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Abstract 
Health belief is a series of belief, contains people's perceptions that produce a health 

behavior. Health belief consists of six dimension, perceived susceptibility, perceived 

severity, perceived benefits, perceived barriers, cues to action, and self-efficacy. Social 

support is a comfort, care, self-esteem, or a support available for a person from other 
people. Social support classified into four: emotional support, tangible support, 

informational support, and companionship support. Health belief model and social 

support are independent variables in research about patient obedience. Because 

dependent variable in this research is in category (obey and not obey), construct 

validity test was conducted on independent variable. Confirmatory factor analysis 

(CFA) using LISREL 8.70 was used. Result showed health belief model scale consist 28 

unidimensional items of 30 items and social support consist 8 unidimensional items of 

12 items. Of 18 items that the construct validity’s been tested, result showed that there 

are 17 unidimensional items.  

 

Keywords: Health Belief Model, Perceived Susceptibility, Perceived Severity, Perceived 
Benefits, Perceived Barriers, Cues To Action, Self-Efficacy, Social Support 

Confirmatory Factor Analysis 

 

Abstrak 
Health belief adalah serangkaian keyakinan yang berisi persepsi-persepsi seseorang 

yang menghasilkan perilaku sehat. Health belief terdiri dari enam dimensi, yaitu 

persepsi terhadap kerentanan, persepsi terhadap keparahan, persepsi terhadap 

manfaat, persepsi terhadap hambatan, isyarat untuk bertindak, dan percaya diri. 

Sedangkan dukungan sosial adalah kenyamanan, peduli, harga diri, atau bantuan yang 
tersedia untuk seseorang dari orang lain atau kelompok lainnya. Dukungan sosial 

diklasifikasikan menjadi empat, yaitu emotional support, tangible support, informational 

support, dan companionship support. Health belief model dan dukungan sosial 

merupakan variabel independen dalam penelitian tentang perilaku patuh berobat 

pasien tuberkulosis paru. Oleh karena variabel dependen penelitian ini kategorik, uji 

validitas konstruk hanya dilakukan pada variabel independen. Metode analisis yang 

digunakan untuk menguji konstruk ini adalah analisis faktor konfirmatorik dengan 

menggunakan LISREL 8.70. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa skala health 

belief model terdapat 28 item yang unidimensional dari 30 item dan pada skala 

dukungan sosial terdapat 8 item yang unidimensional dari 12 item.  Dari 18 item yang 

diuji validitas konstruknya, terdapat 17 item yang bersifat unidimensional.  
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Kata Kunci: Health Belief Model, Persepsi Terhadap Kerentanan, Persepsi Terhadap 
Keparahan, Persepsi Terhadap Manfaat, Persepsi Terhadap Hambatan, Isyarat untuk 
Bertindak, Harga Diri, Dukungan Sosial, Analisis Faktor Konfirmatorik 

 

 
Diterima: 4 Oktober 2014 Direvisi: 11 November 2014 Disetujui: 2 November 2014 

 

PENDAHULUAN 

 

Health belief adalah serangkaian keyakinan yang berisi persepsi-persepsi 

seseorang yang menghasilkan suatu perilaku sehat (Ogden, 2007). Health belief 

(Champion dan Skinner dalam Glanz et al., 2008) terdiri dari enam dimensi, 

yaitu (1) Persepsi terhadap kerentanan (perceived susceptibility) ialah keyakinan 

terhadap kerentanan terjangkit suatu kondisi atau penyakit. Contohnya, seorang 

wanita meyakini kemungkinan ia terjangkit kanker payudara sebelum ia 

melakukan pemeriksaan mammogram. (2) Persepsi terhadap keparahan 

(perceived severity) ialah perasaan adanya keseriusan tertular suatu penyakit 

yang memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi medis berupa kematian, cacat, 

atau nyeri dan konsekuensi sosial berupa dampak terhadap pekerjaan, kehidupan 

keluarga, dan hubungan sosial. (3) Persepsi terhadap manfaat (perceived 

benefits) ialah keyakinan akan adanya keberhasilan dari tindakan disarankan 

untuk mengurangi risiko atau keseriusan dampak. (4) Persepsi terhadap 

hambatan (perceived barriers) ialah hambatan yang dirasakan seseorang saat ia 

bertindak sesuai yang dianjurkan, seperti masalah biaya berobat dan efek 

samping obat. (5) Isyarat untuk bertindak (cues to action) ialah strategi-strategi 

yang dilakukan guna mengaktifkan kesiapan berperilaku, misalnya publikasi 

media. Ini bermanfaat sebagai trigger agar orang tergugah sadar dan mau 

berperilaku. (6) Percaya diri (self-efficacy) ialah kepercayaan diri yang dimiliki 

seseorang bahwa ia mampu untuk berperilaku. 

Dukungan sosial adalah kenyamanan, peduli, harga diri, atau bantuan 

yang tersedia untuk seseorang dari orang lain atau kelompok lainnya (Uchino, 

2004 dalam Sarafino & Smith, 2011). Dukungan sosial diklasifikasikan menjadi 
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empat (Uchino, 2004 dalam Sarafino & Smith, 2011), yaitu (1) Dukungan 

emosional (emotional support) meliputi penyampaian empati, kepedulian, 

perhatian, hal positif, dan semangat kepada orang lain. (2) Dukungan nyata 

(tangible support) meliputi bantuan langsung, seperti ketika orang memberikan 

atau meminjamkan uang atau orang membantu mengerjakan tugas-tugas saat 

stres. (3) Dukungan informasi (informational support) meliputi memberikan 

nasihat, arah, saran, atau umpan balik tentang bagaimana seseorang bertindak. 

(4) Dukungan persahabatan (companionship support) meliputi ketersediaan 

orang lain untuk menghabiskan waktu dengan seseorang, sehingga memberikan 

perasaan keanggotaan dalam kelompok orang-orang yang berbagi minat dan 

aktivitas sosial.   

