53 

   Tidak terkategori                                                                              0,6                                                0,6   
 

 
Stigma Mengenai Gangguan Mental 
Pandangan Antar Individu yang Mengalami Gangguan Mental Dengan Masyarakat Sekitar dan 
Diri Sendiri 

Sebagian besar pandangan dari masyarakat sekitar terhadap individu yang memiliki 
gangguan schizophrenia adalah negatif (91%), seperti mengonsumsi obat-obat terlarang, terkena 
guna-guna, orang gila, stress, dan depresi. Serupa dengan pandangan dari partisipan dalam 
penelitian ini terhadap individu yang memiliki gangguan schizophrenia adalah negatif (59,6%), 
seperti stress, depresi, terkena guna-guna, orang gila, dan gangguan mental (Lihat Tabel 4.). 

Pandangan  masyarakat  sekitar  terhadap  individu  yang  memiliki  gangguan  depresi 
mayor cenderung negatif (84,3%), seperti stress, gila, sinting, dan terkena guna-guna. Pada 

pandangan  dari  partisipan  dalam penelitian  ini  terhadap  individu  yang  memiliki  gangguan 

depresi mayor juga memiliki pandangan negatif (63,3%). Seperti memiliki permasalahan yang 

tidak bisa diatasi, tekanan batin, depresi, stress, gangguan psikis, dan gangguan jiwa.
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Tabel 4. Pandangan Antar Individu yang Mengalami Gangguan Mental Dengan Masyarakat Sekitar dan 

Diri Sendiri 

 
Pandangan Tema Vignette Schizophrenia (%) Vignette Depresi Mayor (%) 

Masyarakat Negatif  91 84,9 
sekitar Netral  1,8 3,6 

 Positif  6,6 9,6 

 Tidak tahu  0,6 1,8 
Diri sendiri Negatif  59,6 63,3 

 Netral  0,6 1,2 

                                     Positif                                                            39,8                                              35,5   
 

 

Hubungan Antar Individu yang Mengalami Gangguan Mental Dengan Masyarakat Sekitar dan 
Diri Sendiri 

Relasi atau hubungan antara masyarakat sekitar dengan individu yang mengalami 

gangguan schizophrenia cenderung menjauhi (56,6%) atau menjaga jarak dengan alasan takut, 

tidak nyaman, tidak waras, orang gila, dan individu tersebut memiliki komunikasi yang tidak 

lancar. Berbeda dengan vignette depresi mayor, relasi atau hubungan antar masyarakat sekitar 

dengan individu yang mengalami gangguan depresi mayor cenderung mendekati (53%) dengan 

alasan merupakan hal yang wajar jika individu memiliki masalah, individu tersebut memiliki 

komunikasi yang baik, tidak ada indikasi untuk melukai orang lain, dan tingkat toleransi yang 

tinggi (Lihat Tabel 7.). 

Relasi atau hubungan antara partisipan dalam penelitian ini denan individu yang 

mengalami schizophrenia pada vignette schizophrenia (98,8%) maupun vignette depresi mayor 

(99,4%)  menunjukkan  mendekati  dengan  alasan  memiliki  hubungan  seperti  saudara  atau 

keluarga dengan individu yang mengalami gangguan mental. 
 

 
 

Tabel 5. Hubungan Antar Individu yang Mengalami Gangguan Mental Dengan Masyarakat Sekitar dan 

                                         Diri Sendiri  

Hubungan                       Tema                          Vignette Schizophrenia Vignette Depresi Mayor

 
Masyarakat 

sekitar 

                          (%)                                            (%)   

Menjauhi                                                   56,6                                           39,8 
Mendekati                                                 31,3                                              53

Tidak       ada 

perubahan 

Tidak 

terkategori 

6                                              2,4 

 
6                                              4,8

Diri sendiri                      Menjauhi                                                        0                                                 0 

Mendekati                                                 98,8                                           99,4
Tidak       ada 

perubahan 

Tidak 

0,6                                                0 

 
0,6                                             0,6

         terkategori          

 

Persepsi Terhadap Kesembuhan Gangguan Mental 

Harapan atau persepsi terhadap kesembuhan pada vignette schizophrenia dan vignette 

depresi  mayor  adalah sebagian  besar partisipan  meyakini  bahwa  individu yang  mengalami 

gangguan schizophrenia (95,2%) dan depresi mayor (96,4%) sembuh atau kembali normal 

seperti sebelumnya (Lihat Tabel 6.).
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Tabel 6. Persepsi Terhadap Kesembuhan Gangguan Mental 

