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STRUKTUR DAN PENGUKURAN PARENTING 

PRACTICES: UJI VALIDITAS KONSTRUK ALABAMA 

PARENTING QUESTIONNAIRE (APQ) 
 

Ibadur Rahmi 
HIMPSI Banten 

rahmiibadur@gmail.com 
 

 

Abstract 
Objective of this study is to determine validity of parenting practice instrument, 

Alabama Parenting Questionnaire (APQ). This instrument consists five subscales, those 

are involvement with children, positive parenting, monitoring parenting, consistency in 

the use of such discipline and corporal punishment, with 44 items in total. This 
instrument was tested to students of Cikarang Barat Public Vocational School. Number 

of sample was 339 students, chosen using probability sampling technique. Factor 

analysis method used in this study was Confirmatory Factor Analysis (CFA) using 

LISREL. Result of this study indicates that all subscales are fit to measure one factor 

model, but involvement with children subscale needed measurement model modification 

to get fit value. 

 

Keywords: Construct Validity, Parenting Practices, Alabama Parenting Questionnaire, 

Confirmatory Factor Analysis 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas dari alat ukur parenting practices, 

yaitu Alabama Parenting Quesrionnaire (APQ). Alat ukur ini terdiri dari lima subskala, 

yaitu keterlibatan dengan anak, pola asuh positif, pola asuh mengawasi, konsistensi 

dalam penggunaan disiplin dan, hukuman korporal, dengan jumlah total 44 item. Alat 

ukur ini diujikan kepada pelajar SMKN 1 Cikarang Barat dengan populasi berjumlah 

1.773 siswa. Dari jumlah tersebut peneliti memilih 339 siswa sebagai sampel dengan 

menggunakan teknik sampling probabilitas. Metode analisis faktor yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis faktor konfirmatorik dengan program Lisrel. Hasil 

pengujian membuktikan bahwa semua subskala fit (sesuai) mengukur model satu faktor, 
namun untuk subskala keterlibatan dengan anak diperlukan modifikasi model 

pengukuran yang cukup mendalam untuk memperoleh nilai fit. 

 

Kata Kunci: Validitas Konstruk, Praktik Pengasuhan, Alabama Parenting 

Questionnaire, Analisis Faktor Konfirmatorik 
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PENDAHULUAN 

 

Alabama Parenting Questionnaire (APQ) dikembangkan oleh Paul Frick, yang 

item-itemnya diambil dari penelitian sebelumnya (Capaldi & Patterson, 1989; 

Loeber & Stouthamer-Lober, 1986; Schaefer, 1965, dalam Molineuvo, B., 

Pardo, Y., & Torrubio, R. (2011)). APQ ini digunakan untuk mengukur 

parenting practices yang dapat menjelaskan perilaku bermasalah pada anak. 

APQ terdiri dari 44 item dan memiliki lima dimensi yaitu, involvement with 

children, positive parenting, monitoring parenting, consistency in the use of 

such discipline dan corporal punishment. 

1. Involvement with children 

Orang tua melakukan banyak hal untuk dan tentang anak-anak mereka, 

dalam banyak konteks sepanjang hidup mereka. Orang tua tidak hanya 

memberikan kebutuhan fisik dan tempat tinggal saja, tetapi juga kebutuhan 

emosional dan juga sosial. Dimana orang tua terlibat langsung dalam 

keseharian anak-anak mereka. Dimensi ini terdiri dari 19 item. 

2. Positive parenting 

Merupakan bentuk pujian atau reward yang diberikan orang tua kepada 

anak-anak ketika melakukan atau berhasil dalam kegiatan yang positif. 

Dimensi ini terdiri dari 6 item. 

3. Monitoring  

Monitoring merupakan suatu kegiatan yang dilakukan orang tua terhadap 

anak-anak mereka, dalam kaitannya dengan pemantauan, mencatat kegiatan 

anak-anak dan memastikan bahwa mereka tetap dalam batas-batas yang 

wajar dan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Dimensi ini 

terdiri dari 10 item. 

4. Corporal punishment 

Pemberian hukuman seperti hukuman fisik. Dimensi ini terdiri dari 3 item. 
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5. Consistency in the use of such discipline 

Consistency discipline yang dimaksud adalah menerapkan apa yang telah 

dibuat sesuai kesepakatan atau memberikan sanksi yang sesuai bila anak-

anak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dimensi ini terdiri dari enam 

item. 

METODE 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini ialah pelajar SMKN 1 Cikarang Barat yang 

berjumlah 1.773 siswa, dengan siswa kelas X berjumlah 633, siswa kelas XI 

berjumlah 615 siswa dan siswa kelas XII berjumlah 525 siswa. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah probability sampling, dengan 

cara stratified random sampling. Jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 339 siswa. 123 siswa untuk kelas X, 117 siswa untuk kelas 

XI dan 99 siswa untuk kelas XII. 

 

Analisis 

Dalam penelitian ini, uji validitas konstruk dari APQ diuji dengan analisis faktor 

konfirmatori (Confirmatory Factor Analysis/CFA). CFA merupakan alat statistik 

yang kuat untuk memeriksa sifat dan hubungan antar konstruk laten (seperti 

sikap, trait, intelegensi, gangguan klinis). 

Seperti yang disebutkan oleh Brown (2006) bahwa baik EFA dan CFA 

sebenarnya sama-sama bertujuan untuk mereproduksi hubungan yang diamati 

antara kelompok indikator dengan rangkaian variabel laten yang lebih kecil, 

namun pada dasarnya terdapat perbedaan dalam jumlah dan sifat spesifikasi 

serta pembatasan berdasarkan teori dan data yang dibuat oleh model faktor. EFA 

merupakan pendekatan berdasarkan data dimana tidak ada spesifikasi yang 

dibuat mengenai jumlah faktor laten atau pola hubungan antara faktor-faktor 

dan indikator (seperti muatan faktor). Dalam CFA, peneliti menentukan jumlah 

faktor dan pola muatan faktor serta indikator sebelumnya. Tidak seperti EFA, 
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CFA memerlukan dasar empiris atau konseptual yang kuat untuk menentukan 

spesifikasi dan evaluasi dari model faktor. CFA secara eksplisit menguji sebuah 

hipotesis mengenai hubungan variabel yang diamati dan variabel laten atau 

konstruk, berbeda dengan EFA (Jackson, Purc-Stephenson, & Gillaspy, 2009). 

Selain itu, penulis menggunakan CFA sebagai metode dalam penelitian 

ini karena dengan menggunakan CFA maka setiap dimensi dapat diuji satu 

persatu. Validitas dari masing-masing item juga dapat diuji dan digambarkan 

dalam matriks korelasi CFA. 

Adapun logika dasar dari CFA adalah sebagai berikut (Umar, 2011): 

1. Bahwa ada sebuah konsep atau trait berupa kemampuan yang didefinisikan 

secara operasional sehingga dapat disusun pertanyaan atau pernyataan untuk 

mengukurnya. Kemampuan ini disebut faktor, sedangkan pengukuran 

terhadap faktor ini dilakukan melalui analisis terhadap respon atas item-

itemnya.  

2. Diteorikan setiap item hanya mengukur satu faktor saja, begitupun juga tiap 

subtes hanya mengukur satu faktor juga. Artinya baik item maupun subtes 

bersifat unidimensional. 

3. Dengan data yang tersedia, dapat diestimasi matriks korelasi antar item yang 

seharusnya diperoleh jika memang unidimensional. Matriks korelasi ini 

disebut sigma (∑), kemudian dibandingkan dengan matriks dari data empiris, 

yang disebut matriks S. Jika teori tersebut benar (unidimensional) maka 

tentunya tidak ada perbedaan antara matriks ∑ dan matriks S, atau bisa juga 

dinyatakan dengan ∑ - S = 0. 

4. Pernyataan tersebut dijadikan hipotesis nihil yang kemudian diuji dengan 

chi-square. Jika hasil chi-square tidak signifikan (p > 0.05), maka hipotesis 

nihil tersebut “tidak ditolak”. Artinya teori unidimensionalitas tersebut dapat 

diterima bahwa item ataupun sub tes instrument hanya mengukur satu faktor 

saja. 

5. Jika model fit, maka langkah selanjutnya menguji apakah item signifikan 

atau tidak mengukur apa yang hendak di ukur, dengan menggunakan t-test. 
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Jika hasil t-test tidak signifikan maka item tersebut tidak signifikan dalam 

mengukur apa yang hendak diukur, sebaiknya item yang demikian di 

eliminasi. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan taraf kepercayaan 

95% sehingga item yang dikatakan signifikan adalah item yang memiliki t-

value lebih dari 1.96 (t > 1.96). 

6. Terakhir, apabila dari hasil CFA terdapat item yang koefisien muatan 

faktornya negatif, maka item tersebut harus di eliminasi. Sebab hal ini tidak 

sesuai dengan sifat item, yang bersifat positif (favorable). 

 

HASIL 

 

Involvement with Children 

Peneliti menguji apakah 19 item bersifat unidimensional mengukur satu faktor 

yaitu Involvement with children. Dari hasil analisis CFA yang dilakukan, model 

satu faktor tidak fit, dengan chi-square = 278 ,  df = 35, p-value = 0,00000 , 

RMSEA = 0,216. Oleh karena itu, peneliti melakukan modifikasi terhadap 

model, dimana kesalahan pengukuran pada item dibebaskan berkorelasi satu 

sama lainnya, maka diperoleh model fit, dengan chi-square = 33,67,  df = 25 , p-

value = 0,115 , RMSEA = 0,048. Nilai chi-square menghasilkan p-value > 0,05 

(tidak signifikan), yang artinya model dengan satu faktor (unidimensional) 

dapat diterima, bahwa seluruh item mengukur satu faktor saja yaitu involvement 

with children. 
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Gambar 1 

Analisis Konfirmatorik dari Faktor Variabel Involvement with Children 

 

Tahapan selanjutnya melihat apakah signifikan tidaknya item tersebut 

mengukur faktor yang hendak diukur. Dalam hal ini yang diuji adalah hipotesis 

nihil tentang koefisien muatan faktor item. Pengujiannya dilakukan dengan 

melihat nilai t bagi setiap koefisien muatan faktor, seperti pada tabel 1 berikut. 
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Tabel 1 

Muatan Faktor Item Involvement with Children 

No item Lamda T-Value Error  Signifikansi 

Item 01 0.12 2.08 0.06 V 
Item 02 0.46 8.28 0.06 V 

Item 03 0.21 3.55 0.06 V 

Item 04 0.51 9.29 0.05 V 

Item 05 0.34 5.95 0.06 V 

Item 06 0.63 11.83 0.05 V 

Item 07 0.34 5.54 0.06 V 

Item 08 0.68 12.63 0.05 V 

Item 09 0.34 5.92 0.06 V 

Item 10 0.57 10.45 0.05 V 

Item 11 0.38 6.69 0.06 V 

Item 12 0.61 11.39 0.05 V 
Item 13 0.16 2.73 0.06 V 

Item 14 0.46 7.53 0.06 V 

Item 15 0.35 6.06 0.06 V 

Item 16 0.6 11.22 0.05 V 

Item 17 0.37 6.16 0.06 V 

Item 18 0.1 1.55 0.06 X 

Item 19 0.41 7.31 0.06 V 

Keterangan : tanda V = signifikan (t > 1,96) ; X = tidak signifikan 

 

Dari tabel 1 berdasarkan pada lambda dan t-value dari setiap item dapat 

diketahui item yang tidak valid hanya item nomor 18. Dengan demikian item 

tersebut tidak akan ikut dianalisis dalam perhitungan skor faktor. 

 

Possitive Parenting 

Peneliti menguji apakah 6 item bersifat unidimensional mengukur satu faktor 

yaitu positive parenting. Dari hasil analisis CFA yang dilakukan, model satu 

faktor tidak fit, dengan chi-square= 103,34;  df= 20; p-value= 0,00000; 

RMSEA= 0,168. Oleh karena itu, peneliti melakukan modifikasi terhadap 

model, dimana kesalahan pengukuran pada item dibebaskan berkorelasi satu 

sama lainnya, maka diperoleh model fit, dengan chi-square = 22,54;  df = 17; p-

value = 0,164; RMSEA = 0,047. Nilai chi-square menghasilkan p-value > 0,05 

(tidak signifikan), yang artinya model dengan satu faktor dapat diterima, bahwa 
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seluruh item mengukur satu faktor saja yaitu positive parenting.  

 

Gambar 2 

Analisis Konfirmatorik dari Faktor Variabel Positive Parenting 

 

Tahapan selanjutnya melihat apakah signifikan tidaknya item tersebut 

mengukur faktor yang hendak diukur. Dalam hal ini yang diuji adalah hipotesis 

nihil tentang koefisien muatan faktor item. Pengujiannya dilakukan dengan 

melihat nilai t bagi setiap koefisien muatan faktor, seperti pada tabel 2 berikut. 

 

Tabel 2 

Muatan Faktor Item Positive Parenting 

No item Lamda T-Value Error  Signifikansi 

Item 20 0.53 9.37 0.06 V 

Item 21 0.47 8.13 0.06 V 

Item 25 0.64 11.6 0.06 V 

Item 33 0.71 13.28 0.05 V 

Item 40 0.73 13.54 0.05 V 

Item 44 0.48 8.2 0.06 V 

Keterangan : tanda V = signifikan (t > 1,96) ; X = tidak signifikan 

 

Dari tabel 2, berdasarkan pada lambda dan t-value dari setiap item dapat 

diketahui bahwa semua item termasuk item valid. Dengan demikian secara 

keseluruhan item ini ikut dianalisis dalam perhitungan skor faktor. 
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Monitoring Parenting 

Peneliti menguji apakah 10 item bersifat unidimensional mengukur satu faktor 

yaitu monitoring. Dari hasil analisis CFA yang dilakukan, model satu faktor 

tidak fit, dengan chi-square = 40,69,  df = 5, p-value = 0,00000, RMSEA = 

0,219. Oleh karena itu, peneliti melakukan modifikasi terhadap model, dimana 

kesalahan pengukuran pada item dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya, 

maka diperoleh model fit, dengan chi-square = 1,69,  df = 3, p-value = 0,0639, 

RMSEA = 0,00. Nilai chi-square menghasilkan p-value > 0,05 (tidak 

signifikan), yang artinya model dengan satu faktor (unidimensional) dapat 

diterima, bahwa seluruh item mengukur satu faktor saja yaitu monitoring 

parenting. 

 

Gambar 3 

Analisis Konfirmatorik dari Faktor Variabel Monitoring Parenting 

 

Tahapan selanjutnya melihat apakah signifikan tidaknya item tersebut 

mengukur faktor yang hendak diukur. Dalam hal ini yang diuji adalah hipotesis 

nihil tentang koefisien muatan faktor item. Pengujiannya dilakukan dengan 

melihat nilai t bagi setiap koefisien muatan faktor, seperti pada tabel 3 berikut. 
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Tabel 3 

Muatan Faktor Item Monitoring Parenting 

No item Lamda T-Value Error Signifikansi 

Item 23 0.23 4.12 0.05 V 
Item 26 -0.61 -9.61 0.06 X 

Item 27 -0.17 -3.08 0.05 X 

Item 28 0.32 5.82 0.05 V 

Item 29 0.55 9.73 0.06 V 

Item 30 0.46 8.26 0.06 V 

Item 31 0.6 9.61 0.06 V 

Item 32 0.91 12.11 0.08 V 

Item 34 0.29 5.39 0.05 V 

Item 35 0.42 6.61 0.06 V 

Keterangan : tanda V = signifikan (t > 1,96) ; X = tidak signifikan 

 

Dari tabel 3, berdasarkan pada lambda dan t-value dari setiap item dapat 

diketahui item yang tidak valid yaitu item nomor 26 dan item nomor 27. 

Dengan demikian item-item tersebut tidak akan ikut dianalisis dalam 

perhitungan skor faktor. 

 

Consistency in the Use of Such Discipline 

Peneliti menguji apakah 6 item bersifat unidimensional mengukur satu faktor 

yaitu consistency in the use of such discipline. Dari hasil analisis CFA yang 

dilakukan, model satu faktor tidak fit, dengan chi-square = 1,62,  df = 1, p-value 

= 0,8, RMSEA = 0,00, oleh karena itu, tidak perlu dilakukan modifikasi 

terhadap model. 
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Gambar 4 

Analisis Konfirmatorik dari Faktor Variabel Consistency in The Use of Such 

Discipline 

 

Tahapan selanjutnya melihat apakah signifikan tidaknya item tersebut 

mengukur faktor yang hendak diukur. Dalam hal ini yang diuji adalah hipotesis 

nihil tentang koefisien muatan faktor item. Pengujiannya dilakukan dengan 

melihat nilai t bagi setiap koefisien muatan faktor, seperti pada tabel 4 berikut. 

 

Tabel 4 

Muatan Faktor Item Consistency in the Use of Such Discipline 

No item Lamda T-Value Error  Signifikansi 

Item 22 0.2 2.86 0.07 V 

Item 36 0.46 6.82 0.07 V 

Item 37 -0.17 -2.5 0.07 X 

Item 38 0.44 6.57 0.07 V 

Item 39 0.6 8.6 0.07 V 

Item 41 0.61 8.78 0.07 V 

Keterangan: tanda V = signifikan (t > 1,96) ; X = tidak signifikan 
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Dari tabel 4, berdasarkan pada lambda dan t-value dari setiap item dapat 

diketahui item yang tidak valid hanya item nomor 37. Dengan demikian item 

tersebut tidak akan ikut dianalisis dalam perhitungan skor faktor. 

 

Corporal Punishment 

Peneliti menguji apakah 3 item bersifat unidimensional mengukur satu faktor 

yaitu corporal punishment. Dari hasil analisis CFA yang dilakukan, model satu 

faktor tidak fit, dengan chi-square = 168,72,  df = 20, p-value = 0,00000, 

RMSEA = 0,223. Oleh karena itu, peneliti melakukan modifikasi terhadap 

model, dimana kesalahan pengukuran pada item dibebaskan berkorelasi satu 

sama lainnya, maka diperoleh model fit, dengan chi-square = 15,30,  df = 12 , p-

value = 0,22536 , RMSEA = 0,043. Nilai chi-square menghasilkan P-value > 

0.05 (tidak signifikan), yang artinya model dengan satu faktor (unidimensional) 

dapat diterima, bahwa seluruh item mengukur satu faktor saja corporal 

punishment.  

 

Gambar 5 

Analisis Konfirmatorik dari Faktor Variabel Corporal Punishment 

 

Tahapan selanjutnya melihat apakah signifikan tidaknya item tersebut 

mengukur faktor yang hendak diukur. Dalam hal ini yang diuji adalah hipotesis 
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nihil tentang koefisien muatan faktor item. Pengujiannya dilakukan dengan 

melihat nilai t bagi setiap koefisien muatan faktor, seperti pada tabel 5 berikut. 

 

Tabel 5 

Muatan Faktor Item Corporal Punishment 

No item Lamda T-Value Error  Signifikansi 

Item 24 0.33 5.68 0.06 V 

Item 42 0.84 11.54 0.07 V 

Item 43 0.87 11.76 0.07 V 

Keterangan: tanda V = signifikan (t > 1,96) ; X = tidak signifikan 

 

Dari tabel 5, berdasarkan pada lambda dan t-value dari setiap item dapat 

diketahui semua item termasuk item yang valid. Dengan demikian secara  

keseluruhan item-item  ini akan ikut dianalisis dalam perhitungan skor faktor. 

 

DISKUSI 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua subskala dalam APQ fit (sesuai) 

dengan model satu faktor, yaitu mengukur hanya satu hal yang didefinisikan 

pada subskala tersebut. Dari lima subtes dalam APQ terdapat empat subskala 

yang untuk mencapai model fit hanya memerlukan modifikasi yang singkat, 

sedang satu subskala lainnya untuk mencapai model fit harus dilakukan 

beberapa kali modifikasi yang lebih mendalam karena banyak item yang saling 

berkorelasi. 