 

Deskripsi Mengenai Alat Ukur  

Alat ukur health belief dan dukungan sosial yang digunakan dalam penelitian ini 

peneliti konstruksikan sendiri berdasarkan teori yang dipaparkan oleh 

Champion dan Skinner dalam Glanz et al. (2008) dan Uchino (2004) dalam 

Sarafino dan Smith (2011). Alat ukur health belief model terdiri dari 30 item 

dan dukungan sosial terdiri dari 12 item dengan empat rentang skala dari 

“sangat setuju” sampai “sangat tidak setuju”. Item-item terdiri dari item 

favorable dan unfavorable. 

 

METODE 

 

Untuk menguji validitas alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan CFA (Confirmatory Factor Analysis) dengan software Lisrel 

8.70. Jöreskog dan Sörbom (1996) menjelaskan langkah-langkah yang 

dilakukan untuk mendapatkan kriteria hasil CFA yang baik. Pertama, 

melakukan uji CFA dengan model satu faktor dan melihat nilai chi-square yang 

dihasilkan. Jika nilai chi-square tidak signifikan (p > 0,05) berarti semua item 

hanya mengukur satu faktor saja. Namun, jika nilai chi-square signifikan (p < 
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0,05), maka perlu dilakukan modifikasi terhadap model pengukuran yang diuji 

sesuai langkah kedua berikutnya. Kedua, jika nilai chi-square signifikan (p < 

0,05), maka dilakukan modifikasi model pengukuran dengan cara membebaskan 

parameter berupa korelasi kesalahan pengukuran. Ini terjadi ketika suatu item 

selain mengukur konstruk yang ingin diukur, item tersebut juga mengukur hal 

yang lain (mengukur lebih dari satu konstruk atau multidimensional). Jika 

setelah beberapa kesalahan pengukuran dibebaskan untuk saling berkorelasi dan 

akhirnya diperoleh model fit, maka model terakhir inilah yang akan digunakan 

pada langkah selanjutnya. 

Jika telah diperoleh model yang fit, maka dilakukan analisis item dengan 

melihat apakah muatan faktor item tersebut signifikan dan mempunyai nilai 

koefisien positif. Jika t-value untuk koefisien muatan faktor suatu item lebih 

besar dari 1,96 (absolute), maka item tersebut dinyatakan signifikan dalam 

mengukur faktor yang hendak diukur (tidak dibuang atau tidak dieliminasi). 

Setelah itu dilihat apakah ada item yang muatan negatif. Perlu dicatat 

bahwa untuk alat ukur yang bukan mengukur kemampuan (misal: personality 

inventory), jika ada pernyataan negatif perlu dilakukan penyesuaian arah 

skoringnya yang dirubah menjadi positif. Jika sudah dibalik, maka berlaku 

perhitungan umum dimana item bermuatan faktor negatif dibuang atau 

dieliminasi. 

Selanjutnya, melihat loading factor yang merupakan besar korelasi 

(kovarian) antar indikator dengan konstruk latennya setelah diperoleh dari 

model yang fit. Bobot yang diperlukan dalam loading factor sebesar 0,5 atau 

lebih yang dianggap akan memiliki validasi yang cukup kuat untuk menjelaskan 

konstruk laten. Jika sudah sesuai, maka item tersebut dinyatakan valid dalam 

mengukur faktor yang hendak diukur (tidak dibuang atau dieliminasi). 

Apabila kesalahan pengukurannya berkorelasi terlalu banyak dengan 

kesalahan pengukuran pada item lain, maka item seperti ini pun dapat dibuang 

atau dieliminasi karena bersifat sangat multidimensional. 
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HASIL 

 

Health Belief Model 

(a) Perceived susceptibility  

Peneliti menguji apakah lima item yang ada, bersifat unidimensional, artinya 

item-item tersebut benar hanya mengukur perceived susceptibility. Setelah 

dilakukan analisis CFA pertama dengan model satu faktor, dihasilkan model 

tidak fit dengan chi-square = 25,50, df = 5, p-value = 0,000, RMSEA = 0,160. 

Namun setelah dilakukan modifikasi sebanyak sekali terhadap model dengan 

membebaskan korelasi kesalahan pengukuran diantara item-item yang 

dianalisis, maka kemudian diperoleh model fit dengan chi-square = 7.76, df = 4, 

p-value = 0,10127, RMSEA = 0,077. Nilai chi-square menghasilkan p-value > 

0,05 (tidak signifikan), yang artinya model satu faktor (unidimensional) dapat 

diterima, bahwa seluruh item hanya mengukur satu faktor saja yaitu perceived 

susceptibility. Selanjutnya peneliti melihat t-value bagi setiap koefisien muatan 

faktor seperti pada tabel 1. 

 

Tabel 1 

Muatan Faktor Item Perceived Susceptibility 

No. Item Koefisien Standard 

Error 

Nilai t Signifikan 

13 0.94 0.20 4.76 V 

14 0.22 0.09 2.41 V 

26 0.41 0.11 3.67 V 

27 0.21 0.09 2.27 V 

38 0.30 0.10 2.99 V 

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

 

Pada tabel 1 tidak terdapat item yang memiliki t-value < 1,96 dan tidak 

ada item yang memiliki koefisien muatan faktor negatif. Selain itu, model fit 

yang diperoleh juga tidak menunjukkan adanya item yang memiliki kesalaham 
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pengukuran lebih dari sama dengan tiga. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada 

item perceived susceptibility yang di eliminasi.  

(b) Perceived severity  

Peneliti menguji apakah lima item yang ada, bersifat unidimensional, artinya 

item-item tersebut benar hanya mengukur perceived severity. Setelah dilakukan 

analisis CFA pertama dengan model satu faktor, dihasilkan model fit dengan 

chi-square = 4,76, df = 5, p-value = 0,44642, RMSEA = 0,000. Nilai chi-square 

menghasilkan p-value > 0.05 (tidak signifikan), yang artinya model satu faktor 

(unidimensional) dapat diterima, bahwa seluruh item hanya mengukur satu 

faktor saja yaitu perceived severity. Selanjutnya peneliti melihat t-value bagi 

setiap koefisien muatan faktor seperti pada tabel 2. 