 
Tema Vignette Schizophrenia (%) Vignette Depresi Mayor (%) 

Sembuh  95,2 96,4 
Tidak sembuh  4,8 2,4 

   Tidak terkategori                                                                                 0                                                1,2   
 
 

Pembahasan 
Sebagian besar partisipan pada vignette depresi mayor mampu memberikan label sesuai 

dengan konsep psikiatri, berbeda halnya pada vignette schizophrenia dimana sebagian besar 
partisipan memberikan label psikiatri, namun tidak tepat. Label yang diberikan adalah depresi, 
stress, delusi, dan halusinasi. Beberapa partisipan melabeli individu yang memiliki gangguan 
schizophrenia ke dalam bahasa Ambon, seperti “otak-otak” ; “seno/senu” ; “mengong” ; “otak 

gring-gring” ; “stegi” yang memiliki arti kondisi seseorang yang belum mencapai tingkat 

kegilaan, seseorang yang memiliki tatapan kosong, tidak mampu berorientasi, gila, gangguan 

jiwa, dan gangguan mental. Label yang diberikan oleh beberapa partisipan pada individu yang 

memiliki gangguan depresi mayor ke dalam bahasa Ambon, seperti “nanau” ; “mongo-mongo” 

yang memiliki arti gila atau stress. Hal ini menunjukkan bahwa partisipan mampu mengenali 

gejala-gejala schizophrenia, namun belum mampu memberikan label psikiatri dengan tepat. 
Penelitian ini menemukan bahwa sekitar 39,5% partisipan mengenali gejala gangguan 

schizophrenia, 11,4% partisipan mampu memberikan label dengan tepat pada vignette 

schizophrenia, dan 42,7% partisipan mampu  memberikan  label  dengan tepat pada  vignette 

depresi mayor. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jorm et al., 1997) yang 

menyatakan  bahwa  persentase  vignette  schizophrenia  lebih  dikenal  dibandingkan  dengan 

vignette depresi mayor. Tingginya rekognisi terhadap pada gangguan schizophrenia dan depresi 

mayor dikarenakan masyarakat memiliki akses dalam layanan kesehatan mental (Harvey & 

Gumport, 2015). Pada data demografi yang diperoleh pada penelitian ini menemukan bahwa 

seluruh partisipan pernah atau sedang mengenyam di lembaga pendidikan formal dan sebagian 

besar partisipan (71,7%) memiliki akses rumah yang dekat dengan rumah sakit dan sebagian 

besar partisipan (72,9%) pernah melihat poster mengenai gangguan mental. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 53% partisipan pada vignette depresi mayor 

merujuk pada pertolongan informal. Pada vignette depresi mayor, partisipan cenderung mencari 
pertolongan kepada keluarga untuk berkomunikasi, mencari saran maupun nasehat kepada 
keluarga, dan melakukan aktivitas yang disukai. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh  Novianty (2017)  pada  89  partisipan  menunjukkan  bahwa  51%  partisipan  menyatakan 
bahwa penyebab gangguan mental disebabkan oleh faktor dari dalam diri individu tersebut dan 
98% partisipan mencari pertolongan secara informal dengan melakukan pertolongan diri sendiri 
atau ahli agama. Pada vignette schizophrenia (60,8%) dan vignette depresi mayor (42,2%), 

partisipan merujuk kepada pertolongan secara formal, seperti dokter, rumah sakit, rumah sakit 

jiwa, psikiatri atau psikolog. Didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Picco et al., 

(2016)  pada  3.006  partisipan  di  Singapore  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  rekognisi 

terhadap gangguan schizophrenia dan depresi mayor maka semakin tinggi juga dalam pencarian 

pertolongan formal. Maka dari itu, tingginya pencarian pertolongan formal juga dipengaruhi 

oleh masyarakat memiliki akses terhadap layanan kesehatan mental (Harvey & Gumport, 2015 ; 