Subskala positif parenting, monitoring parenting, consistency in the use 

of such discipline dan corporal punishment hanya memerlukan modifikasi yang 

singkat. subskala tersebut dianggap baik karena tidak memiliki korelasi antar 

item yang terlalu banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap item terbukti 

memang mengukur konstruk yang dimaksud. Subskala tersebut memiliki 

karakteristik yang baik dikarenakan memiliki jenis item yang setara dan 

mengukur tidak terlalu banyak aspek dalam parenting practices. 
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Pada subskala involvement with children dilakukan banyak modifikasi 

untuk mencapai model fit. Jenis item dalam subskala ini memiliki karakteristik 

yang tidak baik karena memiliki terlalu banyak multidimensionalitas. Dalam 

subskala involvement with children, setiap item mengukur beberapa aspek 

parenting practices. 

Dari hasil pengujian menggunakan CFA, terlihat adanya korelasi antar 

kesalahan pengukuran pada setiap item di subskala APQ. Hal ini menunjukkan 

bahwa beberapa item dalam APQ selain mengukur apa yang hendak diukur, 

juga mengukur hal yang lain (multidimensional). 

Setelah melakukan analisis faktor terhadap lima subskala dalam APQ 

yang mengukur parenting practices, menunjukkan bahwa alat ukur APQ masih 

dapat dan layak digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur parenting 

practices. Harus diperhatikan juga, sebelum menggunakan alat ukur APQ perlu 

diperbaiki dan pembaharuan terhadap item-item yang memiliki 

multidimensionalitas terlalu banyak. 

Berdasarkan kesimpulan dan diskusi maka dapat disarankan: 

1. Parenting practices bisa diukur sebagai satu kesatuan dimensi yang lebih 

umum dari kelima subskala yang ada. Jadi, akan lebih baik apabila analisis 

faktor dilakukan dua tingkat (second order CFA). 

2. Untuk pengembangan uji validitas selanjutnya, dapat menggunakan sampel 

yang masih memiliki orangtua lengkap atau yang single parent. Serta tes ini 

juga diberikan kepada orangtua. 
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Abstract 
At least, there are four source of error which cause research result invalidity, especially 

in data analysis using statistics, those are sampling error, measurement error, 

specification error, other sources of error that haven't been know and assumed as 
random error. In psychology research, impact of measurement error to research result 

validity more dominantly is caused by almost all variables in psychology that are latent. 

Impact of measurement error generally is in form of under-estimation to statistical 

coefficient such as correlation, regression, etc. But now, there are methods that can be 

used to correct all those negative impacts, such as confirmatory factor analysis which 

result true-score estimation to be used as data that will be analysed. There is also 

structural equation model analysis where error impact can corrected directly, thus pure 

correlation and regression coefficient obtained. This article illustrates how serious error 

that can happen without correction, using SEM approach   

 

Keywords: Measurement, Measurement Error, Latent Variable, Regression, Structural 
Equation Modeling 

 

Abstrak 
Setidaknya ada empat sumber kesalahan yang dapat mengakibatkan tidak validnya 

hasil penelitian, terutama dalam analisis data statistika, yaitu: (a) kesalahan sampling, 

(b) kesalahan pengukuran, (c) kesalahan spesifikasi/teori , dan (d) sumber kesalahan lain 

yang belum diketahui dan dianggap bersifat random. Dalam penelitian psikologi dampak 

kesalahan pengukuran terhadap validitas hasil penelitian lebih dominan karena hampir 

semua variabelnya merupakan variabel laten. Dampak dari kesalahan pengukuran 
umumnya berupa under-estimasi terhadap koefisien statistik seperti korelasi, regresi, 

dan lain-lainnya. Namun pada saat ini, telah tersedia berbagai metode statistika yang 

dapat digunakan untuk mengoreksi dampak negatif tersebut, misalnya analisis faktor 

konfirmatorik yang dapat menghasilkan estimate true-score untuk digunakan sebagai 

data yang akan dianalisis. Selanjutnya juga terdapat analisis model persamaan 

struktural  dimana dampak kesalahan pengukuran dapat dikoreksi secara langsung 

sehingga diperoleh koefisien korelasi dan regresi yang murni. Dalam tulisan ini disajikan 

ilustrasi (dengan pendekatan SEM) betapa seriusnya kesalahan yang dapat terjadi jika 

tidak dilakukan koreksi. 

 

Kata Kunci: Pengukuran, Kesalahan Pengukuran, Variabel Laten, Regresi, Structural 

Equation Modeling 
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PENDAHULUAN 

 

Pembahasan mengenai pengukuran tak dapat dipisahkan dari konsep tentang 

variabel, yaitu sesuatu yang bervariasi dari satu kasus ke kasus lainnya. Sebagai 

lawan kata dari variabel ialah konstan, yaitu sesuatu yang selalu sama atau tidak 

bervariasi dari satu kasus ke kasus lainnya. Yang layak untuk diteliti atau 

dianalisis datanya adalah variabel, bukan konstan. Sebagai contoh, upaya untuk 

mendeskripsikan dan menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa sesuatu 

bervariasi, adalah selalu menjadi pokok bahasan di dalam ilmu tentang 

metode analisis data seperti statistika. Seperti telah banyak diketahui, 

statistika adalah ilmu tentang distribusi frekuensi dari satu atau beberapa variabel. 

Agar dapat dianalisis dengan statistika, data mengenai variabel harus 

dikumpulkan dalam jumlah banyak, baik dalam arti kasusnya yang banyak atau 

kejadiannya yang berulang-ulang pada satu  kasus. 

Pada dasarnya sesuatu dapat bervariasi hanya dengan dua cara, yaitu (1) 

bervariasi menurut jenis atau kategorisasinya, atau (2) bervariasi menurut 

besaran (magnitude)-nya. Sesuatu yang bervariasi menurut jenisnya 

dinamakan variabel kategorik atau variabel jenis. Kadang-kadang disebut pula 

sebagai variabel nominal.   Variabel seperti jenis kelamin, latar belakang 

etnis seseorang, agama yang dianut, jenis pekerjaan, jenis warna, dan 

sebagainya, adalah contoh dari variabel kategorik. Pengumpulan data untuk 

variabel seperti ini tidak melibatkan proses pengukuran. Yang dilakukan 

hanyalah penghitungan (counting) atas frekuensi/banyaknya kejadian atau 

kasus pada setiap kategori yang ditetapkan.  Data yang dihasilkan berupa 

angka-angka dalam bentuk bilangan bulat positif (integer). Tidak pernah 

dihasilkan data dengan angka pecahan (fraction) ataupun desimal. Juga tidak 

ada data dalam bentuk bilangan negatif. Ya n g diperoleh hanyalah bilangan 

bulat positif mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini, kualitas data 

ditentukan oleh tiga hal yaitu: (1) kejelasan dari definisi tentang masing-masing 

kategori, (2) setiap kategori harus bersifat saling mutual exclusive yang 
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artinya tidak boleh suatu kasus/kejadian termasuk ke dalam lebih dari satu 

kategori, dan (3) kecermatan dalam memasukkan suatu kasus ke dalam kategori 

yang sesuai dengan definisinya. 

Salah satu problem yang sering dihadapi dalam pengumpulan data 

variabel kategorik adalah ditemuinya kasus yang tak dapat dimasukkan ke 

dalam kategori yang tersedia, meskipun definisinya telah jelas. Sebagai 

ilustrasi, misalkan pada variabel kelompok etnis/suku bangsa. Seorang subyek 

memiliki ibu yang berdarah campuran antara suku Bugis dan Jawa, serta 

memiliki bapak yang berdarah campuran Batak dan Lampung. Termasuk 

kategori suku/ etnis manakah subyek tersebut? Cara yang lazim dilakukan untuk 

mengatasi masalah seperti ini ialah dengan membuat kategori tambahan yang 

diberi label “lain-lain” (others). 

Problem lain yang kadang terjadi ialah kesalahan karena dimasukkannya 

suatu kasus ke dalam lebih dari satu kategori (multiple counting). Kesalahan 

seperti ini akan sangat mempengaruhi hasil analisis data. Jika ini terjadi, 

ibaratnya menghitung jumlah kaki kucing di mana kaki depan ada dua, kaki 

belakang ada dua, kaki kiri ada dua, dan kaki kanan ada dua, sehingga totalnya 

ada delapan. Tentu saja analisis terhadap data seperti ini akan sangat 

menyesatkan. 

Cara mengatasi masalah ini juga cukup sederhana, yaitu dengan 

mencocokkan jumlah total kasus/kejadian sebelum dan sesudah klasifikasi 

dilakukan. Kalau tidak sama, berarti telah terjadi kesalahan dalam melakukan 

klasifikasi. Jika jumlah kasus setelah klasifikasi lebih besar, berarti telah terjadi 

multiple counting. Sedangkan jika jumlahnya lebih kecil, berarti ada kasus yang 

belum terhitung. 

Pada tingkatan statistika dasar, analisis yang dapat dilakukan terhadap data 

kategorik amatlah terbatas, karena seperti telah dikemukakan sebelumnya, 

angka yang diperoleh hanyalah bilangan bulat positif (integer)  dan bukanlah 

bilangan riel. Biasanya terbatas pada grafik atau tabel berdasarkan frekuensi 

atau proporsi/persentase. Namun pada tingkatan statistika lanjut, sekarang 
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sudah cukup banyak tersedia metode analisis untuk melakukan prediksi maupun 

eksplanasi terhadap variabel kategorik, terutama melalui model yang bersifat 

probabilistik serta melalui berbagai bentuk transformasi atas data yang 

berbentuk proporsi tersebut. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai 

sesuatu yang bervariasi menurut besaran (magnitude), yang disebut sebagai 

variabel kontinum. Dinamakan demikian karena suatu besaran biasanya 

digambarkan dalam bentuk kontinum pada suatu garis lurus. Artinya,  satu  

ujung  garis  tersebut menunjukkan besaran dengan angka yang tinggi dan 

ujung lainnya menunjukkan besaran dengan angka yang rendah. Garis tersebut 

merupakan garis bilangan riel, dan kasus-kasus bervariasi dalam hal kedudukan 

atau   posisi mereka   pada garis kontinum tersebut . Pada garis kontinum ini 

dapat ditetapkan titik nol dan dapat dipilih suatu satuan ukuran (unit) untuk 

mengukur jarak suatu lokasi (pada garis) dari titik nol tersebut. Oleh sebab itu, 

dalam konteks pengumpulan data variabel kontinum, garis bilangan ini 

disebut skala pengukuran. 

Kegiatan pengumpulan data variabel kontinum dilakukan dengan cara 

menentukan di mana posisi suatu kasus pada skala tersebut, dan kegiatan ini 

disebut pengukuran. Jadi dapat didefinisikan bahwa pengukuran adalah 

kegiatan menetapkan posisi atau lokasi dari suatu obyek atau kasus pada suatu 

skala dengan menentukan berapa unit jaraknya dari titik nol pada skala 

tersebut. Dari kegiatan ini selalu dihasilkan angka dalam bentuk bilangan riel 

karena suatu skala adalah garis bilangan riel. Angka yang lebih besar 

menunjukkan besaran yang lebih tinggi pada aspek yang diukur, dan 

sebaliknya, sesuai dengan definisi dari skala yang bersangkutan. Hal yang perlu 

diingat di sini ialah bahwa suatu skala harus memiliki titik nol (scale origin) 

dan satuan ukuran (scaling unit). Jika kedua hal ini belum ditetapkan, maka 

belum dapat dilakukan pengukuran. 

Ditinjau dari segi titik nol yang ditetapkan, ada dua jenis skala ukuran 

yaitu: (1) skala rasio dan (2) skala interval. Suatu skala disebut skala rasio jika 

titik nol yang ditetapkan benar-benar menunjukkan tidak adanya kuantitas 
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(besaran) dari aspek yang di ukur. Titik nol seperti ini disebut nol absolut. 

Misalnya ketika mengukur panjang meja dimulai dari salah satu ujungnya, atau 

mengukur tinggi badan dengan titik nol pada telapak kaki atau pada lantai saat 

berdiri. Jika sebuah meja panjangnya 12 kali panjang pensil, maka benda lain 

yang panjangnya 36 pensil adalah tiga kali panjang meja tersebut. Jadi 

penafsiran hasilnya bersifat rasio. Satuan ukurannya pun bisa dibalik. Misalnya 

panjang pensil dikatakan sebagai seperduabelas meja. Ada kalanya orang tak 

dapat menetapkan lokasi dari titik nol absolut untuk sebuah skala, karena atribut 

yang hendak diukur tidak kelihatan. Misalnya ketika hendak mengukur 

temperatur (suhu). Di sini, pengukuran dilakukan secara tidak langsung, yaitu 

dengan bantuan benda lain yang peka terhadap perubahan suhu, misalnya 

merkuri. Skala ukuran ditetapkan atas dasar pengamatan terhadap perubahan 

volume pada benda tersebut. Pada skala ini angka nol bukan berarti tak adanya 

kuantitas suhu. 

Hampir semua pengukuran di bidang psikologi dilakukan tanpa skala 

dengan titik nol absolut. Seorang dengan skor nol pada sebuah tes Bahasa 

Inggris bukan berarti sama sekali tak memiliki pengetahuan Bahasa Inggris 

bahkan satu patah kata pun. Sebab itu, penafsiran hasil pengukuran tak dapat 

dilakukan secara rasio. Misalnya, seorang dengan skor 50 tidak dapat 

ditafsirkan sebagai dua kali lebih banyak pengetahuannya dibandingkan dengan 

orang yang mendapat skor 25. Skala ukuran yang tidak menggunakan titik nol 

absolut ini dinamakan skala interval. Dalam analisis statistika, tidak adanya titik 

nol absolut bukanlah merupakan halangan. Justru, kebanyakan metode 

statistika menggunakan angka rata-rata (mean) sebagai titik nol, bahkan pada 

data dengan skala rasio. Yaitu dengan cara mengubah variabel X menjadi (X-Ẍ), 

sehingga langsung dapat diketahui apakah suatu nilai berada di bawah atau di 

atas angka rata-rata (mean) hanya dengan melihat tandanya, apakah positif atau 

negatif. Perubahan lokasi titik nol pada suatu skala dapat dilakukan dengan 

menambah atau mengurangi dengan suatu konstan pada setiap kasus.  Hal ini 

tidak akan mengubah susunan distribusi frekuensi maupun indeks atau koefisien 



PERAN PENGUKURAN DAN ANALISIS STATISTIKA 

22 

statistik seperti ranking, range, varians, korelasi, dan sebagainya. Yang terjadi 

hanyalah pergeseran lokasi dari keseluruhan distribusi frekuensi suatu variabel 

pada garis kontinum skala. 

Kadang-kadang ada literatur yang menggunakan istilah skala ordinal atau 

bahkan sebutan skala nominal. Pada dasarnya penggunaan istilah ini tidak tepat 

karena dalam hal ini tidak terdapat titik nol dan satuan ukuran, yang menjadi 

syarat untuk sebuah skala. Oleh sebab itu tak dapat dinamakan  skala  ukuran. 

Apa  yang disebut sebagai skala ordinal sebetulnya adalah upaya pengukuran 

atas suatu variabel kontinum dengan menggunakan kategori yang berjenjang 

(ordered-categorical). Misalnya kategori: baik sekali, baik, sedang, kurang, dan 

kurang sekali. Data yang dihasilkan adalah bilangan bulat positif (integer), 

yaitu frekuensi kejadian pada setiap kategori tersebut. Data seperti ini tak boleh 

dianalisis seakan ia bilangan riel pada skala interval. Namun demikian, kini 

telah tersedia metodologi untuk mentransformasikan data yang berupa 

frekuensi/proporsi pada setiap kategori yang berjenjang tersebut menjadi ukuran 

pada suatu skala interval. Justru inilah sebenarnya landasan logika dari sebagian 

besar pengukuran di bidang psikologi. Sebagian besar metode analisis data 

dengan statistika menggunakan asumsi bahwa data yang dianalisis adalah hasil 

pengukuran dalam skala interval. 

 

Dampak Kesalahan Pengukuran 

Pada penelitian di bidang psikologi, sosiologi, pendidikan, ekonomi, kesehatan 

masyarakat, politik, dan ilmu sosial lainnya, salah satu ancaman terhadap 

kualitas analisis data jika menggunakan statistika ialah kesalahan 

pengukuran (measurement error). Koefisien statistik seperti korelasi, regresi, 

muatan faktor, dsb., akan mengalami ”atenuasi” (lebih rendah dari yang 

semestinya/underestimated) karena alat dan prosedur yang digunakan dalam 

pengukuran tidak dapat menghasilkan data yang sepenuhnya valid dan reliabel. 

Ini terjadi karena pengukuran hanya dapat dilakukan secara tidak langsung 

karena atribut atau karakter yang hendak diukur umumnya berupa konsep atau 
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konstruk yang tak dapat dilihat atau diobservasi secara fisik. Yang tampak dan 

terekam hanya indikatornya saja. 

Kesalahan dalam pengukuran akan mengakibatkan diperolehnya data 

dengan ukuran variabilitas (varians) yang lebih besar dari pada yang 

semestinya. Misalkan ada 100 orang yang tingginya persis sama yaitu 160 cm 

(yaitu varians = nol), tetapi terukur dengan kesalahan. Andaikan kesalahan 

pengukuran yang terjadi bersifat random (tidak sistematik), maka sebagian 

orang akan terukur kurang dari 160 cm dan sebagian orang terukur lebih dari 

160 cm, di mana kekurangan atau kelebihan dalam ukuran tersebut juga 

dapat bervariasi. Keadaan ini akan mengakibatkan diperolehnya data yang 

memiliki varians yang lebih besar dari nol, padahal seharusnya nol. Dengan kata 

lain, varians yang terlihat pada data sebenarnya adalah varians palsu, dan 

dinamakan varians kesalahan pengukuran.  Selanjutnya, andaikan ada 100 orang 

yang tinggi badannya  bervariasi  dengan  mean = 160 dan varians = 25 cm
2
. 

Jika terjadi kesalahan pengukuran dan kesalahan itu bersifat random, maka data 

yang akan diperoleh akan memiliki mean yang sama yaitu 160 cm, tetapi akan 

memiliki varians yang jauh lebih besar dari 25 cm
2
, misalnya 45 cm

2
. Dalam hal 

ini, selisih antara varians pada data yang diperoleh (observed variance) dan 

varians yang sejatinya harus di- peroleh jika tak terjadi kesalahan pengukuran 

(true variance), yaitu 45 cm
2
 – 25 cm

2 
= 20 cm

2
, adalah merupakan variasi 

data karena kesalahan  pengukuran,  dan  disebut varians kesalahan 

pengukuran (Measurement Error Variance). Varians kesalahan pengukuran 

ini berdampak negatif terhadap berbagai koefisien statistik ketika data hasil 

observasi dianalisis secara langsung tanpa koreksi. Seperti telah disebutkan 

sebelumnya, dapat terjadi atenuasi (underestimated)  terhadap  misalnya, 

koefisien regresi atau korelasi, sehingga suatu statistik yang sebenarnya 

signifikan menjadi dilaporkan sebagai tidak signifikan. 

Setidaknya ada dua cara koreksi yang dapat dilakukan agar diperoleh 

koefisien yang terbebas dari atenuasi tersebut: (a) dilakukan estimasi terhadap 

true scores untuk setiap kasus (misalnya menggunakan software seperti BILOG, 
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MULTILOG, Mplus, dsb.) kemudian true scores inilah yang dijadikan data 

dalam analisis; dan (b) menggunakan model statistika yang memperhitungkan 

dan mengkoreksi dampak dari measurement error terhadap setiap koefisien yang 

di-estimate (misalnya ”confirmatory factor analysis” dan ”structural 

equation modeling” dengan software seperti LISREL, MPLUS, EQS, dsb). 

 

Contoh 1: Koreksi dengan SEM 

Structural Equation Modeling (SEM) merupakan metode statistika yang sangat 

generik karena dapat diterap kan pada semua jenis analisis statistika yang 

berbasiskan regresi. Di sini, LISREL adalah software yang paling populer di 

kalangan peneliti ilmu sosial. Berikut adalah ilustrasi dengan data riel (bukan 

simulasi) untuk menunjukkan betapa seriusnya dampak buruk dari measurement 

error dalam setiap analisis statistika. 