 

Tabel 2 

Muatan Faktor Item Perceived Severity 

No. Item Koefisien Standard 

Error 

Nilai t Signifikan 

15 0.50 0.12 4.18 V 

16 -0.27 0.09 -2.94 X 

28 1.08 0.21 5.18 V 

29 -0.06 0.07 -0.84 X 

39 0.19 0.08 2.28 V 

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

 

Tabel 2 menunjukkan terdapat item yang memiliki nilai t < 1,96 dan 

koefisien muatan faktor negatif yaitu item 16 dan item 29. Hal ini menunjukkan 

bahwa item 16 dan item 29 di eliminasi, tidak diikutkan dalam analisis korelasi 

dan regresi. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis kembali tanpa 

memasukkan item 16 dan item 29, sehingga didapatkan hasil analisis CFA 

dengan chi-square = 0,00, df= 0, p-value = 1, RMSEA = 0,00. Koefisien 

muatan faktor item perceived severity disajikan dalam tabel 3. 
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Tabel 3 

Muatan Faktor Item Perceived Severity 

No. Item Koefisien Standard 

Error 

Nilai t Signifikan 

15 0.61 0.16 3.92 V 

28 0.87 0.21 4.21 V 

39 0.24 0.10 2.53 V 

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

 

(c) Perceived benefits 

Peneliti menguji apakah lima item yang ada, bersifat unidimensional, artinya 

item-item tersebut benar hanya mengukur perceived benefits. Setelah dilakukan 

analisis CFA pertama dengan model satu faktor, dihasilkan  model  tidak fit 

dengan chi-square = 24,05, df = 5, p-value = 0,00021, RMSEA = 0,154. Namun 

setelah dilakukan modifikasi sebanyak dua kali terhadap model dengan 

membebaskan korelasi kesalahan pengukuran diantara item-item yang 

dianalisis, maka kemudian diperoleh model fit dengan chi-square = 1,82, df = 3, 

p-value = 0,61138, RMSEA = 0,00. Nilai chi-square menghasilkan p-value > 

0,05 (tidak signifikan), yang artinya model satu faktor (unidimensional) dapat 

diterima, bahwa seluruh item hanya mengukur satu faktor saja yaitu perceived 

benefits. Selanjutnya peneliti melihat t-value bagi setiap koefisien muatan faktor 

seperti pada tabel 4. 

 

Tabel 4 

Muatan Faktor Item Perceived Benefits 

No. Item Koefisien 
Standard 

Error 
Nilai t Signifikan 

17 0.3 0.09 3.22 V 
18 0.91 0.18 4.91 V 

30 0.54 0.12 4.51 V 

31 0.15 0.07 2.00 V 

40 1.04 0.20 5.26 V 

Keterangan: V = signifikan (t>1.96), X= tidak signifikan 
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Tabel 4 menunjukkan bahwa tidak ada item yang memiliki nilai t < 1,96 

dan bermuatan faktor negatif. Selain itu, model fit yang diperoleh juga tidak 

menunjukkan adanya item yang memiliki kesalaham pengukuran lebih dari 

sama dengan tiga. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada item perceived benefits 

yang di eliminasi.  

 

(d) Perceived barriers  

Peneliti menguji apakah lima item yang ada, bersifat unidimensional, artinya 

item-item tersebut benar hanya mengukur perceived barriers. Setelah dilakukan 

analisis CFA pertama dengan model satu faktor, dihasilkan  model  tidak fit 

dengan chi-square = 11,41, df = 5, p-value = 0,04384, RMSEA = 0,090. Namun 

setelah dilakukan modifikasi sebanyak sekali terhadap model dengan 

membebaskan korelasi kesalahan pengukuran diantara item-item yang 

dianalisis, maka kemudian diperoleh model fit dengan chi-square = 4,06, df = 5, 

p-value = 0,39738, RMSEA = 0,010. Nilai chi-square menghasilkan p-value > 

0,05 (tidak signifikan), yang artinya model satu faktor (unidimensional) dapat 

diterima, bahwa seluruh item hanya mengukur satu faktor saja yaitu perceived 

barriers. Selanjutnya peneliti melihat t-value tiap koefisien muatan faktor 

seperti pada tabel 5. 

 

Tabel 5 

Muatan Faktor Item Perceived Barriers 

No. Item Koefisien Standard 

Error 

Nilai t Signifikan 

19 0.39 0.10 3.96 V 
20 0.41 0.10 4.18 V 

32 0.27 0.10 2.74 V 

33 0.69 0.11 6.38 V 

41 0.58 0.10 5.69 V 

Keterangan: V = signifikan (t>1.96), X = tidak signifikan 
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Tabel 5 menunjukkan bahwa tidak ada item yang memiliki nilai t < 1,96 

dan bermuatan faktor negatif. Selain itu, model fit yang diperoleh juga tidak 

menunjukkan adanya item yang memiliki kesalaham pengukuran lebih dari 

sama dengan tiga. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada item perceived 

barriers yang di eliminasi.  

 

(e) Cues to action  

Peneliti menguji apakah lima item yang ada, bersifat unidimensional, artinya 

item-item tersebut benar hanya mengukur cues to action. Setelah dilakukan 

analisis CFA pertama dengan model satu faktor, dihasilkan  model  tidak fit 

dengan chi-square = 17,85, df = 5, p-value = 0,00314, RMSEA = 0,127. Namun 

setelah dilakukan modifikasi sebanyak sekali terhadap model dengan 

membebaskan korelasi kesalahan pengukuran diantara item-item yang 

dianalisis, maka kemudian diperoleh model fit dengan chi-square = 3,79, df = 4, 

p-value = 0,43494, RMSEA = 0,00. Nilai chi-square menghasilkan p-value > 

0,05 (tidak signifikan), yang artinya model satu faktor (unidimensional) dapat 

diterima, bahwa seluruh item hanya mengukur satu faktor saja yaitu cues to 

action. Selanjutnya peneliti melihat t-value bagi setiap koefisien muatan faktor 

seperti pada tabel 6. 

 

Tabel 6 

Muatan Faktor Item Cues to Action 

No. Item Koefisien Standard 

Error 

Nilai t Signifikan 

21 0.65 0.09 7.65 V 
22 0.23 0.09 2.64 V 

34 0.60 0.10 6.08 V 

35 0.57 0.08 6.71 V 

42 0.70 0.10 7.34 V 

Keterangan: V = signifikan (t >1.96), X = tidak signifikan 
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Tabel 6 menunjukkan bahwa tidak ada item yang memiliki nilai t < 1,96 

dan bermuatan faktor negatif. Selain itu, model fit yang diperoleh juga tidak 

menunjukkan adanya item yang memiliki kesalaham pengukuran lebih dari 

sama dengan tiga. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada item cues to action 

yang di eliminasi. 