Picco et al., 2016). 
Faktor  dari  dalam diri individu, seperti  stress,  depresi,  kecemasan, trauma,  banyak 

pikiran,  dan  ketidakmampuan  dalam  mengatasi  masalah  diyakini  oleh  partisipan  dalam 
penelitian  ini  menjadi  salah  satu  faktor  penyebab  individu  yang  mengalami  schizophrenia 
(48,8%) dan depresi mayor (47,6%). Hasil ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Novitayani (2017) menemukan bahwa sebanyak 67,5% partisipan pada 40 responden di 
Aceh  meyakini  stress  atau  khawatir  menjadi  salah  satu  penyebab  individu  mengalami 
schizophrenia. Penelitian ini menemukan bahwa faktor sosial juga diyakini oleh partisipan 

menjadi salah satu faktor penyebab individu mengalami schizophrenia (39,8%) dan depresi 
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mayor (41,6%). Hasil dari kajian epidemiologis skizofrenia oleh Zahnia dan Sumekar (2016) 

menunjukkan faktor sosial, seperti konflik dalam keluarga dapat menjadi faktor penyebab 

individu  mengalami  schizophrenia.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mugambi  dan  Gitonga 

(2015) menemukan bahwa pada 130 responden meyakini bahwa depresi dapat disebabkan oleh 

memiliki masalah dengan orangtua (84%), trauma (80%), masalah dengan teman (61,6%). 

Pandangan antar masyarakat sekitar dengan individu yang mengalami schizophrenia 

cenderung negatif (91%). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardhani dan Asyanti (2015) 

pada tiga (3) keluarga yang memiliki anggota keluarga mengalami schizophrenia, menunjukkan 

pandangan yang negatif terhadap individu yang mengalami schizophrenia, seperti individu yang 

mengalami schizophrenia sering dicemooh oleh tetangga. Selaras dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Setiawan dan Koswara (2019) pada empat (4) partisipan dengan menggunakan 

metode in-depth interview, menunjukkan bahwa terdapat pandangan negatif dari masyarakat 

sekitar terhadap individu yang mengalami schizophrenia, seperti mengikat individu yang 

mengalami schizophrenia dengan alasan agar tidak melukai orang lain, menganggap tekanan 

batin, roh halus, dan tidak kuat dalam ilmu hitam sebagai penyebab schizophrenia, dan merasa 

tidak nyaman dengan keberadaan orang dengan schizophrenia dengan anggapan menakutkan. 

Pandangan antar partisipan dengan individu yang mengalami schizophrenia cenderung negatif 

(59,6%). Hal serupa terjadi pada dua (2) dari tiga (3) keluarga yang berasal dari etnis Jawa 

belum bisa menerima keadaan anggota keluarga yang mengalami schizophrenia (Wardhani & 

Asyanti, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Nindiyani (2020) pada 31 anggota keluarga 

yang memiliki individu mengalami schizophrenia menunjukkan bahwa terdapat penerimaan 

anggota keluarga terhadap individu yang mengalami schizophrenia (77%). 

Pandangan antar masyarakat sekitar dengan individu yang mengalami depresi mayor 

cenderung negatif (84,9%). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jorm (2000) menunjukkan 

bahwa rendahnya pencarian pertolongan formal disebabkan oleh pandangan negatif dari 

masyarakat sekitar di Amerika. Pandangan antar partisipan dengan individu yang mengalami 

depresi mayor cenderung negatif (63,3%). Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Novianty (2017) pada 89 partisipan yang berusia 15-38 tahun menyatakan bahwa terdapat 

stigma  yang  rendah  terhadap  vignette  depresi  mayor,  sebanyak    67%  partisipan  meyakini 

individu yang mengalami depresi mayor tidak berbahaya dan pada aspek hubungan terhadap 

individu yang mengalami depresi mayor cenderung positif sebanyak 72% partisipan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antar masyarakat sekitar dengan 

individu yang mengalami schizophrenia cenderung menjauhi (56,6%). Hal serupa terjadi pada 
masyarakat  di  China,  bahwa  individu  yang  mengalami  gangguan  schizophrenia  cenderung 
dihindari  oleh  masyarakat  sekitar,  mereka  menganggap  bahwa  individu  yang  memiliki 

gangguan schizophrenia sebagai orang yang dapat menyakiti orang lain atau berbahaya dan 

tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain (Li et al., 2017). Fitryasari et al., (2018) 

menemukan bahwa pada 15 keluarga di Surabaya, masyarakat sekitar di memiliki stigma 

terhadap individu yang memiliki gangguan mental, yakni dapat melukai orang lain atau 

berbahaya. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zuraida (2017) pada dua (2) 

partisipan memiliki gangguan skizofrenia yang telah melakukan rehabilitasi di Medan 

menemukan bahwa hubungan masyarakat sekitar dengan dirinya cenderung positif, seperti tidak 