Misalkan seorang peneliti bidang kesehatan ingin mengetahui apakah 

kesadaran akan pentingnya makanan bergizi (Awareness) ditentukan oleh tingkat 

ketersediaan makanan di rumah (Availability). Ia berniat melakukan analisis 

regresi sederhana dengan variabel Availability („Avail‟) sebagai Independent 

Variable dan Awareness („Aware‟) sebagai Dependent Variable. Kedua variabel 

ini diukur meng-gunakan skala rating tipe Likert dengan lima kategori pilihan, 

mulai dari ”sangat setuju” sampai  dengan ”sangat tidak setuju” pada setiap 

itemnya. Alat ukur masing-masing variabel terdiri dari lima item. 

Secara tradisional, peneliti biasanya menjumlahkan skor setiap item 

sehingga diperoleh skor total untuk kedua variabel, lalu dilakukan analisis  

regresi. Hasilnya, diperoleh R
2 
= 0,08 atau koefisien regresi (standardized) β = 

0,28. Dalam bentuk diagram dapat dilihat pada Gambar-1. Selanjutnya data yang 

sama dianalisis dengan pendekatan  SEM, menggunakan sofware LISREL. Di 

sini, analisis regresi dilakukan pada tingkat true score menggunakan model 

dengan struktur seperti pada Gambar 2 di bawah, yang selain memperhitungkan 

perbedaan reliabilitas dari setiap item, juga mengakomodasi saling korelasi 

antara ”measurement error” pada item yang satu dengan lainnya. Hasilnya, 
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ternyata diperoleh koefisien regresi (standardized) β = 0,57 dengan  R
2 

= 0,33.  

Ternyata  dampak  buruk  dari measurement error cukup dramatis. 

Pada sebuah penelitian yang penulis lakukan dengan sampel sebanyak 

1855 orang, terdapat dua variabel yang dapat dijadikan sebagai ilustrasi dalam 

masalah ini, yaitu emphaty (EM diukur dengan 3 item), dan task commitment 

(TC diukur dengan 10 item). Semua itemnya adalah dalam bentuk skala Likert 

dengan 4 tingkatan pilihan. Pertama dilakukan  analisis regresi d e n g a n T C 

sebagai  dependent variable dan EM sebagai independent variable, di mana 

keduanya diukur dengan skor total dari menjumlahkan skor item dan hasilnya 

dianggap sebagai ukuran berskala interval. Sebagai hasilnya diperoleh 

koefisien regresi (standardized, agar komparabel skalanya) sebesar 0,0989. Hal 

ini terlihat pada Gambar 3. Selanjutnya, dilakukan analisis regresi yang sama 

tetapi  antar variabel laten EM dan TC di mana semua item masing-masing 

dijadikan indikator untuk mengukur (dengan analisis faktor). Sebagai hasilnya, 

diperoleh koefisien regresi (standardized) sebesar 0,33. Situasi ini dapat 

dilihat pada Gambar 4 jelas tampak di sini bahwa koefisien regresi sedemikian 

teratenuasi sehingga koefisien dalam ukuran true score menghasilkan angka 

yang hampir  tiga setengah kali lipat besarannya. 

Ilustrasi di atas hanyalah pada analisis yang sangat sederhana. Bisa 

dibayangkan bagaimana seriusnya kesalahan yang mungkin terjadi pada model 

analisis yang lebih kompleks dengan banyak variabel (multivariate), 

mengingat dampak yang terjadi dapat saling berkait dan bersifat kumulatif . 

Terlebih lagi pada penelitian bidang psikologi, pendidikan, dan sosiologi, yang 

nyaris semua variabelnya adalah dalam bentuk konsep atau konstruk yang 

sangat abstrak (latent variables), sehingga validitas dan reliabilitas 

pengukurannya selalu merupakan masalah. Pada situasi ini, penggunaan 

metode seperti SEM dengan software seperti LISREL, Mplus, EQS, atau 

sejenisnya, kiranya merupakan suatu keharusan . 
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Gambar 1 

Koefisien Regresi menggunakan Data ―Raw-Scores‖ Hasil Penjumlahan Skor 

Item 

 

 

Gambar 2 

Koefisien Regresi menggunakan True-Score 
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Contoh 2: Koreksi Dengan SEM 

 

 

Gambar 3 

Regresi dengan Raw Score 

 

 

 

 

Gambar 4 

Regresi dengan True Score 
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Abstract 
Depression causes someone to lost interest or pleasure, feeling guilty or inferiority, 

sleep problems or lost appetite, low energy and low concentration. The worst of 

depression also caused suicide. Depression often suffered along other diseases –as 
cancer, HIV, and cardiovascular-. Treat depression can help improved the result of 

healing disease. For that reason, research on depression often done. Beck Depression 

Inventory-II (BDI II) was one of popular measurement instrument and most used for 

detecting depression. Hence this study attempts to examined validity construct of BDI-II. 

Data used was the data from 124 cancer patients in Dharmais Hospital of Cancer, south 

Jakarta. Analysis method was used Confirmatory Factor Analysis (CFA) with Lisrel 8.7. 

Results showed that some item in BDI-II that measures more than one factor (multi-

dimentional). 

 

Keywords: Construct Validity, Depression, Beck Depression Inventory-II, Confirmatory 

Factor Analysis 
 

Abstrak 
Depresi menyebabkan seseorang kehilangan minat atau kesenangan, perasaan bersalah 

atau rendah diri, tidur terganggu atau hilangnya nafsu makan, energi rendah serta 

menurunnya konsentrasi. Dan yang paling buruk, depresi juga dapat menyebabkan 

bunuh diri. Depresi sering diderita bersamaan dengan penyakit lainnya—seperti kanker, 

HIV dan kardiovaskular—. Mengobati depresi dapat membantu meningkatkan hasil 

penyembuhan penyakit. Untuk itu penelitian terhadap depresi sering dilakukan. Beck 

Depression Inventory-II (BDI-II) merupakan salah satu alat ukur yang populer dan 
paling banyak digunakan dalam mendeteksi depresi. Oleh karena itu penelitian ini 

bertujuan untuk menguji validitas konstruk dari BDI-II. Data yang digunakan adalah 

data yang diperoleh dari 124 pasien kanker di Rumah Sakit Kanker Dharmais, Jakarta 

Selatan.Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Faktor Konfirmatorik (CFA) 

dengan bantuan software Lisrel 8.7. Hasil pengujian membuktikan bahwa terdapat 

beberapa item dalam BDI-II yang mengukur lebih dari satu faktor (multi-dimensional). 

 

Kata Kunci: Validitas Konstruk, Depresi, Beck Depression Inventory-II, Analisis Faktor 

Konfirmatorik 
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PENDAHULUAN 

 

Depresi merupakan hal yang umum terjadi pada penderita kanker. Depresi 

sering diteliti karena gejala-gejala yang terjadi sering sulit dievaluasi ketika 

pasien menerima penanganan kanker. Lebih dari 100 studi menunjukkan 0-58% 

penderita kanker berhubungan dengan depresi yang tinggi (Massie, 2004). 

Penelitian Souza, dkk (2003) menunjukkan bahwa orang yang mengalami 

depresi bersamaan dengan penyakit kronis cenderung memiliki gejala lebih 

parah dibandingkan depresi atau penyakit medis itu sendiri. Penelitian ini juga 

telah membuktikan lebih lanjut bahwa mengobati depresi juga dapat mem-bantu 

meningkatkan hasil penyem-buhan penyakit. Secara umum 25% dari penderita 

kanker diindikasikan me-ngalami depresi akan tetapi hanya 2% dari mereka 

yang memperoleh penanganan secara medis (menerima obat anti depresan), 

padahal pemberian diagnosis depresi secara benar dan penanganannya dapat 

sangat membantu dalam meningkatkan hasil pengobatan dan kualitas hidup para 

penderita kanker (National Institue of Mental Health/NIMH, 2010).  

Depresi adalah seperangkat kognisi negatif yang terdiri dari perilaku-

perilaku dan keyakinan-keyakinan negatif mengenai diri sendiri, dunia dan masa 

depan (Beck, 1967). Depresi dapat mengacu pada gejala perasaan subjektif 

mengenai kesedihan, perasaan kehilangan harapan dan putus asa yang terus 

menerus atau sindrom klinis munculnya mood depresi disertai dengan beberapa 

gejala tambahan, seperti keletihan, kehilangan energi, kesulitan tidur dan 

perubahan pola makan (Emery & Oltmanns, 2000). 

Salah satu alat ukur penelitian yang banyak digunakan dalam men-deteksi 

depresi adalah alat ukur yang dibuat oleh Beck (1976), yaitu Beck Depression 

Inventory (BDI). Pada tahun 1996 BDI direvisi dengan tujuan untuk menjadi 

lebih konsisten dengan kriteria DSM-IV.Beck, Steer & Brown (1996) memberi 

nama hasil revisi tersebut dengan BDI-II.  

BDI-II adalah sebuah alat ukur yang sangat populer untuk meng-

gambarkan depresi seseorang (Beck, Steer & Brown, 1996). Alat ukur ini dibuat 
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untuk digunakan pada individu usia 13 tahun ke atas (Segal et.al., 2008). 

Contoh perevisian BDI antara lain adalah responden diminta untuk merespon 

setiap pernyataan berdasarkan periode waktu dua minggu bukan satu minggu 

seperti jangka waktu dalam BDI. Alasan perevisian ini adalah agar sesuai 

dengan kriteria depresi pada DSM-IV yang menyata-kan bahwa untuk 

mendiagnosis depresi, sedikitnya gejala depresi telah ada selama 2 minggu 

berturut-turut (American Psychology Association /APA, 2000). Oleh karena itu 

jika pada BDI responden diminta untuk merespon pertanyaan berdasarkan 

perasaannya selama satu minggu terakhir, maka pada BDI-II responden diminta 

untuk merespon pertanyaan berdasarkan perasaannya selama dua minggu 

terakhir. BDI-II terdiri dari 21 item untuk menaksir intensitas depresi pada 

orang yang sehat maupun sakit secara fisik.Setiap item terdiri dari empat 

pernyataan yang mengindikasikan gejala depresi tertentu. Gejala-gejala tersebut 

yaitu mengenai kesedihan, pesimisme, kegagalan masa lalu, kehilangan 

kesenangan, perasaan bersalah, perasaan hukuman, tidak menyukai diri, 

kegawatan diri, pikiran atau keinginan untuk bunuh diri, menangis, agitasi, 

kehilangan minat, keraguan, tidak berharga, kehilangan energi, perubahan pola 

tidur, lekas marah, perubahan nafsu makan, kesulitan konsentrasi, kelelahan dan 

kehilangan ketertarikan untuk melakukan hubungan seks. 

Item-item yang terdapat dalam BDI-II juga dikembangkan untuk 

menaksir gejala depresi individu berdasarkan kriteria dalam DSM-IV, antara 

lain item pada skala BDI-II yang menggantikan item mengenai gejala 

kehilangan berat tubuh, perubahan citra tubuh dan keterpakuan somatis pada 

BDI. Item lainnya dari BDI mengenai kesulitan dalam bekerja juga digantikan 

dengan item mengenai kehilangan energi pada BDI-II.Selain itu, item mengenai 

kehilangan waktu tidur dan selera makan pada BDI juga diubah dengan 

menambah dua pilihan pernyataan pada BDI-II yaitu me-ningkat atau 

menurunnya polatidur dan pola makan (Beck, Steer & Brown, 1996). 

Penelitian Beck, Steer & Brown (1996) menguji item-item pada alat ukur 

BDI dan BDI-II terhadap 500 orang responden dengan masalah klinis, 
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kemudian membandingkan karak-teristik kurva dari pilihan item tersebut. Hasil 

penelitian ini menunjukkan mening-katnya sensitivitas klinis pada alat ukur 

edisi yang baru (BDI-II) dengan reliabilitas BDI-II (coefficient alpha = 0,92) 

lebih tinggi dari BDI (coefficient alpha = 0,86). 

Kojima, et al. (2002) mengembangkan versi BDI-II dengan 

menterjemahkannya ke dalam bahasa Jepang kemudian menguji validitas 

konstruk alat ukur tersebut. Konsistensi reliabilitas alat ukur ini diperoleh 

sebesar 0,87 dan hasil uji analisis faktor menunjukkan struktur dua faktor 

(kognitif dan somatis-afektif) yang hasilnya hampir sama dengan model BDI-II 

asli yang dibuat oleh Beck, Steer & Brown (1996). 

Penelitian lainnya oleh Grothe et al. (2005) menguji reliabilitas dan 

validitas BDI-II pada pasien rawat jalan di Amerika dan Afrika yang 

berpenghasilan rendah.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reliabilitas BDI-

II menunjukan konsistensi yang tinggi yaitu 0,90. Kemudian penelitian ini juga 

menguji validitas BDI-II menggunakan CFA dengan cara menguji faktor yang 

modelnya lebih dari satu dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 

BDI-II analisis faktor dua tingkat yang pertama (first order) yaitu kognitif dan 

somatis merefleksikan faktor dua tingkat yang kedua (second order) yaitu 

depresi. Artinya penemuan ini mendukung penggunaan BDI-II dalam menaksir 

gejala depresi bagi pasien dalam seting klinis. Penelitian Segal et al. (2008) juga 

menguji reliabilitas dan validitas alat ukur BDI-II pada komunitas usia dewasa 

laki-laki dan perempuan (17-90 tahun). Khususnya validitas faktorial BDI-II 

dengan menggunakan CFA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada usia 

dewasa awal dan menengah BDI-II memiliki reliabilitas internal yang bagus, 

yaitu 0,90. Tiga item terbaik adalah item yang mengukur kehilangan 

ketertarikan, kehilangan energi dan kehilangan kesenangan. Dan pada usia 

dewasa akhir juga ditemukan reliabilitas yang cukup bagus yaitu sebesar 0,86. 

Tiga item terbaik adalah kehilangan kesenangan, kesedihan dan kehilangan 

ketertarikan. Akan tetapi,  mengenai validitas diskriminan dan konvergen 

berdasarkan pola korelasi konstruk yang serupa dan konstruk yang berbeda 
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menunjukkan bahwa BDI-II secara positif dan signifikan berhubungan dengan 

dua alat ukur depresi lainnya, yaitu CES-D (Center for Epidemiologic Studies 

Depress-ion Scale) dan sub skala CATi-Depression (Coolidge Axis II Inventory) 

selain itu juga berhungan dengan alat ukur persepsi stress (Perceived Stress 

Scale/PSS) dan fitur dari DPD (Depressive Per-sonality Disorder). Penelitian 

ini menyimpulkan bahwa BDI-II perlu dipertimbangkan sebagai salah satu 

pilihan diantara beberapa alat ukur depresi yang valid sebagai instrumen yang 

efektif untuk mengukur depresi pada individu dewasa. Selain itu BDI-II juga 

menyediakan data yang dapat sangat membantu dalam merencanakan 

penanganan psychotherapeutic dan dalam  memonitor peningkatannya. 

Beberapa penelitian di atas menunjukkan reliabilitas dan validitas dari 

alat ukur BDI-II serta pentingnya pengujian validitas terhadap BDI-II sebagai 

alat ukur yang banyak digunakan dan sangat bermanfaat. Namun, belum terlihat 

adanya penelitian yang menguji validitas konstruk dari item-item yang ada 

setelah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Untuk itu, dalam penelitian ini 

peneliti akan menguji validitas konstruk dari BDI-II yang diterjemahkan ke 

bahasa Indonesia. 

Penskoringan BDI-II menggunakan skala likert dengan kisaran skor 

antara 0-3 untuk masing-masing pernyataan (pernyataan A - pernyataan D). 

Pernyataan yang paling sesuai dengan kriteria atau indikator depresi memiliki 

skor paling tinggi (skor 0 untuk pilihan pernyataan A, skor 1 untuk pilihan 

pernyataan B dan seterusnya hingga skor 3 untuk pilihan jawaban D). 

Sementara item no 16 (perubahan pola tidur) dan item no 18 (perubahan nafsu 

makan) memuat 7 pilihan (A, B.a, B.b, C.a, C.b, D.a dan D.b) untuk mem-

bedakan antara meningkat atau menurunnya perilaku dengan cara penskoringan 

yang sama seperti item-item lainnya (0-3). 

Skor depresi berdasarkan manual BDI-II dikategorikan menjadi empat, 

yaitu skor 0-13 yang mengindikasikan depresi minimal, skor 14-19 yang 

mengindikasikan depresi ringan, skor 20-28 yang mengindikasikan depresi 

sedang dan skor 29-63 yang mengindikasikan depresi berat (Beck, Steer & 
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Brown, 1996).  

 

METODE 

 

Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 124 orang.Yang terdiri dari 45 

orang pasien rawat inap dan 79 orang pasien rawat jalan di Rumah Sakit Kanker 

Dharmais.Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-

probability sampling. Adapun kri-teria populasi yang harus dipenuhi adalah: 

1. Pasien kanker yang berobat di Rumah Sakit Kanker Dharmais yang berusia 

antara 19-60 tahun, dimana pada usia ini adalah tahapan usia dewasa 

seseorang. 

2. Pasien yang beragama Islam, agar sesuai dengan teori dan alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu religious coping Islam. 

3. Pasien kanker yang mampu dan bersedia menjadi responden. 

 

Pengumpulan data ini dikumpulkan dalam rangka penyusunan skripsi 

peneliti (Sorayah, 2012). Dalam penelitian ini validitas konstruk dari BDI-II 

diuji dengan analisis faktor konfirmatorik (Confirmatory Factor Analysis/CFA). 

Adapun yang dimaksud dengan CFA adalah bagian dari analisis faktor yang 

digunakan untuk menguji sejauh mana masing-masing item valid di dalam 

mengukur apa yang ingin diukur. Jadi, berbeda dengan analisis faktor 

eksploratori (Exploratory Factor Analysis/EFA) yang digunakan ketika 

seseorang ingin menentukan ada berapa faktor yang ingin diukur (ekstraksi) dan 

menentukan item mana mengukur faktor yang mana (rotasi). Sedangkan pada 

CFA peneliti yang menetapkan ada berapa faktor dan menetapkan item mana 

yang dirancang untuk mengukur faktor yang mana. Oleh karena itu pada CFA 

kegiatannya adalah menguji hipotesis sesuai dengan penetapan banyaknya 

faktor maupun struktur faktor tersebut (Thompson, 2004). 

Ada dua alternatif yang dapat ditempuh untuk memperoleh uji validitas 

dengan CFA, yang pertama adalah menguji faktor yang modelnya lebih dari 
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satu. Akan tetapi, untuk hal ini peneliti tidak memiliki informasi yang cukup 

untuk secara teoritis dapat menentukan item mana yang mengukur faktor lain 

selain depresi dan faktor apa yang ingin di ukur. Oleh karena itu, peneliti 

menempuh alternatif yang kedua, yaitu menguji model satu faktor saja. 

Meskipun hanya mengukur satu faktor (dalam hal ini depresi) tetapi itemnya 

dapat mengukur hal lain sehingga tetap menguji model unidimensional dengan 

tetap mengakomodasi korelasi antar kesalahan pengukuran (korelasi partial). 

Jika diperoleh model fit berarti model yang diuji adalah tetap model 

unidimensional tetapi pada saat yang sama dapat diketahui bahwa terdapat item 

yang meskipun secara signifikan mengukur depresi namun juga mengukur hal 

lain selain depresi. Untuk menguji hal ini peneliti menggunakan software Lisrel 

(Joreskog & Sorbom, 2004).  

Cara pengujian dengan CFA terdiri dari tiga langkah, yaitu: 

1. Menguji apakah hanya satu faktor saja yang menyebabkan item-item saling 

berkorelasi (hipotesis unidimensionalitas item). Hipotesis ini diuji dengan 

chi-square.Untuk memutuskan apakah memang tidak ada perbedaan antara 

matriks korelasi yang diperoleh dari data dengan matriks korelasi yang 

dihitung menurut teori/model. Jika hasil chi-square tidak signifikan 

(p>0,05), maka hipotesis nihil yang menyatakan bahwa “tidak ada per-

bedaan antara matriks korelasi yang diperoleh dari data dan model” tidak 

ditolak yang artinya item yang diuji mengukur satu faktor saja 

(unidimensional). Sedangkan, jika nilai chi-square signifikan (p<0,05) maka 

hipotesis nihil tersebut ditolak yang artinya item-item yang diuji ternyata 

mengukur lebih dari satu faktor (multidimensional). Dalam keadaan 

demikian maka peneliti melakukan modifikasi terhadap model dengan cara 

memperbolehkan kesalahan pengukuran pada item-item saling berkorelasi 

tetapi dengan tetap menjaga bahwa item hanya mengukur satu faktor 

(unidimensional). Jika sudah diperoleh model yang fit (tetapi tetap uni-

dimensional) maka dilakukan langkah selanjutnya. 