 

(f) Self-Efficacy 

Peneliti menguji apakah lima item yang ada, bersifat unidimensional, artinya 

item-item tersebut benar hanya mengukur self-efficacy. Setelah dilakukan 

analisis CFA pertama dengan model satu faktor, dihasilkan  model  tidak fit 

dengan chi-square = 57,89, df = 5, p-value = 0,00, RMSEA = 0,257. Namun 

setelah dilakukan modifikasi sebanyak dua kali terhadap model dengan 

membebaskan korelasi kesalahan pengukuran diantara item-item yang 

dianalisis, maka kemudian diperoleh model fit dengan chi-Square = 7,22, df = 3, 

p-value = 0,06529, RMSEA = 0,094. Nilai chi-square menghasilkan p-value > 

0,05 (tidak signifikan), yang artinya model satu faktor (unidimensional) dapat 

diterima, bahwa seluruh item hanya mengukur satu faktor saja yaitu self-

efficacy. Selanjutnya peneliti melihat t-value bagi setiap koefisien muatan faktor 

seperti pada tabel 7. 

 

Tabel 7 

Muatan Faktor Item Self-Efficacy 

No. Item Koefisien Standard 

Error 

Nilai t Signifikan 

23 0.82 0.07 12.30 V 
24 0.49 0.08 6.30 V 

25 0.89 0.06 13.86 V 

36 0.89 0.06 13.99 V 

37 0.42 0.08 5.10 V 

Keterangan: V = signifikan (t>1.96), X = tidak signifikan  
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Tabel 7 menunjukkan bahwa tidak ada item yang memiliki nilai t < 1,96 

dan bermuatan faktor negatif. Selain itu, model fit yang diperoleh juga tidak 

menunjukkan adanya item yang memiliki kesalaham pengukuran lebih dari 

sama dengan tiga. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada item self-efficacy yang 

di eliminasi. 

 

Dukungan Sosial  

Peneliti menguji apakah dua belas item yang ada, bersifat unidimensional, 

artinya item-item tersebut benar hanya mengukur dukungan sosial. Setelah 

dilakukan analisis CFA pertama dengan model satu faktor, dihasilkan  model 

tidak fit dengan chi-square = 255,73, df = 54, p-value = 0,000, RMSEA = 

0,153. Namun setelah dilakukan modifikasi sebanyak lima belas kali terhadap 

model dengan membebaskan korelasi kesalahan pengukuran diantara item-item 

yang dianalisis, maka kemudian diperoleh model fit dengan chi-square = 51,99, 

df = 39, p-value = 0,07966, RMSEA = 0,046. Nilai chi-square menghasilkan p-

value > 0,05 (tidak signifikan), yang artinya model satu faktor (unidimensional) 

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

dukungan sosial. Langkah selanjutnya adalah melihat signifikan atau tidaknya 

item dalam mengukur apa yang hendak diukur, sekaligus menentukan apakah 

item tertentu perlu di eliminasi 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, jika nilai t 

> 1,96 artinya item tersebut signifikan dan begitu juga sebaliknya. Koefisien 

muatan faktor untuk item pengukuran dukungan sosial disajikan dalam tabel 8 

berikut ini: 
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Tabel 8 

Muatan Faktor Item Dukungan Sosial 

No. Item Koefisien Standard Error Nilai t Signifikan 

1 0.76 0.07 10.85 V 
2 0.73 0.07 10.27 V 

3 0.05 0.08 0.57 X 

4 -0.06 0.08 -0.81 X 

5 0.66 0.08 8.58 V 

6 0.30 0.08 3.68 V 

7 0.58 0.07 7.97 V 

8 0.75 0.08 10.05 V 

9 -0.13 0.08 -1.57 X 

10 0.72 0.07 10.42 V 

11 0.29 0.08 3.80 V 

12 0.68 0.07 9.61 V 

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

 

Pada tabel 8 terdapat item yang memiliki t-value < 1,96 yaitu item 3, item 

4, dan item 9. Selanjutnya terdapat item yang memiliki muatan faktor negatif 

yaitu item 4 dan item 9. Selain itu, model fit menunjukkan bahwa item 6 

memiliki korelasi kesalahan pengukuran lebih dari 3. Hal ini menunjukkan item 

3, item 4, item 6, dan item 9 di eliminasi, artinya item-item tersebut tidak 

diikutkan dalam analisis. Setelah itu, peneliti melakukan analisis kembali 

dengan tidak mengikutsertakan item 3, 4, 6, dan 9, sehingga didapatkan hasil 

analisis CFA dengan chi-square = 26,68, df= 18, p-value = 0,08511, RMSEA = 

0,055. Koefisien muatan faktor item dukungan sosial disajikan dalam tabel 9 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 



JP3I Vol. IV No. 2 April 2015 

109 

Tabel 9 

Muatan Faktor Item Dukungan Sosial 

No. Item Koefisien Standard 

Error 

Nilai t Signifikan 

1 0.76 0.07 10.87 V 

2 0.72 0.07 9.81 V 

5 0.58 0.08 7.54 V 

7 0.54 0.08 7.09 V 

8 0.68 0.07 9.22 V 

10 0.75 0.07 10.68 V 

11 0.30 0.08 3.71 V 

12 0.70 0.07 9.53 V 

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

 

Dari tabel 9 di atas dapat dilihat bahwa seluruh item signifikan (t > 1.96) 

dan semua koefisien sudah bermuatan positif. Artinya semua koefisien muatan 

faktor dari item sesuai dengan sifat item yang semuanya bersifat favorable. 