melakukan diskriminasi. 
Hubungan antar partisipan dengan individu yang mengalami schizophrenia cenderung 

mendekati  (98,8%).  Hasil penelitian  yang dilakukan  oleh  Sari (2019)  menunjukkan  bahwa 
54,2% partisipan memiliki sikap positif terhadap anggota keluarga yang memiliki gangguan 
jiwa, sehingga faktor keluarga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hubungan antara 
partisipan dengan individu yang mengalami gangguan jiwa cenderung positif. Selaras dengan 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Zahra dan Sutejo (2019) menunjukkan pada 91 responden 
sebagai anggota keluarga yang memiliki schizophrenia di Yogyakarta bahwa 76% memberikan 
dukungan dari keluarga yang tinggi terhadap anggota keluarga mengalami schizophrenia. 

Hubungan antar masyarakat sekitar dengan individu yang mengalami depresi mayor 
cenderung mendekati (53%), dengan alasan tidak ada indikasi untuk melukai orang lain, setiap 
orang memiliki masalah sehingga dianggap wajar. Hubungan antar partisipan dengan individu 
yang mengalami depresi mayor cenderung mendekati (99,4%). Sejalan dengan hasil penelitian 
yang   dilakukan   oleh   Novianty   (2017)   pada   89   partisipan   yang   berusia   15-38   tahun 
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menunjukkan bahwa sebanyak 72% partisipan ingin memiliki hubungan dengan individu yang 
mengalami depresi mayor.  

Persepsi partisipan terhadap kesembuhan pada individu yang mengalami schizophrenia 

cenderung positif atau partisipan meyakini indvidu yang mengalami schizophrenia akan sembuh 

(95,2%). Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardhani dan Asyanti (2015) 

menunjukkan bahwa dua (2) keluarga telah kehilangan harapan kesembuhan terhadap anggota 

keluarga yang mengalami gangguan schizophrenia. Persepsi partisipan terhadap kesembuhan 

pada  individu  yang  mengalami  depresi  mayor  cenderung  positif  atau  partisipan  meyakini 

indvidu yang mengalami depresi mayor akan sembuh (96,4%). Penelitian yang dilakukan oleh 

Novianty (2017) pada 89 partisipan yang berusia 15-38 tahun menyatakan bahwa persepsi 

terhadap kesembuhan dalam vignette depresi mayor cenderung positif (98%), sehingga stigma 

publik cenderung rendah. 

Masyarakat Kota Ambon yang menjadi partisipan dalam penelitian ini (166 partisipan) 

cenderung   memberikan   label   yang   diberikan   pada   schizophrenia   tidak   tepat   dengan 

menyebutkan gejala dan penyebab dari schizophrenia, seperti halusinasi, delusi, depresi, dan 

stress. Berbeda dengan label yang diberikan pada depresi mayor cenderung memberikan label 

psikiatri dengan tepat. Faktor diri dan faktor sosial menjadi salah satu penyebab yang diyakini 

oleh partisipan pada vignette schizophrenia dan depresi mayor. Pada vignette schizophrenia 

partisipan cenderung mencari pertolongan secara formal, seperti membawah ke rumah sakit atau 

rumah sakit jiwa dan berkonsultasi kepada dokter, psikiatri, atau psikolog. Pada vignette depresi 

mayor partisipan cenderung mencari pertolongan secara informal dengan berkomunikasi dan 

memberikan nasehat dari keluarga, selain itu partisipan juga mencari pertolongan secara formal 

dengan membawah ke rumah sakit atau rumah sakit jiwa dan berkonsultasi kepada dokter, 

psikiatri, atau psikolog. Pandangan dari masyarakat sekitar dan partisipan terhadap individu 

yang mengalami schizophrenia atau depresi mayor cenderung negatif. Hubungan masyarakat 

sekitar terhadap individu yang mengalami schizophrenia cenderung menjauhi, namun hubungan 

masyarakat sekitar terhadap individu yang mengalami depresi mayor cenderung mendekati. 

Hubungan partisipan terhadap individu yang mengalami schizophrenia atau depresi mayor 

cenderung mendekati untuk diberikan pertolongan. Persepsi partisipan terhadap kesembuhan 

pada  individu  yang  mengalami  schizophrenia  atu  depresi  mayor  cenderung  positif  atau 

meyakini individu tersebut akan sembuh. 