 



UJI VALIDITAS KONSTRUK BECK DEPRESSION INVENTORY-II (BDI-II) 

36 

2. Menganalisis item mana yang menjadi sumber tidak fit. 

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengetahui item mana 

yang menjadi sumber tidak fit, yaitu: 

a. Melakukan uji signifikansi terhadap koefisien muatan faktor dari masing-

masing item dengan meng-gunakan t-test. Jika nilai t yang diperoleh pada 

sebuah item tidak signifikan (t < 1,96) maka item tersebut akan 

dieliminasi karena dianggap tidak signifikan sumbangannya terhadap 

pengukuran yang sedang dilakukan. 

b. Melihat arah dari koefisien muatan faktor (factor loading). Jika suatu 

item memiliki muatan faktor negatif, maka item tersebut dieliminasi 

karena tidak sesuai dengan pengukuran (berarti semakin tinggi nilai pada 

item tersebut semakin rendah nilai pada faktor yang diukur). 

c. Sebagai kriteria tambahan (optional) dapat dilihat juga banyaknya 

korelasi partial antar kesalahan pengukuran, yaitu kesalahan pengukuran 

pada suatu item yang berkorelasi dengan kesalahan pengukuran pada item 

lain. Jika pada suatu item terdapat terlalu banyak korelasi seperti ini 

(misalnya lebih dari tiga), maka item tersebut juga akan dieliminasi. 

Alasannya adalah karena item yang demikian selain mengukur apa yang 

ingin diukur juga mengukur hal lain (multidimensional item). 

d. Menghitung faktor skor. Jika langkah-langkah di atas telah dilakukan, 

maka diperoleh item-item yang valid untuk mengukur apa yang ingin 

diukur (dalam hal ini depresi).  

 

HASIL 

 

Pada skala BDI-II terdapat 21 item. Peneliti telah melakukan uji validitas 

terhadap skala ini dengan menguji apakah 21 item yang ada bersifat 

unidimensional, artinya benar hanya mengukur depresi. Dari hasil analisis CFA 

yang dilakukan dengan model satu faktor diperoleh model tidak fit dengan chi-

square =444,25, df=189, p-value = 0,00000, RMSEA=0,105., seperti Gambar 1. 
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Untuk itu peneliti melakukan modifikasi terhadap model dimana kesalahan 

pengukuran pada beberapa item diperbolehkan berkorelasi dengan kesalahan 

pengukuran pada item lainnya, hasilnya diperoleh model fit seperti Gambar 2. 

 

 

Gambar 1 

Analisis Faktor Konfirmatorik BDI-II Sebelum Model 
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Gambar 2 

Model Analisis Faktor Konfirmatorik BDI-II Yang Fit dengan Data 

 

Berdasarkan gambar di atas, diperoleh chi-square =184.48, df = 158, p-

value = 0.07341 dan RMSEA = 0.037. Karena p-value telah meng-hasilkan nilai 

>0.05 (signifikan) maka dinyatakan bahwa model dengan satu faktor dapat 

diterima, bahwa seluruh item mengukur satu faktor saja yaitu depresi meskipun 

beberapa item bersifat multidimensional pada dirinya masing-masing. 

Kemudian peneliti melihat apakah item tersebut mengukur faktor yang 

hendak diukur secara signifikan dan sekaligus menentukan apakah item tersebut 
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perlu dieliminasi atau tidak.Dalam hal ini yang diuji adalah hipotesis nihil 

tentang koefisien muatan faktor dari item.Pengujiannya dilakukan dengan 

melihat nilai t bagi setiap koefisien muatan faktor, seperti pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 

Muatan Faktor Item BDI-II Setelah Model Fit 

No item. Koefisien Standar error Nilai t Signifikan 

1. 0.60 0.09 7.06 V 

2. 0.38 0.09 4.52 V 

3. 0.50 0.09 5.68 V 
4. 0.58 0.09 6.11 V 

5. 0.34 0.09 3.56 V 

6. 0.46 0.09 5.20 V 

7. 0.65 0.08 8.19 V 

8. 0.57 0.09 6.69 V 

9. 0.80 0.08 10.43 V 

10. 0.43 0.09 5.00 V 

11. 0.60 0.09 7.06 V 

12. 0.60 0.08 7.44 V 

13. 0.57 0.09 6.62 V 

14. 0.77 0.08 9.63 V 

15. 0.50 0.09 5.65 V 
16. 0.57 0.08 6.97 V 

17. 0.47 0.09 5.33 V 

18. 0.44 0.09 5.12 V 

19. 0.58 0.08 6.83 V 

20. 0.45 0.09 5.05 V 

21. 0.26 0.09 2.97 V 

Keterangan: tanda V = signifikan (t > 1,96); X = tidak signifikan 

 

Pada tabel 1 dapat terlihat bahwa seluruh item signifikan. Selanjutnya 

melihat muatan faktor dari item apakah ada yang bermuatan negatif.Dari nilai 

koefisien tidak terdapat item yang muatan faktornya negatif. Artinya semakin 

tinggi nilai pada item maka semakin tinggi pula nilai pada faktor yang diukur. 

Akan tetapi terdapat beberapa muatan faktor yang dianggap sebagai item yang 

nilai koefisiennya rendah (<0,4) terlepas dari signifikan atau tidaknya. Yaitu 

item no 21 dengan koefisien sebesar 0,26, item no 5 dengan koefisien sebesar 

0,34 dan item no 2 dengan koefisien sebesar 0,38. Artinya item-item tersebut 
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memiliki varians error yang cukup besar. 

Pada model pengukuran ini juga terdapat kesalahan pengukuran item 

yang saling berkorelasi. Artinya dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut 

bersifat multidimensional atau tidak hanya mengukur satu faktor saja. Pada 

Tabel 2 peneliti memaparkan korelasi antar kesalahan pengukuran dari item-

item BDI-II. 

 

Tabel 2 

Korelasi Antar-Kesalahan Pengukuran Item BDI-II 

Item Coefficient Standard Error t-value Sig 

4, 1 0,22 0,05 4,41 V 

4, 3 -0,43 0,06 -7,52 V 

5, 4 -0,35 0,05 -6,78 V 

6, 4 -0,20 0,04 -4,57 V 

6, 5 -0,13 0,06 -2,21 V 
8, 4 -0,19 0,04 -4,71 V 

8, 5 0,41 0,08 5,08 V 

8, 7 -0,21 0,05 -4,40 V 

9, 5 -0,16 0,04 -4,52 V 

11, 4 -0,22 0,04 -6,17 V 

13, 4 0,15 0,05 3,21 V 

14, 4 -0,22 0,03 -6,71 V 

14, 9 0,07 0,04 1,78 X 

14, 10 -0,16 0,04 -3,65 V 

15, 4 0,17 0,05 3,23 V 

15, 9 -,10 0,04 -2,55 V 

16, 13 -0,16 0,05 -3,00 V 
17, 7 -0,15 0,05 -3,29 V 

17, 14 0,17 0,05 3,28 V 

18, 5 -0,17 0,05 -3,45 V 

19, 3 0,11 0,05 2,20 V 

19, 9 0,18 0,04 4,29 V 

19, 17 0,18 0,05 3,37 V 

20, 4 -0,20 0,05 -4,09 V 

20, 15 0,08 0,07 1,30 X 

20, 17 0,25 0,07 3,62 V 

20, 19 0,21 0,06 3,34 V 

21, 7 -0,20 0,06 -3,55 V 
21, 12 0,17 0,07 2,51 V 

Keterangan: v = Signifikan; x = Tidak signifikan 
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Tabel 2 memberikan informasi bahwa model menjadi fit setelah 

kesalahan-kesalahan antar pengukuran item-item di atas (kolom paling kiri) 

dibiarkan berkorelasi. Dari tabel tersebut terlihat bahwa seluruh item kecuali 

item no 2 dan 12 me-ngandung korelasi kesalahan peng-ukuran dengan item 

lainnya (korelasi partial). Secara keseluruhan terdapat korelasi antar kesalahan 

pengukuran yang cukup banyak yaitu sejumlah 29 korelasi. Dari 29 korelasi 

tersebut terdapat dua yang tidak signifikan yaitu korelasi partial antara item 14 

dan  9 serta antara item 20 dan 15 (t<1,96). 

Tiga dari 21 item BDI-II memiliki banyak (lebih dari tiga) korelasi antar 

kesalahan pengukuran sehingga perlu dieliminasi.  Item yang kesalahan pengu-

kurannya paling banyak berkorelasi dengan kesalahan pengukuran item lainnya 

adalah item no. 4 dengan korelasi partial sebanyak delapan kali. Item ini 

mengindikasikan perasaan kehilangan kesenangan. Sementara item no 5 dan 20 

mengandung 4 korelasi kesalahan pengukuran. Item-item ini masing-masing 

meng-indikasikan perasaan bersalah dan kelelahan. Oleh karena itu item no 4, 5 

dan 20 dinyatakan tidak valid dari 21 item yang terdapat di alat ukur BDI-

II.Item yang paling baik sesuai dengan urutannya adalah item nomor 9, 14, 7, 

12, 11, 1, 16, 19, 8, 14, 13, 4, 3, 15, 17, 6, 18, 10, 2 dan 21. 

 

DISKUSI 

 

Dari hasil penelitian ini, ditemu-kan bahwa terdapat banyak korelasi antar 

kesalahan pengukuran item pada BDI-II (sebanyak 29 kali) yang perlu menjadi 

pertimbangan dalam penggunaan alat ukur ini. 

Berdasarkan banyaknya korelasi antarkesalahan pengukuran, item yang 

terbaik adalah item 2 dan 12 yang memuat item mengenai pesimisme dan 

kehilangan minat karena kedua item tersebut selain signifikan dan tidak memuat 

koefisien faktor yang negatif juga tidak memiliki satupun korelasi antar 

kesalahan pengukuran. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

sebelumnya (Segal et al., 2008) yang menunjukkan bahwa salah satu item 
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terbaik dalam alat ukur BDI-II adalah item yang mengindikasikan tentang 

kehilangan minat. 

Terdapat 3 item yang memiliki banyak korelasi antar kesalahan 

pengukuran sehingga perlu diper-hatikan dalam penelitian berikutnya apakah 

item-item tersebut sebaiknya dieliminasi ataupun dipertimbangkan. Item-item 

tersebut adalah item no. 4 yang mengindikasikan kehilangan kesenangan, item 

no. 5 yang meng-indikasikan perasaan bersalah dan item no. 20 yang 

mengindikasikan kelelahan. 

Item 4 merupakan item yang memiliki korelasi kesalahan peng-ukuran 

terbanyak dalam alat ukur ini yaitu sebanyak 8 kalidengan item no 1, 3, 5, 6, 8, 

11, 13, 14, 15 dan 20. Banyaknya korelasi partial dalam hal ini mungkin terjadi 

karena pada item tersebut selain berisi informasi mengenai depresi juga berisi 

informasi mengenai kebahagiaan sehingga item ini menjadi multidimensional. 

Item no 4 yang mengindikasikan kehilangan kesenangan memiliki persamaan 

dengan item no 1 (kesedihan) yang sama-sama berisi pernyataan mengenai 

perasaan sedih. 

Item 5 merupakan item yang memiliki banyak korelasi kesalahan 

pengukuran (sebanyak empat kali) yaitu dengan item no 6, 8, 9 dan 18. 

Banyaknya korelasi pada item ini mungkin terjadi karena pada item ini selain 

berisi informasi mengenai depresi juga berisi informasi me-ngenai kecemasan 

sehingga item ini menjadi multidimensional. Item no 5 yang mengindikasikan 

perasaan bersalah memiliki persamaan dengan item no 6 (perasaan sedang 

dihukum) dan no 8 (perasaan menyalahkan diri) yaitu sama-sama berisi 

pernyataan mengenai perasaan bersalah terhadap diri sendiri. 

Item 20 juga merupakan item yang memiliki banyak korelasi kesalahan 

pegukuran dengan item lainnya (sebanyak empat kali) yaitu item no 4, 15, 17 

dan 19. Banyaknya korelasi pada item ini mungkin terjadi karena pada item ini 

selain berisi informasi mengenai depresi juga berisi informasi mengenai 

kesehatan yang buruk sehingga item ini menjadi multidimensional. Item no 20 

yang mengindikasikan kelelahan memiliki persamaan dengan item no 15 
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(kehilangan energi) yaitu sama-sama menyatakan keadaan fisik yang lemah. 

Pada penelitian sebelumnya Segal et al., (2008) menemukan bahwa salah 

satu item terbaik dalam alat ukur BDI-II berdasarkan hasil uji validitas yang ia 

lakukan adalah item mengenai kehilangan kesenangan. Bertolak belakang 

dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa item yang 

mengindikasikan perasaan kehilangan kesenangan merupakan item yang multi 

dimensional karena memiliki banyak korelasidengan kesalahan peng-ukuran 

item lainnya (sebanyak delapan kali) sehingga item ini dianggap sebagai item 

yang paling buruk. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan karakteristik 

sampel yang digunakan, responden penelitian Segal et al. (2008) adalah anggota 

komunitas usia dewasa di Amerika yang 81% di antaranya adalah individu yang 

sehat secara fisik dan tidak mengalami kecacatan, sementara dalam penelitian 

ini responden penelitiannya adalah pen-derita kanker usia dewasa yang banyak 

di antaranya telah mengalami kecacatan tubuh. Selain itu penelitian yang 

dilakukannya tidak mempertimbangkan banyaknya inter korelasi antar 

kesalahan pengukuran sebagai kriteria tambahan untuk menilai kualitas item. 

Cara penskoran yang diberlakukan pada alat ukur ini adalah dengan 

menggunakan skor total. Pada tes dengan banyak item yang multidimensional, 

semestinya tidak dibenarkan untuk menggunakan skor total karena makna dari 

skor total yang dihasilkan akan menjadi kabur/ tidak jelas. Oleh karena itu 

seharusnya digunakan true score di mana perbedaan kualitas masing-masing 

item telah diperhitungkan. Selain itu, dengan menggunakan true score, 

reliabilitas dari alat ukur tidak perlu dipertanyakan lagi karena nilai 

reliabilitasnya adalah sama dengan satu. 

Sebagai kesimpulan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa BDI-II dapat 

digunakan pada penelitian berikutnya karena seluruh item bernilai signifikan 

dan tidak ada satupun item yang bermuatan faktor negatif. Hanya saja terdapat 

beberapa item dalam alat ukur BDI-II yang selain mengukur apa yang ingin 

diukur, ternyata juga mengukur hal yang lain (multidimensional item). Hal ini 

dapat mempengaruhi makna atau penafsiran atas skor yang dihasilkan jika yang 
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digunakan adalah skor total dan bukan true score. 

Untuk penelitian lebih lanjut peneliti memiliki beberapa saran, yaitu: 

1. Memperluas variasi sampel agar tidak terbatas hanya pada penderita kanker, 

dengan pertimbangan bahwa dalam ranah klinis banyak penyakit kronis 

lainnya yang dapat mempengaruhi depresi seseorang, selain itu dengan 

memperluas variasi sampel juga dapat diperoleh jumlah sampel yang lebih 

banyak dan lebih variatif. 

2. Menggunakan true score dalam penskoran agar dapat mendeteksi dan 

mendiagnosis depresi dengan benar serta memberikan pena-nganan yang 

tepat karena dalam penelitian ini ditemukan bahwa banyak item yang 

memiliki korelasi antar kesalahan pengukuran. 

3. Dalam penggunaan BDI-II, item no 4, 5 dan 20 perlu dipertimbangkan 

karena dalam penelitian ini terbukti memiliki banyak korelasi antar 

kesalahan pengukuran. 

4. Dalam mendeteksi depresi, penggunaan alat ukur BDI-II merupakan pilihan 

yang tepat di antara alat-alat ukur depresi yang valid lainnya karena selain 

efektif dalam mendeteksi depresi dan bermanfaat dalam penanganannya, 

seluruh item BDI-II dalam penelitian ini juga terbukti signifikan dan tidak 

memiliki faktor yang bermuatan negatif. 

5. Temuan dalam penelitian ini dapat pula merupakan dampak dari 

kemungkinan kesalahan peneliti dalam menterjemahkan alat ukur BDI-II. 

Oleh karena itu penterjemahan yang lebih baik pada penelitian berikutnya 

diharapkan dapat memperbaiki validitas dari item-item BDI-II versi bahasa 

Indonesia. Pada penelitian ini penulis tidak melakukan back translation 

(menterjemahkan kembali hasil terjemahan ke bahasa aslinya oleh pihak 

yang inde-penden dan kompeten), yang seharusnya menjadi standar dalam 

penggunaan tes lintas budaya. 

 

 

 



JP3I Vol. IV No. 1 Januari 2015 

45 

DAFTAR PUSTAKA 

 

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of 

mental disorder (4
th
 ed.), Text Revision: DSM-IV-TR. Washington, DC: 

American Psychiatric Publishing, Inc. 
Beck, A. T. (1967). Depression: Clinical, experimental and theoritical aspects. 

USA: Harper and Row Published Incorporated. 

Beck, A.T., Steer, R.A., & Brown, G.K. (1996). Manual for the Beck depression 
Inventory-II. San Antonio, TX: Psychological Corporation. 

Emery, R. E. & Oltmanns, T. F. (2000). Essentials of abnormal psychology. 

New York: Prentice Hall. 
Grothe, K.B.,  Dutton, G.R., Jones, G.N., Bodenlos J., Ancona, M. & Brantley, 

P.J. (2005). BRIEF REPORT: Validation of the Beck Depression 

Inventory-II in a low-income African American sample of medical 

outpatients. Psychological Assessment, 17(1), No. 1, 110–114. 
doi:10.1037/1040-3590.17.1.110 

Joreskog, K.G. & Sőrbom, D. 2004.LISREL 8.70 for Windows (computer 

software). Lincoln-Wood, IL: Scientific Software International, Inc. 
Kojima, M., Furukawa, T.A., Takahashi, H., Kaawai, M., Nagaya, T. & 

Tokudome, S. (2002). Cross-cultural valida-tion of the Beck Depression 

Inventory-II in Japan.Psychiatry Research, 110(3), 291-299. 
Massie, M. J. (2004). Prevalence of depression in patients with cancer.Journal 

of the National Cancer Institute Monographs, 32, 57-71. 

National Institue Of Mental Health (NIMH). (2010). Depression. U.S. 

Department Of Health &Human Services. National Institutes of Health. 
NIH publication No. 08 3561 revised 2008. Diunduh dari 

http://www.nimh.nih.gov/site-info/index-rss.atom 

Naus, M.J., Phillip, M. L., Lowrey, S.A., Ichler, M. D. & Parrot, C.E. (2007). 
Breast cancer survivors and well-women: A comparison of depression, 

anxiety, and health locus of control. Health Psychology Research Group 

(HPRG). University Of Houston. 

Segal, D.L., Coolidge, F.L., Cahill, B.S. & O‟Riley, A.A. (2008). Psychometric 
properties of the Beck Depression Inventory–II (BDI-II) Among 

Community-Dwelling Older Adults.Behavior Modification, 32(1), 3-

20.University of Colorado at Colorado Springs. 
 Sorayah.(2012). Tipe Kepribadian, Health Locus of Control, Religious Coping 

dan Depresi Pada Penderita Kanker. (Skripsi Sarjana). Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 
Souza, C. B., Cendon, S., Cavalhero, L., Jardim, J.R.& Bogosian, M. (2003). 

Anxiety, depression and traits of personality in COPD patiens.Psicologia, 

Saude & Doencas, 4(1), 149-162. 