Dengan demikian item-item tersebut tidak akan di eliminasi. Berikut adalah 

gambar model fit yang diperoleh: 
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Gambar 2 

Uji Validitas Dukungan Sosial 

 

DISKUSI 

 

Hasil uji validitas konstruk terhadap alat ukurhealth belief model dan dukungan 

sosialdengan menggunakan pendekatan confirmatory factor analysis (CFA) 

mengungkapkan bahwa setelah dilakukan pembebebasan korelasi antar item 

barulah diperoleh hasil seluruh item bersifat unidimensional, yaitu hanya 

mengukur satu faktor saja. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa health belief 

model yang diteorikan Champion dan Skinner dan dukungan sosial oleh Uchino 

dapat diterima. Hal itu dikarenakan seluruh item dalam kedua alat ukur ini 

memenuhi kriteria-kriteria sebagai item yang baik, yaitu memiliki muatan faktor 

positif, valid (signifikan, t > 1,96), dan korelasi residualnya kurang dari tiga. 

 



JP3I Vol. IV No. 2 April 2015 

111 

DAFTAR PUSTAKA 

Glanz, K., Rimer, B.K., & Viswanath, K. (2008). Health behavior and health 

education: Theory, research, and practice. 4
th
 edition. San Francisco: 

Jossey-bass.  

Jöreskog, K.G. & Sörbom, D. (1996). LISREL 8: User’s reference guide. 

Scientific Software International, Inc. 

Sarafino, E.P., & Smith, T.W. (2011). Health psychology: biopsychosocial 
interaction. (7

th
 edition). USA: Wiley. 

Umar, Jahja. (2011). Bahan kuliah psikometri. UIN Jakarta. Tidak diterbitkan. 

 
 



 

112 



 

113 

UJI VALIDITAS KONSTRUK PADA INSTRUMEN 

SOCIAL SKILLS INVENTORY DENGAN METODE 

CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS (CFA) 
 

Wisti Hasrikusuma Pramusita 
HEPI Jakarta 

wisti.hasrikusuma@gmail.com 
 

 

Abstract 
Social skill is an ability to give, accept, and to control verbal and nonverbal information 

so that a positive social interactions created (Riggio, 1986). Social skill consist  six 

dimensions, those are emotional expressivity, emotional sensitivity, emotional control, 

social expressivity, social sensitivuty, and social support. Social skill inventory is an 
instrument of standard measurement that developed by Ronald E. Riggio (1989) to 

measure six dimension of social skill. This research goal is to test the construct validity 

of instrument. Data in this research is collected from 200 high school students in South 

Jakarta. Confirmatory factor analysis with LISREL 8.70 was used to test the construct 

validity. The result of this research showed that all items that consist 36 items is 

unidimensional. That means, all items just measure one factor so that one factor model 

can be accepted. 

 

Keywords: Construct Validity Test, Social Skill, Emotional Expressivity, Emotional 

Sensitivity, Emotional Control, Social Expressivity, Social Sensitivity, Social Control 

 

Abstrak 
Keterampilan sosial adalah kemampuan dalam mengirimkan, menerima, dan 

mengontrol informasi verbal maupun nonverbal sehingga tercipta interaksi sosial yang 

positif (Riggio, 1986). Keterampilan sosial tersusun ke dalam enam dimensi yaitu 

ekspresivitas emosional, sensitifitas emosional, kontrol emosional, ekspresivitas sosial, 

sensitivitas sosial, dan kontrol sosial. Social Skills Inventory merupakan instrumen 

pengukuran baku yang dikembangkan oleh Ronald E. Riggio (1989) untuk mengukur 

enam dimensi keterampilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas 

kostruk instrumen tersebut. Data dalam penelitian ini diperoleh dari siswa sekolah 
menengah atas di Jakarta Selatan yang berjumlah 200 orang. Metode yang digunakan 

untuk mengujinya adalah confirmatory factor analysis (CFA) dengan menggunakan 

software LISREL 8.70. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh item yang 

berjumlah 36 item bersifat unidimensional, artinya seluruh item hanya mengukur satu 

faktor saja sehingga model satu faktor dapat diterima. 

 

Kata Kunci: Uji Validitas Konstruk, Keterampilan Sosial, Ekspresivitas Emosional, 

Sensitifitas Emosional, Kontrol Emosional, Ekspresivitas Sosial, Sensitivitas Sosial, 

Kontrol Sosial 

 

 
Diterima: 12 Oktober 2014 Direvisi: 9 Desember 2014 Disetujui: 20 Desember 2014 



UJI VALIDITAS KONSTRUK PADA INSTRUMEN SOCIAL SKILLS INVENTORY 

114 

PENDAHULUAN 

 

Social Skills Inventory (SSI) adalah pengukuran self-report pertama yang 

dikenalkan Ronald E. Riggio (1986) kepada penelitian psikologikal. SSI dibuat 

untuk mengukur keterampilan emosi dan sosial dasar dan memprediksi 

keterampilan sosial seseorang dalam kehidupan sekolah, pekerjaan, atau 

interaksi sosial sehari-hari. SSI didasarkan kepada model teoretikal dari 

keterampilan komunikasi yang menyatakan bahwa terdapat tiga dasar tipe 

keterampilan, yaitu expressive (encoding) skills, sensitivity (decoding) skills, 

dan control (regulatory) skills. Keterampilan sosial terbagi menjadi enam 

dimensi, yaitu emotional expressivity, emotional sensitivity, emotional control, 

social expressivity, social sensitivity, dan social control (Riggio, 1989; 2003). 

Keenam dimensi tersebut yakni (a) Emotional expressivity mengacu 

kepada keterampilan seseorang dalam berkomunikasi secara non verbal, yaitu 

kemampuan mengirimkan pesan emosi atau ekspresi nonverbal. Dimensi ini 

merefleksikan kemampuan individu untuk mengekspresikan emosinya secara 

spontan dan akurat. Seseorang yang memiliki keterampilan emotional 

expressivity adalah seorang yang bersemangat dan aktif serta dapat 

dikarakteristikan sebagai seorang yang emosional. Individu yang tinggi dalam 

emotional expressivity akan mampu untuk membangkitkan emosi dan 

menginspirasi orang lain karena kemampuan mereka untuk mengirimkan 

keadaan emosional atau perasaan mereka. Individu dengan emotional 

expressivity yang tinggi akan cenderung buruk dalam mengontrol emosinya, 

karena mereka memiliki spontanitas emosi. (b) Emotional Sensitivity mengukur 

keterampilan dalam menerima dan mengintepretasi komunikasi nonverbal dari 

orang lain. Individu yang memiliki sensitifitas emosional dapat secara akurat 

mengintepretasi tanda emosi dari orang lain. Seorang yang memiliki skor tinggi 

disini akan dapat mengintepretasikan komunikasi emosional secara cepat dan 

efisien, mereka dapat lebih mudah menjadi orang yang terpengaruh secara 

emosional oleh orang lain, merasakan keadaan emosional orang lain dengan 
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penuh pengertian. (c) Emotional control mengukur kemampuan untuk 