Keterbatasan dalam penelitian ini ada beberapa hal, yaitu tidak terdapat pertanyaan 

terbuka secara langsung mengenai pertolongan diri sendiri, sehingga sebagian besar partisipan 

menjawab pertolongan di luar dari individu yang memiliki gangguan mental. Kedua, tidak 

adanya informasi mengenai makna dari kata saudara bagi masyarakat Ambon, karena menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat tiga makna yang berbeda, yakni kakak-beradik, orang 

yang bertalian keluarga, atau orang yang segolongan, seperti satu agama, pemahaman, derajat, 

dan sebagainya, sehingga perlu memberikan persepsi dalam penggambaran kata saudara pada 

kuesioner. Hal ini dilakukan untuk melihat kemungkinan ada atau tidaknya hubungan positif 

antara individu yang mengalami gangguan mental dengan partisipan dalam penelitian ini 

disebabkan oleh hubungan keluarga. 

Implikasi temuan dari penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terkait seperti para 

profesional kesehatan mental dapat bekerja sama dengan keluarga untuk mempromosikan 

layanan  kesehatan  mental,  selain  itu  dapat  bekerja  sama  dengan  pihak  rumah  sakit  untuk 

merujuk individu yang memiliki gangguan mental kepada psikiatri dan psikolog untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal. 
 

 
 

Kesimpulan dan Saran 
Peneliti  menemukan  bahwa  sebagian  besar  aspek  literasi  kesehatan  mental  pada 

masyarakat Ambon yang menjadi partisipan dalam penelitian ini pada aspek rekognisi gangguan 
depresi  mayor  sudah  sesuai  dengan  pandangan  psikiatri,  akan  tetapi  untuk  gangguan 
schizophrenia partisipan cenderung memberikan label psikiatri namun tidak tepat. Ada beberapa 
istilah dalam bahasa Ambon yang digunakan partisipan untuk melabeli gangguan schizophrenia 
dan depresi mayor. Pada aspek penyebab, partisipan meyakini gangguan schizophrenia dan
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gangguan depresi mayor disebabkan oleh faktor dalam diri individu dan faktor sosial. Aspek 

pencarian pertolongan pada schizophrenia, sebagian besar memilih untuk mencari pertolongan 

formal.  Aspek  pencarian  pertolongan  pada  depresi  mayor,  sebagian  besar  memilih  untuk 

mencari  pertolongan  informal  dan  pertolongan  formal.  Pada  aspek  pandangan  masyarakat 

sekitar terhadap individu yang memiliki gangguan schizophrenia dan gangguan depresi mayor 

cenderung negatif. Hubungan antar individu yang memiliki gangguan schizophrenia atau 

gangguan depresi mayor dan masyarakat sekitar cenderung menjauh. Hubungan antara individu 

yang memiliki gangguan schizophrenia atau gangguan depresi mayor dengan masyarakat Kota 

Ambon yang menjadi partisipan dalam penelitian ini cenderung mendekat. Pandangan antara 

individu yang memiliki gangguan schizophrenia atau gangguan depresi mayor dengan 

masyarakat Kota Ambon yang menjadi partisipan dalam penelitian ini cenderung negatif. Pada 

persepsi kesembuhan terhadap individu yang mengalami schizophrenia dan depresi mayor 

cenderung positif,  dengan  kata  lain  meyakini  individu  tersebut  akan  sembuh  atau  kembali 

normal. 
Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat  mempertimbangkan  untuk  menambahkan 

pertanyaan   terbuka   mengenai   pertolongan   diri   untuk   mengetahui   kemungkinan   jenis 
pertolongan    yang    dipilih    oleh    partisipan.    Penelitian    selanjutnya    juga    diharapkan 
mempertimbangkan  untuk  memasukkan  informasi  mengenai  makna  dari  penggunaan  kata 
„Saudara‟ dalam vignette untuk melihat kemungkinan ada atau tidaknya hubungan positif antara 
individu yang mengalami gangguan mental dengan partisipan dalam penelitian ini disebabkan 
oleh hubungan keluarga. 

Saran bagi pihak profesional layanan kesehatan mental mengadakan kerja sama dengan 
keluarga dan rumah sakit setempat untuk mempromosikan layanan kesehatan mental dengan 
memberikan  edukasi  pada  gambaran  gangguan  mental  dan  sikap  dalam  penanganan  dan 
pencarian  pertolongan  kepada  psikiater  maupun  psikolog  untuk  individu  yang  memiliki 
gangguan schizophrenia atau gangguan depresi mayor. 
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