Thompson, Bruce. (2004). Explanatory and confirmatory factor analysis. 
Washington D.C: American Psychology Association. 

http://www.nimh.nih.gov/site-info/index-rss.atom


 

46 



JP3I Vol. IV No. 1 Januari 2015 

47 

ANALISIS STRUKTUR FAKTOR VARIABEL TRAIT 

PERSONALITY 
 

Lisda Murfanya 

HEPI Banten 
lisdamurfanya@gmail.com 

 

 

Abstract 
Trait personality is a character consistently with individual behavior in every situation 

and stabil across time. Big Five Trait Personality is a psychological approach which 

has five trait personality, neuroticism, extraversion, openness to experience, 
agreeableness, and conscientiousness that used to analyzing personality. Researcher 

used Big Five Inventory (BFI) to measure Big Five Personality and added 16 items to 

44 items. So, this research has 60 items of BFI with five traits and each trait has six 

dimensions. This research aims to test structural factor model of trait personality with 

confirmatory factor analysis method. Data collected from 230 PT. Garuda Indonesia 

(persero), Tbk employees. Result showed that it’s true that trait personality has five 

dimensions and there’s error of measurement caused by multidimensional items. 

 

Keywords: Structural Factor Model Test, Trait Personality 

 

Abstrak 
Kepribadian Trait merupakan sifat yang dinyatakan secara konsisten dalam perilaku 

individu di berbagai situasi berbeda yang stabil dari waktu ke waktu (Mischel, dkk; 

2003). Big Five Trait Personality merupakan pendekatan psikologi yang memiliki lima 

trait kepribadian neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness, dan 

conscientiousness yang digunakan untuk menganalisis kepribadian seseorang. Alat ukur 

yang peneliti gunakan adalah BFI (Big Five Inventory). Awalnya skala ini terdiri dari 

44 item, kemudian peneliti menambahkan 16 item. Hasilnya skala ini terdiri dari 60 

item yang mewakili kelima trait, dimana setiap trait memiliki 6 sifat. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji model struktur faktor trait personality. Data dalam penelitian 
ini diperoleh dari 230 karyawan PT. Garuda Indonesia (persero), Tbk. Peneliti 

melakukan pengujian model struktur faktor instrumen pengukuran ini didasari oleh 

metode analisis faktor berupa confirmatory factor analysis (CFA). Hasil menunjukkan 

bahwa trait personality terdiri dari lima dimensi dan juga terdapat kesalahan 

pengukuran disebabkan item yang bersifat multidimensional. 

 

Kata Kunci: Uji Model Struktur Faktor, Kepribadian Trait 
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PENDAHULUAN 

 

Kepribadian seseorang adalah kombinasi unik ciri-ciri psikologis yang 

mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan orang 

lain. Kepribadian seseorang adalah kombinasi unik dari karakteristik psikologi 

yang mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan 

orang lain (Robbins & Coulter, 2007). Dewasa ini, sebuah badan riset 

terkemuka meyakini bahwa ada lima dimensi kepribadian dasar yang mendasari 

semua dimensi lainnya. Faktor lima besar tersebut adalah Extraversion, 

Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism dan Openness to Experience 

(Robbins, 2002). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Big Five Personality. 

Digman, dkk menyatakan selama tahun 1980-an dan awal 1990-an, kebanyakan 

psikolog kepribadian mulai condong pada model lima faktor. Big Five 

Personality telah ditemukan di antara beragam budaya, dan menggunakan 

banyak bahasa (McCrae & Allik, dalam Feist & Feist, 2009).  Selain itu, Costa 

& McCrae menambahkan Big Five Personality bertahan seiring pertambahan 

usia, apabila tidak terdapat penyakit yang merusak otak seperti, Alzheimer. Hal 

ini menekankan bahwa Big Five Personality memiliki kecenderungan untuk 

mempertahankan struktur kepribadian yang sama (Feist & Feist, 2009). 

Menurut De Raad (dalam Sudjiwanati, 2008) Big Five Personality 

merupakan pendekatan dalam psikologi kepribadian yang mengelompokkan 

sifat kepribadian dengan analisis faktor. Feist & Feist (2010) menyatakan bahwa 

big five personality adalah salah satu teori kepribadian yang dapat memprediksi 

dan menjelaskan perilaku secara baik. Big Five Personality merupakan suatu 

pendekatan yang digunakan dalam psikologi untuk melihat kepribadian manusia 

melalui sifat yang tersusun dalam lima buah domain kepribadian yang telah 

dibentuk dengan menggunakan analisis faktor. Big Five Personality tersebut 

meliputi neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness, dan 

conscientiousness. 
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McCrae & John (1990) mendefinisikan model big five personality 

merupakan suatu organisasi hirarki dari karakteristik kepribadian dalam bentuk 

lima dimensi dasar. Kelima dimensi dasar yaitu neuroticism, extraversion, 

openness to experience, agreeableness,  dan conscientiousness. Menurut Pervin 

(2010) Big Five Personality in trait factor theory, the five major trait categories 

including emotionality, activity, and sociability factors. Artinya, bahwa big five 

personality merupakan teori faktor sifat, dengan lima kategori sifat secara 

umum meliputi emosi, tindakan, dan faktor sosial. 

Dari pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan trait personality 

dalam penelitian ini adalah big five trait personality yang merupakan 

pendekatan psikologi yang memiliki lima sifat kepribadian neuroticism, 

extraversion, openness to experience, agreeableness, dan conscientiousness 

yang digunakan untuk menganalisa kepribadian seseorang. Model ini 

merupakan kerangka kerja untuk melihat atau menguji secara sistematis psiko-

fisiologi, perilaku, psikologi dan genetik berdasarkan sifat yang digunakan 

untuk mendeskripsikan kepribadian. 

 

Deskripsi Alat Ukur Trait Personality 

Ketahanan model lima faktor telah diamati melalui metode, beberapa bahasa, 

dan budaya (McCrae & Costa, dalam Caprara & Cervone, 2000) penelitian 

dilakukan pada tahun 1980-an dan 1990-an. Pendukung dari big five (Goldberg 

& John, dalam Caprara & Cervone, 2000) dan model lima faktor (McCrae & 

Costa, dalam Caprara & Cervone, 2000) menyatakan bahwa fakta yang paling 

mendasar dari psikologi kepribadian adalah kecenderungan dapat 

menggambarkan dengan baik sifat dari lima dimensi. Model kepribadian lima 

faktor merupakan teori yang menjelaskan hubungan dalam kognisi, afeksi, dan 

perilaku (Caprara & Cervone, 2000). 

Alat ukur yang peneliti gunakan untuk mengukur big five trait personality 

yaitu dengan menggunakan BFI (Big Five Inventory). Peneliti mengadaptasi alat 

ukur BFI, karena memiliki nilai reliabilitas yang tinggi rata-rata diatas .80 pada 
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sampel AS dan Kanada. Keuntungan BFI (Big Five Inventory) adalah lebih 

efisien, item pada BFI lebih pendek, dan lebih mudah dipahami (John, 

Naumann & Soto, dalam John, Robins & Pervin, 2008). Pada penelitian ini, 

peneliti mengembagkan alat ukur BFI yang terdiri dari 44 item. Setelah peneliti 

mengadaptasi BFI, hasilnya menjadi 60 item yang mewakili kelima dimensi dari 

30 sifat dari trait personality big five. 

 

Pada skala penelitian ini digunakan empat pilihan jawaban, yaitu sangat 

sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). Peneliti 

memodifikasi skala ini dengan menghilangkan jawaban netral. Hal ini 

dikhawatirkan ada kecenderungan responden akan memilih jawaban netral, 

sehingga tidak ada perbedaan atau variasi jawaban dari setiap item. 

 

METODE 

 

Untuk menguji model struktur faktor (validitas konstruk) dari trait personality  

ini didasari oleh metode analisis faktor. Adapun secara singkat analisis faktor 

merupakan salah satu metode untuk menguji struktur faktor atau construct 

validity suatu instrumen pengukuran atau skala psikologi. Skala trait personality 

yang digunakan dalam penelitian ini akan diuji struktur faktor atau validitas 

konstruknya dengan pendekatan analisis faktor berupa confirmatory factor 

analysis (CFA) dengan software Lisrel 8.7 (Joreskog & Sorbom, dalam 

Thompson, 2004). Adapun Kriteria item yang baik pada CFA adalah: 

1. Melihat signifikan tidaknya item tersebut mengukur faktornya dengan 

melihat nilai t bagi koefisien muatan faktor item. Perbandingannya adalah 

jika t > 1.96 maka item tersebut signifikan dan sebaliknya. Apabila item 

tersebut signifikan maka item tidak akan dieliminasi, dan sebaliknya. 

2. Melihat koefisien muatan faktor dari item. Jika item tersebut sudah di 

skoring dengan favorable, maka nilai koefisien muatan faktor pada item 

harus bermuatan positif, atau sebaliknya. Apabila item tersebut favorable, 
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namun koefisien muatan faktor item bernilai negatif maka item tersebut akan 

dieliminasi dan sebaliknya. 

3. Terakhir, apabila kesalahan pengukuran item terlalu banyak berkorelasi, 

maka item tersebut akan dieliminasi. Sebab, item yang demikian selain 

mengukur apa yang hendak diukur, ia juga mengukur hal lain 

(multidimensional). 

 

Setelah diuji validitasnya, kemudian diuji pula reliabilitas dari item-item. 

Reliabilitas adalah seberapa besar proporsi varian dari total skor yang 

merupakan varian dari true skor. Nilai reliabilitas nantinya didapatkan sekaligus 

ketika melakukan uji validitas dengan bantuan software Lisrel 8.7 (Joreskog & 

Sorbom, dalam Thompson, 2004). Subjek yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini adalah karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk dengan 

sampel sebanyak 230 responden, terdiri dari 132 laki-laki dan 98 perempuan. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability 

sampling. Pada teknik ini, instrumen penelitian/kuesioner diberikan kepada 

karyawan yang didasarkan pada kemudahan pengambilan data yang diperlukan.  

 

HASIL 

 

Pada uji validitas konstruk trait personality ini peneliti menguji apakah 60 item 

yang ada bersifat unidimensional, artinya benar hanya mengukur variabel trait 

personality. Item-item ini digunakan untuk mengukur big five trait personality 

melalui lima aspek trait personality, yaitu: neuroticism, extraversion, openness 

to experience, agreeableness dan conscientiousness. Item-item ini peneliti 

adaptasi dari skala BFI (Big Five Inventory), berdasarkan teori Costa & McCrae 

(dalam Pervin, 2010). 

Selain menguji apakah 60 item yang ada benar hanya mengukur variabel 

trait personality, peneliti juga menguji apakah masing-masing item yang ada 

bersifat unidimensional dalam mengukur masing-masing dimensi trait 
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personality. Pada uji validitas ini dilakukan dengan menggunakan satu cara 

yang sama yaitu first order. Pada analisis uji validitas konstruk minimal terdiri 

dari 4 item. Apabila kurang dari 4 item, maka model langsung terlihat fit dengan 

nilai yang tinggi. Selanjutnya uji validitas masing-masing trait personality, akan 

dijelaskan dibawah ini. 

Pada dimensi neuroticim, Peneliti menguji apakah 12 item ada yang 

bersifat unidimensional, artinya benar hanya mengukur trait personality 

(neuroticism). Dari hasil analisis CFA yang dilakukan dengan model satu faktor, 

ternyata tidak fit dengan chi-square=223,75, df=54, p-value=0,00000, 

RMSEA=0,117. Oleh karena itu, peneliti melakukan modifikasi terhadap model, 

dimana kesalahan pengukuran pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu 

sama lainnya. Setelah melakukan modifikasi model sebanyak 15 kali, diperoleh 

model fit dengan chi-square=51,38, df=39, p-value =0,08857, RMSEA=0,037 

Nilai chi-square menghasilkan p-value > 0.05 (tidak signifikan), yang artinya 

model dengan satu faktor (unidimensional) dapat diterima bahwa seluruh item 

mengukur satu faktor saja yaitu neuroticism. 

Tahap selanjutnya, peneliti melihat apakah signifikan item tersebut 

mengukur faktor yang hendak diukur, sekaligus menentukan apakah item 

tersebut perlu dieliminasi atau tidak. Maka dilakukan pengujian hipotesis nihil 

tentang koefisien muatan faktor dari item. Pengujiannya dilakukan dengan 

melihat nilai t bagi setiap koefisien muatan faktor, seperti pada tabel 1. 
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Tabel 1 

Muatan faktor Trait Personality (Neuroticism) 

Keterangan: tanda V = signifikan (t > 1.96); X = tidak signifikan 

 

Berdasarkan tabel 1. nilai t bagi koefisien muatan faktor dari keseluruhan 

item signifikan karena t > 1,96. Kemudian melihat muatan faktor dari item, 

maka diketahui bahwa terdapat item yang muatan faktornya negatif, yaitu item 

nomor 18, 20, 54, 57 yang artinya item tersebut tidak akan dianalisis dalam 

perhitungan skor faktor. Selanjutnya, melihat apakah model pengukuran ini 

terdapat kesalahan pengukuran item yang saling berkorelasi, yang artinya item-

item tersebut bersifat multidimensional pada dirinya masing-masing. Untuk 

mengetahui korelasi antar kesalahan pengukurannya dapat dilihat pada item. 

Dilihat korelasi antar kesalahan pengukuran pada item. Item yang baik 

adalah item yang kesalahan pengukurannya tidak berkorelasi satu sama lain. 

Ditemukan adanya item yang berkorelasi dengan item lain, yaitu item nomor 20, 

25, 31, 37, 47, 54 dan 57. Diketahui bahwa item 20 berkorelasi satu kali; item 

25, 31, 47, dan 54 berkorelasi dua kali; item 37 dan 57 berkorelasi tiga kali, 

sehingga item tersebut tidak akan dieliminasi, namun dikarenakan item nomor 

18, 20, 54, dan 57 tidak signifikan (t < 1.96), maka item tersebut tetap 

dieliminasi dan tidak akan dianalisis dalam perhitungan skor faktor. 

Pada dimensi extraversion, Peneliti menguji apakah 12 item ada yang  

No Koefisien Standard Error Nilai t Signifikan 

1 0.91 0.08 11.04 V 
6 0.32 0.06 5.13 V 

13 0.55 0.06 8.50 V 

18 -0.16 0.06 -2.42 X 

20 -0.24 0.06 -3.83 X 

25 0.26 0.08 3.38 V 

31 0.51 0.08 6.18 V 

37 0.65 0.08 8.30 V 

40 0.47 0.06 7.35 V 

47 0.54 0.07 7.51 V 

54 0.06 0.06 1.03 X 

57 0.12 0.06 1.95 X 
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bersifat unidimensional, artinya benar hanya mengukur trait personality 

(extraversion). Dari hasil analisi CFA yang dilakukan dengan model satu faktor, 

ternyata tidak fit dengan chi-square = 267,69, df = 54, p-value = 0,00000, 

RMSEA = 0,131. Oleh karena itu, peneliti melakukan modifikasi terhadap 

model, dimana kesalahan pengukuran pada beberapa item dibebaskan 

berkorelasi satu sama lainnya. Setelah melakukan modifikasi model sebanyak 

19 kali, diperoleh model fit dengan chi-square = 47,62, df = 35, p-value = 

0,07565, RMSEA = 0,040 Nilai chi-square menghasilkan p-value > 0.05 (tidak 

signifikan), yang artinya model dengan satu faktor (unidimensional) dapat 

diterima bahwa seluruh item mengukur satu faktor saja yaitu extraversion. 

Tahap selanjutnya, peneliti melihat apakah signifikan item tersebut 

mengukur faktor yang hendak diukur, sekaligus menentukan apakah item 

tersebut perlu dieliminasi atau tidak. Maka dilakukan pengujian hipotesis nihil 

tentang koefisien muatan faktor dari item. Pengujiannya dilakukan dengan 

melihat nilai t bagi setiap koefisien muatan faktor, seperti pada tabel 2. 

 

Tabel 2 

Muatan faktor Trait Personality (Extraversion) 

No Koefisien Standard Error Nilai t Signifikan 

2 0.01 0.07 0.17 X 

3 0.68 0.08 8.72 V 

19 0.51 0.07 7.18 V 

21 0.52 0.07 7.43 V 

28 0.31 0.07 4.49 V 

30 0.76 0.08 9.38 V 

32 0.09 0.08 1.13 X 

41 0.07 0.07 1.03 X 

42 0.34 0.07 4.85 V 

50 -0.13 0.08 -1.65 X 

51 0.36 0.08 4.48 V 

58 -0.02 0.07 -0.34 X 

Keterangan: tanda V=signifikan (t >1.96); X=tidak signifikan 
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Berdasarkan tabel 2, nilai t bagi koefisien muatan faktor dari keseluruhan 

item signifikan karena t > 1,96. Kemudian melihat muatan faktor dari item, 

maka diketahui bahwa terdapat item yang muatan faktornya negatif, yaitu item 

nomor 2, 32, 41, 50, 51 dan 58. Dengan demikian secara keseluruhan item yang 

akan dieliminasi adalah item 2, 32, 41, 50, 51 dan 58, yang artinya item tersebut 

tidak akan dianalisis dalam perhitungan skor faktor. Selanjutnya, melihat apakah 

model pengukuran ini terdapat kesalahan pengukuran item yang saling 

berkorelasi, yang artinya item-item tersebut bersifat multidimensional pada 

dirinya masing-masing. Untuk mengetahui korelasi antar kesalahan 

pengukurannya dapat dilihat pada item. 

Item yang baik adalah item yang kesalahan pengukurannya tidak 

berkorelasi satu sama lain. Dalam tabel matriks tersebut ditemukan adanya item 

yang berkorelasi dengan item lain, yaitu item nomor 28, 30, 32, 41, 42, 50, 51 

dan 58. Diketahui bahwa item 28, 30, 32 dan 41 berkorelasi satu kali, item 42 

berkorelasi dua kali, item 50 dan 51 berkorelasi tiga kali, dan item 58 

berkorelasi enam kali, sehingga item tersebut tidak akan dieliminasi, namun 

dikarenakan item nomor 2, 32, 41, 50, 51 dan 58 tidak signifikan (t < 1.96), 

maka item tersebut tetap dieliminasi dan tidak akan dianalisis dalam 

perhitungan skor faktor. 

Pada dimensi openness to experience, peneliti menguji apakah 12 item 

ada yang bersifat unidimensional, artinya benar hanya mengukur trait 

personality (openness to experience). Dari hasil analisi CFA yang dilakukan 

dengan model satu faktor, ternyata tidak fit dengan chi-square = 455,71, df = 

54, p-value = 0,00000, RMSEA = 0,180. Oleh karena itu, peneliti melakukan 

modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada beberapa item 

dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya. Setelah melakukan modifikasi model 

sebanyak 23 kali, diperoleh model fit dengan chi-square = 41,06, df = 31, p-

value = 0,10685, RMSEA = 0,038 Nilai chi-square menghasilkan p-value > 

0.05 (tidak signifikan), yang artinya model dengan satu faktor (unidimensional) 

dapat diterima bahwa seluruh item mengukur satu faktor saja yaitu openness to 
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experience.  

Tahap selanjutnya, peneliti melihat apakah signifikan item tersebut 

mengukur faktor yang hendak diukur, sekaligus menentukan apakah item 

tersebut perlu dieliminasi atau tidak. Maka dilakukan pengujian hipotesis nihil 

tentang koefisien muatan faktor dari item. Pengujiannya dilakukan dengan 

melihat nilai t bagi setiap koefisien muatan faktor, seperti pada tabel 3. 