mengendalikan dan mengatur perilaku emosional dan nonverbal. Individu 

dengan emotional control yang tinggi akan menjadi aktor emosional yang baik 

karena mampu menggunakan tanda konflik emosionalnya untuk menutupi 

keadaan emosional yang sebenarnya (misalnya tertawa seadanya saaat 

mendengar gurauan, memasang wajah senang untuk menutupi kesedihan). 

Emotional control akan menjadi satu kemampuan kritikal, yang terkombinasi 

dengan keterampilan yang lain, yang dimana mengacu kepada self-monitoring. 

Seorang yang tinggi dalam kontrol emosinya akan cenderung untuk merasakan 

emosi, yang dapat mengontrol spontanitas dan keadaan emosional yang ekstrim. 

(d) Social expressivity mengukur keterampilan berbicara verbal dan kemampuan 

untuk mengajak orang lain dalam interaksi sosial. Orang-orang dengan social 

expressivity yang tinggi akan tampak seperti individu yang mudah bergaul dan 

ramah karena kemampuan mereka untuk memulai percakapan dengan orang lain 

serta dapat mengarahkan percakapan dalam subjek apapun. Secara sosial 

individu yang ekspresif biasanya mampu untuk berbicara secara spontan, 

terkadang tanpa kontrol atau memonitor isi dari apa yang mereka katakan. (e) 

Social sensitivity adalah kemampuan untuk mengintepretasi dan memahami 

komunikasi verbal dan pengetahuan umum dari norma-norma yang mengatur 

tingkah laku sosial secara tepat. Individu yang memiliki sensitivitas sosial 

adalah seorang yang penuh perhatian kepada orang lain, yaitu menjadi 

pengamat dan pendengar yang baik. Individu dengan social sensitivity yang 

tinggi memiliki pengetahuan akan norma dan peraturan sosial, sehingga mereka 

akan menjadi individu yang terlalu mengkhawatirkan tingkah laku yang tampak 

di depan orang lain. Hal ini akan mengarahkannya kepada kesadaran diri dan 

kecemasan sosial, dimana akan menghalangi partisipasi dalam interaksi sosial. 

(f) Social control mengukur keterampilan umum dalam presentasi diri dalam 

lingkungan sosial. Social control adalah kemampuan untuk tahu bagaimana 

harus bersikap di berbagai situasi sosial. Individu dengan social control tinggi 

adalah individu yang bijakasana, beradaptasi sosial, dan percaya diri. Individu 
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dengan social control yang tinggi mampu memainkan peran sosial dan dengan 

mudah dapat mengambil posisi dalam sebuah diskusi. Mereka mampu 

menyesuaikan perilaku personal untuk sesuai dengan situasi sosial manapun. 

Social control penting dalam mengarahkan arah dan isi komunikasi dalam 

interaksi sosial. 

 

Deskripsi Mengenai Instrumen 

Riggio (2003) mengembangkan dan memvalidasi suatu instrumen pengukuran 

yang dinamakan Social Skills Inventory (SSI) untuk mengukur enam dimensi 

keterampilan sosial (emotional expressivity, emotional sensitivity, emotional 

control, social expressivity, social sensitivity, dan social control). Instrumen ini 

terdiri atas 90 item dimana terdapat 15 item untuk tiap dimensi. Namun, dalam 

penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 36 item dengan 6 item tiap dimensi. 

Riggio (2003) mengatakan, skala ini dapat dibuat bentuk ringkasnya dengan 

masing-masing 5 item di tiap dimensi. Terdapat 26 item favorable dan 10 item 

unfavorable. Contoh item SSI adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1 

Item-item Social Skills Inventory 

No Item 

1 I love to socialize 

2 I am usually very good at leading group discussions 

 

Dikarenakan adanya perbedaan bahasa yang digunakan, maka peneliti 

melakukan proses adaptasi terlebih dahulu terhadap instrumen pengukuran 

tersebut dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Adapun contoh hasil 

dari adaptasi sebagai berikut. 

 

 

 

 



 

117 

Tabel 2 

Item-item Social Skill Inventory (Adaptasi) 

No Item 

1 Saya senang bersosialisasi 
2 Saya sangat baik dalam memimpin suatu kelompok diskusi 

 

Social Skills Inventory yang asli memiliki lima kategori jawaban yaitu 

“sama sekali tidak seperti saya”, “sedikit seperti saya”, “seperti saya”, “sangat 

seperti saya”, dan” memang seperti saya”. Namun dikarenakan pilihan jawaban 

yang sedikit membingungkan jika diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia, maka 

peneliti menggantinya menjadi konteks “sesuai”. 

Selain itu, untuk menghindari terjadinya pemusatan (central tendency) 

atau menghindari jumlah respon yang bersifat netral, maka peneliti hanya 

menggunakan empat kategori saja,yaitu: “Sangat Sesuai” (SS), “Sesuai” (S), 

“Tidak Sesuai” (TS), “Sangat Tidak Sesuai” (STS). Untuk favorable item, skor 

tertinggi diberikan kepada pilihan jawaban “Sangat Sesuai” (SS) dan terendah 

pada pilihan “Sangat Tidak Sesuai” (STS). Untuk unfavorable item, skor 

tertinggi diberikan pada pilihan jawaban “Sangat Tidak Sesuai” (STS) dan 

terendah pada pilihan “Sangat Sesuai” (SS). Skor-skor tersebut kemudian 

dihitung, dengan ketentuan sebagai berikut: SS = 4, S = 3, TS = 2, STS = 1. 

Untuk item yang bersifat unfavorable dihitung dengan ketentuan sebagai 

berikut: SS = 1, S = 2, TS = 3, STS = 4. 