 

Tabel 3 

Muatan Faktor Trait Personality (Openness to Experience) 

No Koefisien Standar Error Nilai t Signifikan 

4 0.51 0.07 7.22 V 

5 0.32 0.07 4.27 V 

7 - 0.58 0.08 -7.10 X 

8 -0.17 0.07 -2.31 X 

9 0.27 0.07 3.68 V 
10 -0.41 0.07 -5.66 X 

16 0.32 0.07 4.29 V 

17 -0.19 0.07 -2.51 X 

24 -0.74 0.08 -9.60 X 

33 -0.30 0.07 -4.01 X 

34 -0.17 0.07 -2.28 X 

55 -0.14 0.07 -1.85 X 

Keterangan: tanda V=signifikan (t >1.96) ; X=tidak signifikan 

 

Berdasarkan tabel 3, nilai t bagi koefisien muatan faktor dari keseluruhan 

item signifikan karena t > 1,96. Kemudian melihat muatan faktor dari item, 

maka diketahui bahwa terdapat item yang muatan faktornya negatif, yaitu item 

nomor 7, 8, 10, 17, 24, 33, 34 dan 55. Dengan demikian secara keseluruhan item 

yang akan dieliminasi adalah item 7, 8, 10, 17, 24, 33, 34 dan 55 yang artinya 

item tersebut tidak akan dianalisis dalam perhitungan skor faktor. Selanjutnya, 

melihat apakah model pengukuran ini terdapat kesalahan pengukuran item yang 

saling berkorelasi, yang artinya item-item tersebut bersifat multidimensional 

pada dirinya masing-masing. Untuk mengetahui korelasi antar kesalahan 

pengukurannya dapat dilihat pada item. 
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Item yang baik adalah item yang kesalahan pengukurannya tidak 

berkorelasi satu sama lain. Dalam tabel matriks tersebut ditemukan adanya item 

yang berkorelasi dengan item lain, yaitu item nomor 5, 8, 9, 10, 17, 24, 33, 34 

dan 35. Diketahui bahwa item 5, 9, 10 dan 24 berkorelasi satu kali, item 8 

berkorelasi dua kali, item 34 berkorelasi tiga kali, item 33 berkorelasi empat 

kali, item 17 dan 35 berkorelasi lima kali, sehingga item tersebut tidak akan 

dieliminasi, namun dikarenakan item nomor 7, 8, 10, 17, 24, 33, 34 dan 55 tidak 

signifikan (t < 1.96), maka item tersebut tetap dieliminasi dan tidak akan 

dianalisis dalam perhitungan skor faktor.  

Pada dimensi agreeableness, Peneliti menguji apakah 12 item ada yang 

bersifat unidimensional, artinya benar hanya mengukur trait personality 

(agreeableness). Dari hasil analisi CFA yang dilakukan dengan model satu 

faktor, ternyata tidak fit dengan chi-square = 291,90, df = 54, p-value  = 

0,00000, RMSEA = 0,139. Oleh karena itu, peneliti melakukan modifikasi 

terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada beberapa item dibebaskan 

berkorelasi satu sama lainnya. Setelah melakukan modifikasi model sebanyak 

18 kali, diperoleh model fit dengan chi-square = 49,96, df = 36, p-value  = 

0,06092, RMSEA = 0,041 Nilai chi-square menghasilkan p-value > 0.05 (tidak 

signifikan), yang artinya model dengan satu faktor (unidimensional) dapat 

diterima bahwa seluruh item mengukur satu faktor saja yaitu agreeableness.  

Selanjutnya, peneliti melihat apakah signifikan item tersebut mengukur 

faktor yang hendak diukur, sekaligus menentukan apakah item tersebut perlu 

dieliminasi atau tidak. Maka dilakukan pengujian hipotesis nihil tentang 

koefisien muatan faktor dari item. Pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai 

t bagi setiap koefisien muatan faktor, seperti pada tabel 4. 
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Tabel 4 

Muatan Faktor Trait Personality (Agreeableness) 

Keterangan: tanda V=signifikan (t >1.96) ; X=tidak signifikan 

 

Berdasarkan tabel 4, nilai t bagi koefisien muatan faktor dari keseluruhan 

item signifikan karena t > 1,96. Kemudian melihat muatan faktor dari item, 

maka diketahui bahwa terdapat item yang muatan faktornya negatif, yaitu item 

nomor 15, 22 dan 29. Dengan demikian secara keseluruhan item yang akan 

dieliminasi adalah item 15, 22 dan 29 yang artinya item tersebut tidak akan 

dianalisis dalam perhitungan skor faktor. Selanjutnya, melihat apakah model 

pengukuran ini terdapat kesalahan pengukuran item yang saling berkorelasi, 

yang artinya item-item tersebut bersifat multidimensional pada dirinya masing-

masing. Untuk mengetahui korelasi antar kesalahan pengukurannya dapat 

dilihat pada item.  

Item yang baik adalah item yang kesalahan pengukurannya tidak 

berkorelasi satu sama lain. Dalam tabel matriks tersebut ditemukan adanya item 

yang berkorelasi dengan item lain, yaitu item nomor 22, 26, 27, 29, 43, 46, 48 

dan 60. Diketahui bahwa item 22, 43 dan 48 berkorelasi satu kali, item 29 

berkorelasi dua kali, item 26, 27 dan 60 berkorelasi tiga kali, item 46 berkorelasi 

empat kali, sehingga item tersebut tidak akan dieliminasi, namun dikarenakan 

item nomor 15, 22 dan 29 tidak signifikan (t < 1.96), maka item tersebut tetap 

No Koefisien Standard Error Nilai t Signifikan 

11 0.40 0.07 5.57 V 

12 0.30 0.08 3.98 V 

15 -0.04 0.09 -0.50 X 

22 -0.44 0.08 -5.44 X 

26 0.28 0.08 3.33 V 

27 0.23 0.08 2.99 V 
29 0.13 0.07 1.77 X 

38 0.43 0.07 5.90 V 

43 0.46 0.07 6.17 V 

46 0.41 0.08 5.10 V 

48 0.62 0.07 8.75 V 

60 0.29 0.08 3.60 V 
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dieliminasi dan tidak akan dianalisis dalam perhitungan skor faktor.  

Pada dimensi conscientiousness, Peneliti menguji apakah 12 item ada 

yang bersifat unidimensional, artinya benar hanya mengukur trait personality 

(conscientiousness). Dari hasil analisi CFA yang dilakukan dengan model satu 

faktor, ternyata tidak fit dengan chi-square = 290,63, df = 54, p-value = 

0,00000, RMSEA = 0,138. Oleh karena itu, peneliti melakukan modifikasi 

terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada beberapa item dibebaskan 

berkorelasi satu sama lainnya. Setelah melakukan modifikasi model sebanyak 

19 kali, diperoleh model fit dengan chi-square = 46,10, df = 35, p-value  = 

0,09932, RMSEA = 0,037 Nilai chi-square menghasilkan p-value > 0.05 (tidak 

signifikan), yang artinya model dengan satu faktor (unidimensional) dapat 

diterima bahwa seluruh item mengukur satu faktor saja yaitu conscientiousness.  

Selanjutnya, peneliti melihat apakah signifikan item tersebut mengukur 

faktor yang hendak diukur, sekaligus menentukan apakah item tersebut perlu 

dieliminasi atau tidak. Maka dilakukan pengujian hipotesis nihil tentang 

koefisien muatan faktor dari item. Pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai 

t bagi setiap koefisien muatan faktor, seperti pada tabel 5. 

 

Tabel 5 

Muatan faktor Trait Personality (Conscientiousness) 

No Koefisien Standard Error Nilai t Signifikan 

14 0.29 0.07 3.96 V 
23 0.66 0.08 8.51 V 

35 0.64 0.08 8.25 V 

36 0.57 0.08 7.18 V 

39 0.20 0.07 2.70 V 

44 0.59 0.07 8.50 V 

45 0.46 0.07 6.33 V 

49 0.21 0.07 2.92 V 

52 0.26 0.07 3.55 V 

53 0.60 0.07 8.62 V 

56 0.08 0.07 1.05 X 

59 0.29 0.08 3.69 V 

Keterangan: tanda V=signifikan (t >1.96); X=tidak signifikan 
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Berdasarkan tabel 5, nilai t bagi koefisien muatan faktor dari keseluruhan 

item signifikan karena t > 1,96. Kemudian melihat muatan faktor dari item, 

maka diketahui bahwa terdapat item yang muatan faktornya negatif, yaitu item 

nomor 56. Dengan demikian secara keseluruhan item yang akan dieliminasi 

adalah item 56 yang artinya item tersebut tidak akan dianalisis dalam 

perhitungan skor faktor. Kemudian, melihat apakah model pengukuran ini 

terdapat kesalahan pengukuran item yang saling berkorelasi, yang artinya item-

item tersebut bersifat multidimensional pada dirinya masing-masing. Untuk 

mengetahui korelasi antar kesalahan pengukurannya dapat dilihat pada item. 

Item yang baik adalah item yang kesalahan pengukurannya tidak 

berkorelasi satu sama lain. Dalam tabel matriks tersebut ditemukan adanya item 

yang berkorelasi dengan item lain, yaitu item nomor 35, 36, 39, 45, 49, 52, 56 

dan 59. Diketahui bahwa item 35 dan 52 berkorelasi satu kali, item 39, 45, 49 

dan 56 berkorelasi dua kali, item 36 berkorelasi tiga kali, item 59 berkorelasi 

enam kali, sehingga item tersebut tidak akan dieliminasi, namun dikarenakan 

item nomor 56 tidak signifikan (t < 1.96), maka item tersebut tetap dieliminasi 

dan tidak akan dianalisis dalam perhitungan skor faktor. 

 

DISKUSI 

 

Peneliti mengadaptasi dan memodifikasi instrumen pengukuran trait personality 

ini dari BFI (Big Five Inventory) berdasarkan teori McCrae & Costa (dalam 

Pervin, 2010) dimana setiap dimensi memiliki enam sifat yang berbeda sesuai 

sifat setiap dimensi. Untuk megukur trait personality terhadap stres kerja 

karyawan dalam perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat 

disimpulkan bahwa trait personality terdiri dari 5 dimensi dengan item yang 

valid sejumlah 29 item (dengan catatan kolerasi antar item tidak lebih dari 6). 

Hasil uji struktur faktor atau validitas konstruk dengan menggunakan 

pendekatan analisis faktor berupa confirmatory factor analysis (CFA) model 

pengukuran first order confirmatory factor analysis terungkap bahwa terdapat  
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korelasi kesalahan pengukuran antar item atau dengan kata lain sebagian besar 

item tidak hanya mengukur satu faktor saja, yaitu trait personality akan tetapi 

kemungkinan besar juga mengukur konstruk psikologi lainnya. Hal ini mungkin 

saja dikarenakan hampir setiap indikator yang digunakan sebagai konstruk pada 

sebagian besar item tersebut memiliki kesamaan makna sehingga responden 

cenderung mempersepsikan setiap item tersebut sama.  

Untuk penelitian selanjutnya yang akan mengukur big five trait 

personality, disarankan untuk menggunakan alat ukur baku yang sudah 

diadaptasikan dengan nilai validitas yang baik. Selain itu, sebaiknya peneliti 

menyesuaikan teori yang digunakan dengan alat ukur yang akan digunakan 

dalam penelitian, agar validitas alat ukur tersebut bersifat unidimensional.  
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Abstract 
Vocational School (SMK) is one of educational institution enterpreneurship based. 

Current research aims to show that enterpreneurship education indirectly increases 

enterpreneurial intention by renewing knowledge, regulating abilities, and 

strenghtening determination to be an enterpreneur (Guifang, et al., 2012). But in fact,  
data from Central Statistics Agency (BPS) shows that the level of jobless related to 

educational level, especially among Vocational School graduates is in the highest level, 

9,87%. From this fact, researches related to enterpreneurial intention among vocational 

student are important to do. In the psychological literature, intention is proven as the 

best predictor to describe future behavior (Ajzen, 1991). 

 

Keywords: Confirmatory Factor Analysis, Construct Validity Test, Enterpreneurial 

Intention 

 

Abstrak 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga pendidikan 

berbasis kewirausahaan. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan 

dapat meningkatkan intensi berwirausaha secara tidak langsung dengan memperbarui 

pengetahuan, mengolah kemampuan, dan memperkuat tekad untuk berwirausaha 

(Guifang, et al., 2012), namun Badan Pusat Statistik (BPS) pada Berita Resmi Statistik 

(2012) pada bulan Agustus tahun 2012 menyatakan Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan menunjukkan SMK berada pada 

tingkat yang paling tinggi yaitu 9,87%. Hal tersebut membuat penelitian terkait intensi 

berwirausaha pada siswa SMK penting untuk dilakukan. Dalam literatur psikologi, 

intensi telah terbukti sebagai prediktor terbaik untuk menggambarkan perilaku yang 
akan datang (Ajzen, 1991). 

 

Kata Kunci: Uji Validitas Konstruk, Intensi Berwirausaha, Analisis Faktor 

Konfirmatorik 
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PENDAHULUAN 

 

Saat ini, kewirausahaan telah menjadi salah satu kekuatan yang paling dinamis 

di negara berkembang dan memperkuat pertumbuhan ekonomi dunia 

(Nwankwo, et al., 2012). Banyak pemerintahan dan akademisi sepakat bahwa 

kewirausahaan sangat penting untuk pengembangan dan kesejahteraan 

masyarakat. Wirausaha menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi bentuk 

usaha, dan mempercepat perubahan struktural dalam perekonomian (Opoku, et 

al., 2012). Wirausaha merupakan salah satu pendukung yang menentukan maju 

mundurnya perekonomian (Indira, 2010). Konsep kewirausahaan telah menarik 

perhatian pemerintahan, akademisi, industrialis, ekonom, dan pelajar. Hal ini 

dibuktikan dalam sejumlah seminar, konferensi dan lokakarya yang 

diselenggarakan tingkat internasional, regional dan nasional dengan penekanan 

pada kebutuhan peka individu, masyarakat, dan negara untuk memulai 

berwirausaha (Ogundipe, et al., 2012).  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga 

pendidikan berbasis kewirausahaan. Di SMK siswa dituntut untuk menguasai 

keterampilan serta diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. 

Keterampilan sangat penting karena dapat mengubah ide, pengetahuan, dan 

kreatifitas menjadi sesuatu yang memiliki nilai dari suatu pekerjaan. Penelitian 

menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan dapat meningkatkan intensi 

berwirausaha secara tidak langsung dengan memperbarui pengetahuan, 

mengolah kemampuan, dan memperkuat tekad untuk berwirausaha (Guifang, et 

al., 2012). 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan sarana pendidikan 

berbasis kewirausahaan, diharapkan lulusan SMK dapat menjadi mandiri, 

membuka lapangan pekerjaan atau berwirausaha, serta dapat menjawab 

tantangan tenaga kerja khususnya di Indonesia. Hal tersebut tidak sesuai dengan 

kenyataan, sebab Indonesia memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi 

dan justru sumbangan yang signifikan berasal dari lulusan SMK. Badan Pusat 
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Statistik (BPS) menyatakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia 

pada Agustus 2012 mencapai 6,14 persen atau sekitar 7,2 juta orang (Berita 

Resmi Statistik, 2012). BPS menjelaskan Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan 

kerja. Pengangguran terbuka memiliki kriteria tertentu, Badan Pusat Statistik 

menjelaskan kriteria tersebut yaitu: 

1. Seseorang yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. 

2. Seseorang yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. 

3. Seseorang yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena 

merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. 

4. Seseorang yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. 

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 

Berita Resmi Statistik (2012) pada bulan Agustus tahun 2012 Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan 

menunjukkan SMK berada pada tingkat yang paling tinggi yaitu 9,87%. (Lihat 

Tabel 1) 

 

Tabel 1 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi Yang 

Ditamatkan (Persen) 

 

Sumber: Berita Resmi Statistik, 2012 (www.bps.go.id diunduh pada tanggal 27 
Desember 2012 pukul 11.40 WIB) 

 

http://www.bps.go.id/getfile.php?news=970
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Pemerintahan mendukung untuk pertumbuhan wirausaha. Salah satu 

bentuk dukungan pemerintah dengan menerbitkan surat kesepakatan bersama 

antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (No. 

KEP.16/MEN/II/2010), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

(No. 02/NKB/M.KUKM/II/2010), Kementerian Perindustrian (No. 135/M-

IND/2/2010), Kementerian Kelautan dan Perikanan (No. 01/MEN-

KP/KB/II/2010) dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga (No. 

009/SESMENPORA/2/2010). Surat kesepakatan bersama yang ditanda tangani 

pada tanggal 9 Februari 2010 itu berisi tentang Perluasan Kesempatan Kerja dan 

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Melalui Penciptaan dan 

Pengembangan Wirausaha. Maksud dan tujuan dari surat kesepakatan tersebut 

tertera pada BAB 1 yang terdiri dari 2 pasal sebagai berikut di bawah ini: 

Pasal 1: Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk 

memanfaatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK yang didasarkan asas 

saling membantu, saling mendukung, dan tidak melanggar peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 2: Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan 

kegiatan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, bidang koperasi dan 

usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian, bidang kelautan dan perikanan, 

dan bidang kepemudaan dan keolahragaan, dalam rangka perluasan kesempatan 

kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui penciptaan dan 

pengembangan wirausaha. 

Pada tahun 2009 Pemerintah juga menerbitkan peraturan bersama antara 

Menteri Dalam Negeri (No. 69 Tahun 2009), Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (No. M.HH-08.AH.01.01.2009), Menteri Perdagangan (No. 60/M-

DAG/PER/12/2009), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (No. 

Per.30/MEN/XII/2009), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (No. 

10 Tahun 2009) yang berisi tentang percepatan pelayanan perizinan dan non 

perizinan untuk memulai usaha. Disebutkan pada Bab II Pasal 2 berisi tentang 

tujuan, yaitu “untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam 
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penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk memulai usaha 

yang lebih cepat, tepat, mudah, dan transparan”. 

Program dukungan pemerintahan dimaksudkan agar dapat membantu 

terwujudnya peningkatan kewirausahaan di Indonesia. Dalam situs 

http://www.depkop.go.id/ disebutkan target ideal jumlah wirausahawan yaitu 

2% (dua persen) dari jumlah populasi penduduk atau 6,12 juta orang. Sekretaris 

Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Agus 

Muharram mengatakan, “mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), 

pertumbuhan wirausaha Indonesia hampir mendekati angka ideal sebesar 2% 

(dua persen), yakni 1,56% atau 3.707.205 orang. (http://www.depkop.go.id 

diunduh pada tanggal 23 Desember 2012 pada pukul 21.00 WIB). Sebagaimana 

telah dijelaskan di atas bahwa pemerintah juga memiliki peran penting dalam 

kewirausahaan di Indonesia, namun hal tersebut tidak disertai dengan 

pengawasan dan pengendalian. Dalam hal ini yaitu pengangguran SMK 

merupakan yang paling tinggi dibandingkan tingkat pendidikan lain. Seharusnya 

pemerintah memiliki kontrol dan pengawasan dalam proses pendidikan di SMK. 

Sikap untuk berwirausaha perlu ditanamkan sejak dini pada anak. 

Menurut Opoku, et al., (2012) tahap yang ideal untuk memperoleh dasar 

pengetahuan tentang kewirausahaan dan menumbuhkan sikap positif terhadap 

kewirausahaan yaitu selama masa remaja, salah satunya pada masa SMK. 

Pemuda hari ini merupakan pengusaha potensial masa depan, maka pemahaman 

persepsi pemuda tentang faktor kontekstual dapat menjadi kontribusi bagi 

perkembangan literatur kewirausahaan di masa depan (Turker & Selcuk, 2008). 

Pelajar dapat menjadi wirausahawan dikemudian hari, telah menarik perhatian 

peneliti cukup besar selama dekade terakhir dalam berbagai penelitian tentang 

wirausaha  (Sieger, et al., 2011). 

Dalam melakukan kegiatan berwirausaha terlebih dahulu harus ada 

keinginan dalam diri seseorang, karena dalam setiap perilaku atau perbuatan 

terlebih dahulu diawali oleh adanya keinginan. Keinginan ini oleh Ajzen (1991) 

disebut dengan intensi. Intensi dapat dijadikan sebagai pendekatan untuk 

http://www.depkop.go.id/
http://www.depkop.go.id/
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memahami seseorang dalam berperilaku (Ajzen, 1991), seperti perilaku 

berwirausaha. Guifang, et al., (2012) menyatakan intensi berwirausaha 

merupakan prasyarat bagi seseorang untuk berwirausaha dan mencerminkan 

konsistensi untuk memulai usaha baru. 

Intensi berwirausaha telah muncul sebagai konstruksi utama dalam 

literatur kewirausahaan selama dekade terakhir. Intensi berwirausaha menjadi 

menarik bagi peneliti karena penting untuk pembangunan bagi banyak negara. 

Intensi berwirausaha telah terbukti menjadi penting, bertahan lama dan sering 

digunakan dalam penelitian untuk membangun kewirausahaan (Dehkordi, et al., 

2012; Khodabakhshi & Talebi, 2012; Hashemi, Hosseini, & Rezvanfar, 2012; 

Mobaraki & Zare, 2012; Opoku-Antwi, et al., 2012, Hassan & Wafa, 2012). 

Intensi berwirausaha menjadi konstruk penting dalam penelitian yang 

berkaitan dengan individu dalam berwirausaha. Intensi berwirausaha telah 

menjadi konstruk yang berkelanjuran dalam berbagai penelitian kewirausahaan. 

Intensi berwirausaha individu telah digunakan sebagai variabel dependen dalam 

berbagai penelitian (Hmieleski & Corbett, 2006; Indarti & Rostiani, 2008; 

Nishantha, 2009; Thompson, 2009; Indira, 2010; Dehkordi, et al., 2012; 

Khodabakhshi & Talebi, 2012; Hashemi, Hosseini, & Rezvanfar, 2012; 

Mobaraki & Zare, 2012; Opoku-Antwi, et al., 2012; Hassan & Wafa, 2012). 

Menurut Alhaj, Yusof, & Edama (2011) penting untuk memahami intensi 

berwirausaha karena intensi sejajar dengan kognitif yang dapat mendorong 

perhatian individu, pengalaman, dan tindakan menuju tujuan untuk 

berwirausaha. Dalam literatur psikologi, intensi telah terbukti sebagai prediktor 

terbaik untuk perilaku terencana, terutama ketika perilaku jarang atau sulit 

untuk diamati (Ajzen, 1991). Intensi menawarkan wawasan penting ke dalam 

proses yang mendasari perilaku seperti berwirausaha. Oleh karena itulah alat 

untuk mengukur intensi berwirausaha menjadi sangat penting. 

 

Deskripsi Mengenai Instrumen 

Intensi berwirausaha merupakan konstruk penting dalam penelitian untuk 
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membangun dan mengembangkan wirausaha (Thompson, 2009), sehingga 

penting untuk memahami pengukuran yang pernah dilakukan penelitian 

sebelumnya. Hal tersebut dapat membantu dalam menentukan dan menetapkan 

cara mengukur intensi berwirausaha dengan baik dan tepat. Dalam jurnal 

penelitian yang berjudul Individual Entrepreneurial Intent: Construct 

Clarification and Development of an Internationally Reliable Metric 

(Thompson, 2009), menggunakan alat ukur Individual Entrepreneurial Intent 

Scale (IEIS) yang dikembangkan oleh Thompson (2009) yang terdiri dari 10 

item pengukuran. Alat ukur ini memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi dengan 

nilai Cronbach’s Alpha 0,890. Dalam penelitian ini, alat ukur intensi 

berwirausaha yang disusun mengacu pada indikator dari alat ukur Individual 

Entrepreneurial Intent Scale (IEIS) yang dikembangkan oleh Thompson (2009). 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

berbentuk kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Pada skala penelitian 

ini digunakan enam alternatif pilihan jawaban. Setiap individu memiliki 

jawaban yang berbeda-beda, tidak ada jawaban yang dianggap benar atau salah. 

Cara menjawabnya adalah dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu 

alternatif pilihan jawaban yang sudah disediakan. Item disusun dalam bentuk 

pernyataan favorable (positif) dan unfavorable (negatif). Skor untuk alternatif 

pilihan jawaban dalam pernyataan favorable dan unfavorable dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2 

Skor Pengukuran Skala 

Alternatif 

Pilihan Jawaban 

Peryataan 

Favorable Unfavorable 

Sangat tidak setuju/Tidak pernah 1 5 

Tidak setuju/Pernah 2 4 

Ragu-ragu/Jarang 3 3 

Setuju/Sering 4 2 

Sangat setuju/Sangat sering 5 1 
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Teknik Analisis Data 

Untuk menguji validitas instrumen penelitian, digunakan teknik statistik 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) dengan software LISREL 8.7 (Linear 

Structural Relationship). Berikut di bawah ini adalah prosedur dalam 

penggunaan Confirmatory Factor Analysis (CFA). 

Pertama, menguji satu faktor yang menyebabkan item-item saling 

berkorelasi (hipotesis unidimensional item). Hipotesis ini diuji dengan chi-

square. Untuk memutuskan apakah memang tidak ada perbedaan antara matriks 

korelsi yang diperoleh dari data dengan matriks korelasi yang dihitung menurut 

teori/model. Jika hasil chi-square tidak signifikan (p>0.05), maka hipotesis nihil 

yang menyatakan bahwa “tidak ada perbedaan antara matriks korelasi yang 

diperoleh dari data dan model” diterima, artinya item yang diuji mengukur satu 

faktor saja (unidimensional). Sedangkan, jika nilai chi-square signifikan 

(p<0.05), artinya item-item yang diuji mengukur lebih dari satu faktor 

(multidimensional). Dalam keadaan demikian kemudian dilakukan modifikasi 

terhadap model dengan cara memperbolehkan item-item saling berkorelasi 

tetapi dengan tetap menjaga bahwa item hanya mengukur satu faktor 

(unidimensional). Jika sudah diperoleh model yang fit (tetapi tetap 

unidimensional) maka dilakukan langkah selanjutnya. Selanjutnya, 

menganalisis item mana yang menjadi sumber tidak fit. Terdapat beberapa hal 

yang perlu diperhatikan untuk mengetahui item mana yang menjadi sumber 

tidak fit, yaitu: (1) Melakukan uji signifikansi terhadap koefisien muatan faktor 

dari masing-masing item dengan menggunakan t-test. jika nilai t yang diperoleh 

pada sebuah item tidak signifikan (t>1.96) maka item tersebut akan dieliminasi 

karena dianggap tidak signifikan sumbangannya terhadap pengukuran yang 

sedang dilakukan. (2) Melihat arah koefisien maupun muatan faktor (factor 

loading). Jika suatu item memiliki muatan negatif, maka item tersebut 

dieliminasi karena tidak sesuai dengan pengukuran (berarti semakin tinggi nilai 

pada item tersebut semakin rendah nilai pada faktor yang diukur). (3) Sebagai 

kriteria tambahan (optional) dapat dilihat juga banyaknya korelasi parsial antar 
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kesalahan pengukuran, yaitu kesalahan pengukuran pada suatu item yang 

berkorelasi dengan kesalahan pengukuran pada item lain. Jika pada suatu item 

terdapat terlalu banyak korelasi seperti ini (lebih dari tiga), maka item tersebut 

akan dieliminasi. Alasannya adalah item yang demikian selain mengukur apa 

yang ingin diukur juga mengukur hal lain (multidimensional item). Kemudian 

terakhir, menghitung faktor skor. Jika langkah-langkah di atas telah dilakukan, 

maka diperoleh item-item yang valid untuk mengukur apa yang diukur. Item-

item inilah yang kemudian diolah untuk mendapatkan faktor skor pada tiap 

skala. Dengan demikian perbedaan kemampuan yang masing-masing item 

dalam mengukur apa yang hendak diukur ikut menentukan dalam menghitung 

faktor skor (true score). True score inilah yang akan dianalisis dalam penelitian 

ini. 

 

Uji Validitas Konstruk Intensi Berwirausaha 

Pada alat ukur intensi berwirausaha terdapat 12 item yang digunakan dalam 

penelitian ini. Akan diuji apakah 12 item tersebut bersifat unidimensional, 

artinya item tersebut benar hanya mengukur satu faktor saja yaitu intensi 

berwirausaha. Dari hasil awal analisis CFA yang dilakukan, model satu faktor 

tidak fit dengan chi-square=231,23, df=54, P-value=0,00000, RMSEA=0,119. 

Oleh karena itu, dilakukan modifikasi terhadap model satu faktor tersebut. 

Kesalahan pengukuran pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama 

lainnya. Kemudian setelah dilakukan modifikasi sebanyak 11 kali diperoleh 

model fit dengan chi-square=59,29, df=43, P-value=0,05012, RMSEA = 0,040. 

Nilai chi-square menghasilkan P-Value > 0.05 (tidak signifikan), yang artinya 

model dengan satu faktor (unidimensional) dapat diterima bahwa seluruh item 

mengukur satu faktor saja yaitu intensi berwirausaha. Berikut adalah hasil 

modifikasi setelah diperoleh model fit dalam bentuk diagram path. 
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Gambar 1 

Diagram Path Alat Ukur Intensi Berwirausaha 

 

Tahap selanjutnya, dilihat apakah item tersebut signifikan mengukur 

faktor yang hendak diukur, sekaligus menentukan apakah item tersebut perlu 

dieliminasi atau dipertahankan. Kemudian dilakukan pengujian hipotesis nihil 

tentang koefisien muatan faktor dari item. Pengujian hipotesis nihil dilakukan 

dengan melihat nilai t bagi setiap koefisien muatan faktor, seperti pada tabel 3 di 

bawah ini. 
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Tabel 3 

Muatan Faktor Intensi Berwirausaha 

No Koefisien Standard Error Nilai t Signifikan 

1. 0.45 0.07 6.63 √ 
2. 0.51 0.08 6.84 √ 

3. 0.54 0.07 8.15 √ 

4. 0.22 0.07 3.31 √ 

5. -0.41 0.07 -6.16 X 

6. 0.47 0.07 7.16 √ 

7. 0.84 0.06 13.82 √ 

8. 0.45 0.07 6.88 √ 

9. 0.51 0.07 7.84 √ 

10. 0.57 0.06 8.88 √ 

11. 0.49 0.07 7.45 √ 

12. 0.38 0.07 5.76 √ 

Keterangan: tanda √ = signifikan (t>1,96); X = tidak signifikan 

 

Berdasarkan tabel 3 nilai t bagi koefisien muatan faktor dari keseluruhan 

item signifikan karena t > 1,96. Kemudian melihat muatan faktor dari item, 

diketahui bahwa terdapat item yang muatan faktornya < 1,96 yaitu item nomor 

5. Selanjutnya melihat korelasi antar item dalam alat ukur intensi berwirausaha. 

Dalam hal ini digunakan kriteria lebih dari 4 kali berkorelasi, yang artinya 

apabila terdapat item yang memiliki korelasi sebanyak lebih dari 4 kali maka 

item tersebut akan dieliminasi, sehingga item tersebut tidak dapat diikutsertakan 

dalam analisis perhitungan skor faktor. Namun dalam alat ukur intensi 

berwirausaha tidak terdapat item yang memiliki kriteria tersebut, sehingga 

secara keseluruhan item yang akan dieliminasi hanya item nomor 5. 

 

DISKUSI 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensi berwirausaha dalam pengukuran 

memiliki model fit (sesuai) dengan model satu faktor, yaitu mengukur hanya 

satu hal yang didefinisikan pada skala tersebut. Selain itu, terlihat adanya 

korelasi antar kesalahan pengukuran pada setiap item yang menunjukkan bahwa 
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beberapa item dalam skala intensi berwirausaha ini tidak hanya mengukur satu 

apa yang hendak diukur, tetapi juga mengukur hal yang lain (multidimensional) 

namun dalam hal ini tidak begitu berarti. 

Setelah melakukan analisis faktor terhadap intensi berwirausaha yang 

mengukur bagaimana keyakinan diri yang diakui oleh individu bahwa berniat 

untuk mendirikan sebuah usaha bisnis baru dan secara sadar berencana untuk 

melakukannya di masa depan. Harus diperhatikan juga, sebelum menggunakan 

alat ukur intensi berwirausaha diperlukan perbaikan dan pembaharuan terhadap 

item-item yang memiliki multidimensional. 

Berdasarkan kesimpulan dan diskusi, maka dapat disarankan, untuk: 

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat mengembangkan alat ukur 

intensi berwirausaha yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dan 

diharapkan menggunakan kasus penelitian yang homogen. 

2. Peneliti selanjutnya disarankan lebih berhati-hati dalam menggunakan istilah 

yang dalam item pengukuran, sehingga penting untuk dapat lebih memahami 

karakteristik sampel yang digunakan dan dikaitkan dalam pembuatan 

instrumen penelitian agar mudah dipahami responden. 

3. Lebih memperhatikan dalam menerapkan kaidah pembuatan item 

pengukuran, sehingga dapat meningkatkan hasil uji validitas dalam 

instrumen penelitian yang digunakan. Mengingat terdapat item yang tidak 

valid dari hasil uji validitas instrumen intensi berwirausaha dalam penelitian 

ini. 
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Abstract 
Personality of people who buy K-Pop concert ticket impulsively becomes something 

should be aware of. This is related to what type of personality predict impulse buying 

among who buy tK-Pop concert ticket.  Therefore, it is necessary to have an instrument 

to measure personality type toward impulsive buying of K-Pop concert ticket. Current 

research aimed to test construct validity of 44-items Indonesian version of Neo 
Personality Inventory-Revised (Neo PI–R) Scale, consists of five dimensions, 

Extraversion, Neurocitism, Agreeableness, Conscientiousness, and Openness. Data were 

collected from 215 participans. Confirmatory factor analysis method was used in this 

research. The result showed that 40-items are unidimentional.  It means that all items 

measures one factor only. Therefore, one factor model of Neo PI – R is accepted. 

 

Keywords:, Construct Validity, Impulsive Buying, Neo Personality Inventory-Revised 

 

Abstrak 
Kepribadian seseorang mengenai pembelian impulsif tiket konser K-pop saat ini 

menjadi hal yang perlu diperhatikan. Hal ini terkait dengan tipe-tipe kepribadian apa 

saja yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pembelian impulsif tiket konser K-

pop. Oleh sebab itu, diperlukan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur tipe 

kepribadian seseorang terhadap pembelian impulsif tiket konser Kpop. Penelitian ini 

menguji validitas konstruk dari skala baku yang telah banyak digunakan di negara lain 

yaitu Neo Personality Inventory–Revised (Neo PI–R). Dalam penelitian ini 

menggunakan lima dimensi dalam kepribadian yaitu Extraversion, Neuroticism, 

Agreeableness, Conscientiousness dan Openness dengan jumlah total 44 item. 

Pelaksanaan tes mengambil sampel sebesar 215 orang. Metode analisis faktor yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor konfirmatorik. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bawa seluruh item yang berjumlah 40 item bersifat 

unidimensional. Artinya seluruh item hanya mengukur satu faktor saja sehingga model 

satu faktor yang diteorikan oleh Neo Personality Inventory–Revised  dapat diterima. 

 

Kata Kunci: Validitas Konstruk, Pembelian Impulsif, Neo Personality Inventory-Revised 
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PENDAHULUAN 

 

Kegiatan konsumen terdiri atas tiga kegiatan yaitu berbelanja, melakukan 

pembelian, dan menkonsumsi. Kegiatan tersebut dilakukan oleh konsumen 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Biasanya, sebelum melakukan pembelian 

terhadap suatu produk atau jasa, konsumen selalu merencanakan terlebih dahulu 

tentang produk atau jasa apa saja yang akan dibeli. Kadang-kadang, proses 

pembelian yang dilakukan oleh konsumen terjadi begitu saja ketika ia melihat 

suatu barang atau jasa seperti makanan, minuman, kosmetik, tas dan lain 

sebagainya. Fenomena yang berkembang saat ini proses pembelian tidak lagi 

terbatas pada barang atau jasa yang berbentuk fisik tetapi barang atau jasa yang 

berbentuk non-fisik yang lebih mengutamakan kesenangan semata seperti 

tayangan film terbaru di bioskop maupun tiket konser. Karena ketertarikannya 

akan hal tersebut, membuat konsumen melakukan pembelian tanpa didasarkan 

pada pemecahan masalah konsumen dengan baik dan dipandang dari perspektif 

hedonik atau pengalaman  (Engel, Blackwell, & Miniard, 2002). 

Salah satu fenomena yang terjadi saat ini adalah kaum remaja mulai 

terpengaruh dengan “Korean Wave”. Fakta tergambar jelas ketika digelarnya 

konser Girls Generation yaitu (SNSD) melakukan tur di lima kota Asia dan 

dalam waktu kurang dari dua puluh menit sebanyak 11.000 tiket konser habis 

terjual (Kay, 2013).  

Berdasarkan data statistik Bank of Korea dalam bidang ekspor budaya 

dan jasa hiburan, industri musik K-pop telah menghasilkan US$ 794 juta di 

tahun 2011 dan mengalami peningkatan 25% dari US$ 637 juta di tahun 2010 

seiring K-pop semakin diminati oleh masyarakat internasional 

(Englishchosunilbo.com, 2012).  

Sementara itu, hasil penelitian tesis yang dilakukan oleh Tuk (2012) 

mengatakan bahwa Indonesia, Thailand, Singapore, Brazil dan Iran adalah 

kelima negara yang melakukan pembelian terhadap produk budaya korea dari 

mulai tiket film hingga tiket konser Kpop. Fenomena tersebut tidak hanya 
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terjadi di luar negeri namun di Indonesia sendiri mengalami hal serupa. Terbukti 

sekitar 50.000 tiket konser Big Bang habis terjual dalam waktu 10 menit dan 

mengakibatkan salah satu server penjualan tiket mati karena banyaknya pembeli 

yang mempadati server tersebut (Gadis, November 2012).  

Pembelian impulsif tiket konser Kpop menjadi ranah penting untuk ditelti 

karena banyak remaja saat ini yang melakukan pembelian tiket konser Kpop 

tanpa direncanakan dan dipikirkan ulang terlebih dahulu sehingga terjerumus 

kepada pembelian impulsif yang tidak mereka sadari. Studi yang dilakukan oleh 

Herabadi (2003) pun mendukung  bahwa pembelian impulsif memang berakar 

dari perbedaan individual berdasarkan kepribadian.  

Big five personality merupakan pola sifat dan karakteristik tertentu yang 

relatif permanen dan memberikan baik konsistensi maupun individualitas pada 

perilaku (Feist & Feist, 2010). Sedangkan menurut Cloninger (2009) 

menjelaskan adalah pokok-pokok yang mendasari penyebab dalam pengalaman 

atau perilaku setiap individu. Sifat kepribadian adalah sebuah karakteristik yang 

menyatakan bahwa variasi dari satu orang ke orang lainnya dan penyebab 

seseorang konsisten terhadap perilakunya.  

Big five personality sendiri berawal dari penelitian Raymond B. Cattel 

kemudian berlanjut ke Hans. J Eysenk. Pada akhir tahun 1970-an dan awal 

1980-an, Costa dan McCrae membangun taksonomi yang terelaborasi mengenai 

sifat dari kepribadian. Dalam masa tersebut, Costa & McCrae awalnya hanya 

terfokus pada dua dimensi utama yaitu neurotisme dan ekstraversi. Tidak lama 

setelah menemukan N dan E, Costa & McCrae menemukan faktor ketiga yang 

mereka sebut dengan keterbukaan pada pengalaman kemudian pada tahun 1985, 

mereka menemukan dua dimensi terakhir yaitu keramahan (agreeableness) dan 

kesadaran (conscientousness) (Feist & Feist, 2010).  

Pada penelitian terdahulu mengenai big five personality pada umumnya 

menggunakan International Personality Item Pool (IPIP) dari Goldberg (dalam 

ipip.org) dengan jumlah 100 atau 50 item. Hingga akhirnya, Costa & McCrae 

melakukan revisi terhadap alat ukur tersebut dan memberi label dengan NEO 
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PI-R (Neo Personality Inventory–Revised).  

Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk melakukan uji validitas 

konstruk dari alat ukur baku berkaitan dengan big five personality. Dalam 

penelitian kali ini, peneliti menggunakan alat ukur NEO PI-R (Neo Personality 

Inventory–Revised). NEO PI-R terdiri atas 5 subskala dengan 40 item kuesioner. 

Subsakal ini mencakup extraversion, neuroticism, agreeableness, 

conscientiousness, dan openness.  

 

Extraversion (E) 

Orang-orang ekstrover mempunyai karakteristik utama yaitu kemampuan 

bersosialisasi dan sifat impulsif, senang bercanda, penuh gairah, cepat dalam 

berfikir, optimis, serta sifat-sifat lain yang mengindikasikan orang-orang yang 

menghargai hubungan mereka dengan orang lain (Eysenck & Eysenck, 1969). 

Orang ekstrover membutuhkan stimulasi sensoris yang tinggi untuk 

mempertahankan tingkat stimulasi yang optimal karena mereka biasanya 

mempunyai tingkat kortikal yang rendah. Oleh karena itu, orang ekstrover 

berpartisipasi dalam beragam aktivitas.  