 

METODE 

 

Untuk menguji validitas konstruk instrumen pengukuran social skills inventory 

ini, peneliti 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, 2011) adalah sebagai berikut: 

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

(unidemensional) maka tentunya tidak ada perbedaan antara matriks ∑ - 

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 instrumen hanya mengukur satu faktor 

saja. Sedangkan, jika nilai chi-square signifikan (p < 0,05), artinya bahwa 

item tersebut mengukur lebih dari satu faktor atau bersifat multidimensional. 

Maka perlu dilakukan modifikasi terhadap model pengukuran. 

5. Adapun dalam memodifikasi model pengukuran dilakukan dengan cara 

membebaskan parameter berupa korelasi kesalahan pengukuran. Hal ini 

terjadi ketika suatu item mengukur selain faktor yang hendak diukur. Setelah 

beberapa kesalahan pengukuran dibebaskan untuk saling berkorelasi, maka 

akan diperoleh model fit, maka model terakhir inilah yang akan digunakan 

pada langkah selanjutnya. 

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

atau tidak mengukur apa yang hendak diukur, dengan yang hendak di ukur, 

dengan menggunakan t-test. Jika hasil t-test tidak signifikan (t < 1,96) maka 

item tersebut tidak signifikan dalam mengukur apa yang hendak diukur, bila 
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perlu item yang demikian didrop dan sebaliknya. 

7. Selain itu, apabila dari hasil CFA terdapat item yang koefisien muatan 

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

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

8. Kemudian, apabila terdapat korelasi parsial atau kesalahan pengukuran item 

terlalu banyak berkorelasi dengan kesalahan pengukuran lainnya, maka item 

tersebut akan dieliminasi. Sebab, item yang demikian selain mengukur apa 

yang hendak diukur, ia juga mengukur hal lain (multidimensi). Adapun 

asumsi di eliminasi atau tidaknya item adalah jika tidak terdapat lebih dari 

tiga korelsi parsial atau kesalahan pengukuran yang berkorelasi dengan item 

lainnya. 

9. Terakhir, setelah dilakukan langkah-langkah seperti yang telah disebutkan di 

atas. Dan mendapatkan item dengan muatan faktor signifikan (t > 1,96) dan 

positif. Maka, selanjutnya item-item yang signifikan (t > 1,96) dan positif 

tersebut diolah untuk nantinya didapatkan faktor skornya. 

 

Adapun data dalam penelitian ini diambil dari 200 siswa sekolah 

menengah keatas di Jakarta Selatan. Data tersebut dikumpulkan dalam rangka 

penyusunan skripsi (Pramusita, 2014). 

 

HASIL 

 

Peneliti menguji apakah 6 item emotional expressivity bersifat unidimensional 

mengukur satu faktor atau tidak. Hasil awal analisis CFA yang dilakukan pada 

6 item, didapatkan model satu faktor tidak fit dengan chi-square = 6,98 , df= 2, 

p-value = 0,03048, RMSEA= 0,112. Oleh sebab itu, peneliti melakukan 

modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada beberapa item 

dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya seperti pada gambar berikut ini. 
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Gambar 1 

Analisis Faktor Konfimatorik Social Skills Inventory Dimensi Emotional 

Expressivity 

 

Dari gambar diatas, maka dapat diperoleh model fit dengan chi-square = 

3,49, df=1, p-value= 0,06190, RMSEA= 0,112. Nilai chi-square menghasilkan 

p-value > 0.05 (tidak siginfikan), yang artinya model dengan satu faktor 

(unidimensional) dapat diterima, bahwa seluruh item mengukur satu faktor saja 

yaitu emotional expressivity. 

Selanjutnya penulis ingin melihat apakah item tersebut signifikan atau 

tidak, mengukur faktor yang hendak diukur. Penulis juga ingin menentukan 

apakah item tersebut perlu di eliminasi atau tidak. Penulis melakukan uji 

hipotesis tentang koefisien muatan faktor dari item-item tersebut. Adapun 

pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai t dari tiap-tiap koefisien muatan 

faktor, seperti pada tabel 1 berikut ini. 
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Tabel 1 

Muatan Faktor Emotional Expressivity 

No. Item Koefisien Standard Error Nilai t Signifikan 

1 0,12 0,14 0,91 X 
2 0,30 0,18 1,69 X 

3 0,40 0,17 2,36 V 

4 0,49 0,20 2,44 V 

5 0,24 0,19 1,32 X 

6 0,27 0,13 2,15 V 

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

 

Pada tabel 1diatas, dapat dilihat bahwa seluruh item memiliki koefisien 

bermuatan positif, namun ada beberapa item yang memiliki nilai t < 1,96, item-

item tersebut diantaranya item 1, 2 dan 5. Selanjutnya item tersebut di eliminasi, 

artinya item-item tersebut tidak ikut serta dianalisis. 

Selanjutnya peneliti menguji apakah 6 item emotional sensitivity bersifat 

unidimensional mengukur satu faktor atau tidak. Hasil awal analisis CFA yang 

dilakukan pada 6 item, didapatkan model satu faktor tidak fit dengan chi-square 

= 48,39 , df= 9, p-value = 0,00000, RMSEA= 0,148. Oleh sebab itu, peneliti 

melakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada 

beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya seperti pada gambar 

berikut ini: 
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Gambar 2 

Analisis Faktor Konfimatorik Social Skills Inventory Dimensi Emotional 

Sensitivity 

 

Dari gambar diatas, maka dapat diperoleh model fit dengan chi-square = 

10,47, df= 7, p-value = 0,16330, RMSEA= 0,050. Nilai chi-square 

menghasilkan p-value > 0.05 (tidak siginfikan), yang artinya model dengan satu 

faktor (unidimensional) dapat diterima, bahwa seluruh item mengukur satu 

faktor saja yaitu emotional expressivity. 