 

Neuroticism (N) 

Orang-orang yang mempunyai skor tinggi dalam neurotisme mempunyai 

kecenderungan untuk bereaksi berlebihan secara emosional dan mempunyai 

kesulitan untuk kembali ke kondisi normal setelah terstimulasi secara 

emosional. Mereka sering mengeluhkan gejala-gejala fisik seperti sakit kepala 

dan sakit punggung serta mempunyai masalah psikologis yang kabur seperti 

kekhawatiran dan kecemasan. Akan tetapi, neurotisme tidak selalu 

mengindikasikan suatu neurosis dalam artian tradisional dari istilah tersebut. 

Orang dapat saja mempunyai skor tinggi dalam neurotisme tetapi terbebas dari 

gejala-gejala psikologis yang bersifat menghambat. Dengan kata lain, semakin 

tinggi skor neuritisme semakin rendah kadar stress yang diperlukan untuk 

menghasilkan gangguan neurotis. 
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Agreeableness (A) 

Orang-orang yang memiliki skor tinggi pada keramahan cenderung mudah 

percaya, murah hati, pengalah, mudah menerima dan memiliki perilaku yang 

baik. Mereka yang memiliki skor dengan arah sebaliknya, cenderung penuh 

curiga, pelit, tidak ramah, mudah kesal, dan penuh kritik terhadap orang lain. 

 

Conscientiousness (C) 

Kesadaran mendeskripsikan orang-orang yang teratur, terkontrol, terorganisasi, 

ambisius, terfokus pada pencapaian, dan memiliki disiplin diri. Secara umum, 

mereka yang mempunyai skor C yang tinggi biasanya pekerja keras, berhati-

hati, tepat waktu, dan mampu bertahan. Sebaliknya, mereka yang mempunyai 

skor C yang rendah cenderung tidak teratur, ceroboh, pemalas, serta tidak 

memiliki tujuan dan lebih mungkin menyerah saat mulai menemui kesulitan 

dalam mengerjakan sesuatu. 

 

Openness (O) 

Orang-orang yang tinggi keterbukaannya biasanya kreatif, imajinatif, penuh rasa 

penasaran, terbuka, dan lebih memilih variasi. Sebaliknya, mereka yang rendah 

keterbukaannya terhadap pengalaman biasanya konvesional, rendah hati, 

konservatif, dan tidak terlalu penasaran terhadap sesuatu. Orang yang tidak 

terbuka terhadap pengalaman hanya akan bertahan dengan hal-hal yang tidak 

asing, yang mereka tahu akan mereka nikmati. 

 

METODE 

 

Subjek Penelitian 

Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 215 orang. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini bersifat non-probability sampling yang berarti 

kemungkinan terpilihnya setiap responden anggota populasi tidak dapat 

dihitung. Populasi dalam penelitian ini adalah Kpopers yang berusia 16-22 
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tahun dan telah membeli tiket konser kpop sebanyak 3-6 kali.  

 

Analisis Data 

Untuk menguji validitas konstruk instrumen pengukuran Neo Personality 

Inventory–Revised ini menggunakan pendekatan analisis faktor berupa 

confirmatory factor analysis (CFA). Pengujian analisis CFA seperti ini 

dilakukan dengan bantuan software LISREL 8.70. Adapun logika dari CFA 

(Umar, 2010) adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa ada sebuah konsep atau trait berupa kemampuan yang didefinisikan 

secara operasional sehingga dapat disusun pertanyaan atau pernyataan untuk 

mengukurnya. Kemampuan ini disebut faktor, sedangkan pengukuran 

terhadap faktor ini dilakukan melalui analisis terhadap respon atas item-

itemnya.  

2. Diteorikan setiap item hanya mengukur satu hal saja (fit unidimensional) 

yaitu satu faktor. 

3. Dengan data yang tersedia, dapat digunakan untuk mengestimasi matriks 

korelasi antar item yang seharusnya diperoleh jika memang unidimensional. 

Matriks korelasi ini disebut sigma (∑), kemudian dibandingkan dengan 

matriks dari data empiris, yang disebut matriks S. Jika teori tersebut benar 

(unidimensional) maka tentunya tidak ada perbedaan antara matriks dan 

matriks S. Hal ini dapat dinyatakan dengan Ho: S - ∑ = 0. 

4. Pernyataan pada butir ke tiga dijadikan hipotesis nihil Ho: S - ∑ = 0, yang 

kemudian diuji dengan chi square. Jika hasil chi square tidak signifikan 

p>0.05, maka hipotesis nihil tersebut “tidak ditolak”. Artinya teori 

unidimensionalitas tersebut dapat diterima bahwa item ataupun sub tes 

instrumen hanya mengukur satu faktor saja. 

5. Melakukan uji signifikansi, apakah secara statistik mengukur apa yang 

hendak diukur. Jika hipotesis nihil tidak ditolak, maka model fit sesuai 

dengan data. Jika tidak maka item yang bersangkutan tidak mengukur apa 
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yang hendak diukur. Item yang demikian dieliminasi dan tidak dikut sertakan 

dalam skoring.  

6. Terakhir, apabila dari hasil CFA terdapat item yang koefisien muatan 

faktornya negatif, maka item tersebut harus dieliminasi. Sebab hal ini tidak 

sesuai dengan arah sumbangan dari item lain, namun demikian khusus untuk 

alat ukur yang nonability hal ini (muatan negatif) bisa terjadi jika pernyataan 

memang unfavorable. Oleh sebab itu skor pada item seperti ini harus 

direverse atau dibalikkan.  Untuk melakukan penafsiran hasil analisis, maka 

peneliti mentransformasikan faktor skor yang diukur dalam skala baku  (Z 

score) menjadi T score yang memiliki mean=50 dan standar deviasi (SD)=10 

sehingga tidak ada responden yang mendapat skor negatif. Adapun rumus T 

score adalah: 

t-score = (10 x skor faktor) + 50 

 

HASIL 

 

Extraversion 

Penulis menguji apakah 8 item yang ada bersifat unidimensional, artinya benar 

hanya mengukur extraversion. Dari hasil awal analisis CFA yang dilakukan 

dengan model satu faktor ternyata tidak fit dengan chi-square=61,10, df=20, p-

value=0,00000, RMSEA=0,093. Namun, setelah dilakukan modifikasi terhadap 

model, dimana kesalahan pengukuran pada beberapa item dibebaskan 

berkorelasi satu sama lainnya, maka diperoleh model fit seperti pada gambar 

dibawah ini: 
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Gambar 1 

Hasil Analisis Faktor Konfirmatorik Extraversion 

 

Berdasarkan gambar di atas, diperoleh nilai chi-square=25,70, df=17, p-

value=0,08015, RMSEA = 0,049 maka dinyatakan bahwa model dengan satu 

faktor (unidimensional) dapat diterima dan seluruh item mengukur satu faktor 

saja yaitu extraversion. 

Kemudian penulis melihat apakah item tersebut mengukur faktor yang 

hendak diukur secara signifikan dan sekaligus menentukan apakah item tersebut 

perlu dieliminasi atau tidak. Dalam hal ini yang diuji adalah hipotesis nihil 

tentang koefisien muatan faktor dari item.  
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Tabel 1 

Muatan Faktor Item Extraversion 

Item Koefisien Standard error T-value Signifikansi 

1 0.68 0.06 10.68 V 
5 0.32 0.07 4.55 V 

9 0.80 0.06 12.91 V 

31 0.66 0.06 10.23 V 

8 0.61 0.07 8.78 V 

10 0.65 0.06 10.1 V 

12 0.54 0.07 7.96 V 

31 0.67 0.06 10.36 V 

Keterangan: tanda V = signifikan (t>1.96); X = tidak signifikan 

 

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa seluruh item signifikan (t>1.96) 

dan semua koefisien bermuatan positif. Artinya semua koefisien muatan faktor 

dari item sesuai dengan sifat item, yang mana semuanya bersifat favorable 

dengan demikian item-item tersebut tidak akan dieliminasi dan tidak terdapat 

item yang memiliki lebih dari lima kesalahan pengukuran yang berkorelasi 

dengan kesalahan pengukuran item lainnya.  

 

Neuroticism 

Penulis menguji apakah 8 item yang ada bersifat unidimensional, artinya benar 

hanya mengukur neuroticism. Dari hasil awal analisis CFA yang dilakukan 

dengan model satu faktor ternyata tidak fit dengan chi–square = 58.22, df = 20, 

p-value = 0.00001, RMSEA = 0.095. Namun, setelah dilakukan modifikasi 

terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada beberapa item dibebaskan 

berkorelasi satu sama lainnya, maka diperoleh model fit seperti pada gambar di 

bawah ini. 
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Gambar 2 

Hasil Analisis Faktor Konfirmatorik Neuroticism 

 

Berdasarkan gambar di atas, diperoleh nilai chi-square = 25,15, df = 16, 

p-value = 0,06724, RMSEA = 0,052 maka dinyatakan bahwa model dengan satu 

faktor (unidimensional) dapat diterima dan seluruh item mengukur satu faktor 

saja yaitu neuroticism.  

Kemudian penulis melihat apakah item tersebut mengukur faktor yang 

hendak diukur secara signifikan dan sekaligus menentukan apakah item tersebut 

perlu dieliminasi atau tidak. Dalam hal ini yang diuji adalah hipotesis nihil 

tentang koefisien muatan faktor dari item.  
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Tabel 2 

Muatan Faktor Item Neuroticism 

Item Koefisien Standard error T-value Signifikansi 

3 0.62 0.07 8.58 V 
7 0.62 0.08 8.10 V 

11 0.68 0.07 9.25 V 

37 0.63 0.08 8.30 V 

20 -0.16 0.08 -2.02 X 

22 0.28 0.08 3.64 V 

24 0.22 0.08 2.72 V 

36 0.43 0.08 5.45 V 

Keterangan: tanda V = signifikan (t>1.96); X = tidak signifikan 

 

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa nilai t pada item 20 memiliki 

koefisien yang bermuatan negatif. Dengan demikian item 20 akan dieliminasi 

dan tidak ikut dianalisis dalam perhitungan skor faktor. Pada model pengukuran 

ini tidak terdapat item yang memiliki lebih dari lima kesalahan pengukuran 

yang berkorelasi dengan kesalahan pengukuran item lainnya. 

 

Agreeableness 

Penulis menguji apakah 8 item yang ada bersifat unidimensional, artinya benar 

hanya mengukur agreeableness. Dari hasil  awal analisis CFA yang dilakukan 

dengan model satu faktor ternyata tidak fit dengan chi–square = 70.03, df = 20, 

p-value = 0.00000, RMSEA = 0.108. Namun, setelah dilakukan modifikasi 

terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada beberapa item dibebaskan 

berkorelasi satu sama lainnya, maka diperoleh model fit seperti pada gambar 

dibawah ini. 
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Gambar 3 

Hasil Analisis Faktor Konfirmatorik Agreeableness 

 

Berdasarkan gambar di atas, diperoleh nilai chi-square = 21,44, df = 16, 

p-value = 0,20704, RMSEA = 0,035 maka dinyatakan bahwa model dengan satu 

faktor (unidimensional) dapat diterima dan seluruh item mengukur satu faktor 

saja yaitu agreeableness 

Kemudian peneliti melihat apakah item tersebut mengukur faktor yang 

hendak diukur secara signifikan dan sekaligus menentukan apakah item tersebut 

perlu dieliminasi atau tidak. Dalam hal ini yang diuji adalah hipotesis nihil 

tentang koefisien muatan faktor dari item. 
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Tabel 3 

Muatan Faktor Item Agreeableness 

Item Koefisien Standard error T-value Signifikansi 

2 0.20 0.09 2.35 V 
4 0.17 0.09 1.97 V 

6 0.76 0.13 5.74 V 

34 0.47 0.10 4.69 V 

13 -0.16 0.09 -1.83 X 

15 0.16 0.09 1.81 X 

17 -0.09 0.09 -1.01 X 

35 -0.19 0.09 -2.16 X 

Keterangan: tanda V = signifikan (t>1.96); X = tidak signifikan 

 

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa nilai t pada item 15 tidak signfikan 

(t<1.96), sementara itu ada tiga item yang bermuatan negatif yaitu 13, 17, dan 

35. Dengan demikian item 13, 15, 17, dan 35 akan dieliminasi dan tidak ikut 

dianalisis dalam perhitungan skor faktor. Pada model pengukuran ini tidak 

terdapat item yang memiliki lebih dari lima kesalahan pengukuran yang 

berkorelasi dengan kesalahan pengukuran item lainnya. 

 

Conscientiousness 

Penulis menguji apakah 8 item yang ada bersifat unidimensional artinya benar 

hanya mengukur conscientiousness. Dari hasil awal analisis, CFA yang 

dilakukan dengan model satu faktor ternyata tidak fit dengan nilai chi-square = 

143,13, df = 20, p-value = 0,00000, RMSEA = 0,170. Namun, setelah dilakukan 

modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada beberapa item 

dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya, maka diperoleh model fit seperti pada 

gambar dibawah ini: 
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Gambar 4 

 Hasil Analisis Faktor Konfirmatorik Conscientiousness 

 

Berdasarkan gambar di atas, diperoleh nilai chi-square=20,05, df=15, P-

value=0,17016, RMSEA=0,040 maka dinyatakan bahwa model dengan satu 

faktor (unidimensional) dapat diterima dan seluruh item mengukur satu faktor 

saja yaitu conscientiousness.  

Kemudian penulis melihat apakah item tersebut mengukur faktor yang 

hendak diukur secara signifikan dan sekaligus menentukan apakah item tersebut 

perlu dieliminasi atau tidak. Dalam hal ini yang diuji adalah hipotesis nihil 

tentang koefisien muatan faktor dari item. 
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Tabel 4 

Muatan Faktor Item Conscientiousness 

Item Koefisien Standard error T-value Signifikansi 

19 0.29 0.07 4.26 V 
21 0.89 0.07 13.01 V 

23 0.43 0.07 6.27 V 

33 0.66 0.07 9.89 V 

26 0.39 0.07 5.63 V 

28 0.41 0.08 5.07 V 

30 0.63 0.07 9.38 V 

40 0.04 0.07 0.58 X 

Keterangan: tanda V = signifikan (t>1.96); X = tidak signifikan 

 

 

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa nilai t pada item 40 tidak signfikan 

(t<1.96). Dengan demikian item 40 akan dieliminasi dan tidak ikut dianalisis 

dalam perhitungan skor faktor. Pada model pengukuran ini tidak terdapat item 

yang memiliki lebih dari lima kesalahan pengukuran yang berkorelasi dengan 

kesalahan pengukuran item lainnya. 

 

Openness 

Penulis menguji apakah 8 item yang ada bersifat unidimensional artinya benar 

hanya mengukur openness. Dari hasil awal analisis CFA yang dilakukan model 

satu faktor ternyata tidak fit dengan chi-square = 104,79, df = 20, p-value = 

0,00000, RMSEA = 0,141.  

Namun, setelah dilakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan 

pengukuran pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya, maka 

diperoleh model fit seperti pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 5 

Hasil Analisis Faktor Konfirmatorik Openness 

 

Berdasarkan gambar di atas, diperoleh nilai chi-square = 22,00, df =14, p-

value = 0,07855, RMSEA = 0,052 maka dinyatakan bahwa model dengan satu 

faktor (unidimensional) dapat diterima dan seluruh item mengukur satu faktor 

saja yaitu openness.  

Kemudian penulis melihat apakah item tersebut mengukur faktor yang 

hendak diukur secara signifikan dan sekaligus menentukan apakah item tersebut 

perlu dieliminasi atau tidak. Dalam hal ini yang diuji adalah hipotesis nihil 

tentang koefisien muatan faktor dari item. 
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Tabel 5 

Muatan Faktor Item Openness 

Item Koefisien Standard error T-value Signifikansi 

14 0.55 0.09 6.13 V 
16 0.49 0.09 5.79 V 

18 0.40 0.09 4.40 V 

38 0.58 0.09 6.66 V 

25 0.39 0.08 4.63 V 

27 0.28 0.09 3.13 V 

29 0.13 0.09 1.46 X 

39 0.21 0.09 2.37 V 

Keterangan: tanda V = signifikan (t>1.96); X = tidak signifikan 

 

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa nilai t pada item 39 tidak signfikan 

(t<1.96). Dengan demikian item 39 akan dieliminasi dan tidak ikut dianalisis 

dalam perhitungan skor faktor. Pada model pengukuran ini tidak terdapat item 

yang memiliki lebih dari lima kesalahan pengukuran yang berkorelasi dengan 

kesalahan pengukuran item lainnya. 

 

DISKUSI 

 

Berdasarkan hasil uji konstruk terhadap instrumen Neo Personality Inventory–

Revised dengan menggunakan pendekatan confirmatory factor analysis 

mengungkapkan bahwa seluruh item bersifat unidimensional atau dengan kata 

lain hanya mengukur satu faktor saja, yakni tipe kepribadian big five 

(extraversion, agreeableness, neuroticism, openness, conscientiousness). Selain 

itu, dari lima subskala dalam Neo Personality Inventory–Revised yang diuji 

validitas konstruknya mencapai model fit hanya memerlukan modifikasi singkat 

walaupun ada satu subskala yang memiliki empat item yang tidak signifikan 

ketika diuji.  
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f) Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul, misalnya judul buku, 

karangan lain, kepala ilustrasi, atau tabel; 

g) Tanda titik tidak dipakai di belakang (1) alamat pengirim atau 

tanggal surat atau (2) nama dan alamat penerima surat. 

3) Penulisan tanda koma (,) 

a) Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian 

atau pembilangan; 

b) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu 

dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti 

tetapi atau melainkan; 

c) Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk 

kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimat; 

d) Tanda koma harus dipakai di belakang kata atau ungkapan 

penghubung antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat, 

seperti oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan 

tetapi; 



e) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti o, ya, wah 

aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat di dalam 

kalimat; 

f) Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari 

bagian lain dalam kalimat; 

g) Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki; 

h) Tanda koma dipakai di antara orang dan gelar akademik yang 

mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, 

keluarga, atau marga; 

i) Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang 

sifatnya tidak membatasi; 

j) Tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca di belakang 

keterangan yang terdapat pada awal kalimat; 

k) Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung 

dari bagian lain yang mengiringinya  dalam kalimat jika petikan 

langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. 

4) Tanda titik koma (;) 

a) Tanda titik koma untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang 

sejenis dan setara; 

b) Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung 

untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat 

majemuk; 

c) Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan unsur-unsur dalam 

kalimat kompleks yang tidak cukup dipisahkan dengan tanda 

koma demi memperjelas arti kalimat secara keseluruhan. 

5) Penulisan huruf miring 

a) Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama 

buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan; 

b) Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau 

mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata; 

c) Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata 

ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang sudah disesuaikan 

ejaannya. 

6) Penulisan kata dasar 

Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. 

7) Penulisan kata turunan 

a) Imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) ditulis serangkaian dengan 

kata dasarnya; 



b) Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan, atau akhiran 

ditulis serangkaian dengan kata yang langsung mengikuti atau 

mendahuluinya; 

c) Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan 

dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. 

8) Bentuk ulang 

Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda 

hubung. 

9) Gabungan kata 

a) Gabungan kata yang lazim disebutkan kata majemuk, termasuk 

istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah; 

b) Gabungan kata, termasuk istilah khusus, yang mungkin 

menimbilkan salah pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung 

untuk menegaskan pertalian unsur yang berkaitan; 

c) Gabungan kata berikut ditulis serangkai karena hubungannya 

sudah sangat padu sehingga tidak dirasakan lagi sebagai dua 

kata; 

d) Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam 

kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. 

10) Kata ganti ku, kau, mu, dan nya 

Kata ganti ku dan kau sebagai bentuk singkat kata aku dan engkau, 

ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. 

11) Kata depan di, ke, dan dari 

Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah dianggap 

sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. 

12) Kata sandang si dan sang 

Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 

13) Penulisan pertikel 

a) Partikel –lah dan –kah ditulis serangkai dengan kata yang 

mendahuluinya; 

b) Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya; 

c) Partikel per yang berarti (demi), dan (tiap) ditulis terpisah dari 

bagian kalimat yang mendahuluinya atau mengikutinya. 

6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan 

dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki. 

7. Naskah diserahkan kepada penyunting selambat-lambatnya dua bulan 

sebelum waktu penerbitan dikirim ke email: redaksi_JP3I@yahoo.co.id. 
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