Selanjutnya penulis ingin melihat apakah item tersebut signifikan atau 

tidak, mengukur faktor yang hendak diukur. Penulis juga ingin menentukan 

apakah item tersebut perlu di eliminasi atau tidak. Penulis melakukan uji 

hipotesis tentang koefisien muatan faktor dari item-item tersebut. Adapun 

pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai t dari tiap-tiap koefisien muatan 

faktor, seperti pada tabel 2 berikut ini: 
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Tabel 2 

Muatan Faktor Emotional Sensitivity 

No. Item Koefisien Standard Error Nilai t Signifikan 

1 0,78 0,07 10,97 V 
2 0,79 0,07 11,00 V 

3 0,57 0,07 7,89 V 

4 0,16 0,08 2,02 V 

5 0,42 0,08 5,52 V 

6 0,20 0,08 2,53 V 

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

 

Pada tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa seluruh item signfikan dan semua 

koefisien bermuatan positif. Pada tahap ini tidak ada item yang di eliminasi. 

Namun demikian, pada model pengukuran ini terdapat kesalahan pengukuran 

item yang saling berkorelasi satu dengan lainnya, artinya item-item tersebut 

bersifat multidimensional pada dirinya masing-masing dan tidak hanya 

mengukur satu faktor saja. Hal ini dapat dilihat dari nilai df yang pada awalnya 

berjumlah 9, namun setelah mencapai model fit, df yang tersisa berjumlah 7. 

Oleh karenanya terdapat 9–7 = 2 korelasi kesalahan yang dibebaskan (lihat 

gambar). Item harus di eliminasi jika memiliki korelasi parsial lebih dari tiga. 

Karena tidak ada item yang memiliki korelasi parsial dengan lebih dari tiga 

item, maka tidak ada item yang dieliminasi. 

Selanjutnya peneliti menguji apakah 6 item emotional control bersifat 

unidimensional mengukur satu faktor atau tidak. Hasil awal analisis CFA yang 

dilakukan pada 6 item, didapatkan model satu faktor tidak fit dengan chi-square 

= 97,84 , df= 9, p-value = 0,00000, RMSEA= 0,223. Oleh sebab itu, peneliti 

melakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada 

beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya seperti pada gambar 

berikut ini: 
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Gambar 3 

Analisis Faktor Konfimatorik Social Skills Inventory Dimensi Emotional 

Control 

 

Dari gambar diatas, maka dapat diperoleh model fit dengan chi-square = 

8,76, df = 7, p-value = 0,27011, RMSEA = 0,036. Nilai chi-square 

menghasilkan p-value > 0,05 (tidak siginfikan), yang artinya model dengan satu 

faktor (unidimensional) dapat diterima, bahwa seluruh item mengukur satu 

faktor saja yaitu emotional expressivity. 

Selanjutnya penulis ingin melihat apakah item tersebut signifikan atau 

tidak, mengukur faktor yang hendak diukur. Penulis juga ingin menentukan 

apakah item tersebut perlu di eliminasi atau tidak. Penulis melakukan uji 

hipotesis tentang koefisien muatan faktor dari item-item tersebut. Adapun 

pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai t dari tiap-tiap koefisien muatan 

faktor, seperti pada tabel 3 berikut ini. 
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Tabel 3 

Muatan Faktor Emotional Control 

No. Item Koefisien 
Standard 

Error 
Nilai t Signifikan 

1 0,30 0,08 3,59 V 

2 0,78 0,09 8,47 V 

3 0,56 0,09 6,24 V 

4 0,49 0,08 6,34 V 

5 0,33 0,07 4,36 V 

6 0,51 0,08 6,66 V 

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

 

Pada tabel 3 diatas, dapat dilihat bahwa seluruh item signfikan dan semua 

koefisien bermuatan positif. Pada tahap ini tidak ada item yang di eliminasi. 

Namun demikian, pada model pengukuran ini terdapat kesalahan pengukuran 

item yang saling berkorelasi satu dengan lainnya, artinya item-item tersebut 

bersifat multidimensional pada dirinya masing-masing dan tidak hanya 

mengukur satu faktor saja. Hal ini dapat dilihat dari nilai df yang pada awalnya 

berjumlah 9, namun setelah mencapai model fit, df yang tersisa berjumlah 7. 

Oleh karenanya terdapat 9 – 7 = 2 korelasi kesalahan yang dibebaskan (lihat 

gambar). Item harus di eliminasi jika memiliki korelasi parsial lebih dari tiga. 

Karena tidak ada item yang memiliki korelasi parsial dengan lebih dari tiga 

item, maka tidak ada item yang di eliminasi. 

Selanjutnya peneliti menguji apakah 6 item social expressivity bersifat 

unidimensional mengukur satu faktor atau tidak. Hasil awal analisis CFA yang 

dilakukan pada 6 item, didapatkan model satu faktor tidak fit dengan chi-square 

= 35,49, df = 9, p-value = 0,00005, RMSEA= 0,122. Oleh sebab itu, peneliti 

melakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada 

beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya seperti pada gambar 4 

berikut ini. 
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Gambar 4 

Analisis Faktor Konfimatorik Social Skills Inventory Dimensi Social 

Expressivity 

 

Dari gambar diatas, maka dapat diperoleh model fit dengan chi-square= 

9,71, df = 7, p-value = 0,20559, RMSEA= 0,044. Nilai chi-square 

menghasilkan p-value > 0,05 (tidak siginfikan), yang artinya model dengan satu 

faktor (unidimensional) dapat diterima, bahwa seluruh item mengukur satu 

faktor saja yaitu emotional expressivity. 

 

Selanjutnya penulis ingin melihat apakah item tersebut signifikan atau 

tidak, mengukur faktor yang hendak diukur. Penulis juga ingin menentukan 

apakah item tersebut perlu di eliminasi atau tidak. Penulis melakukan uji 

hipotesis tentang koefisien muatan faktor dari item-item tersebut. Adapun 

pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai t dari tiap-tiap koefisien muatan 

faktor, seperti pada tabel 4 berikut ini. 
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Tabel 4 

Muatan Faktor Social Expressivity 

No. Item Koefisien Standard Error Nilai t Signifikan 

1 0,55 0,07 7,58 V 
2 0,70 0,07 10,26 V 

3 0,60 0,07 8,41 V 

4 0,78 0,07 11,81 V 

5 0,75 0,07 11,35 V 

6 0,38 0,08 4,99 V 

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

 

Pada tabel 4 diatas, dapat dilihat bahwa seluruh item signfikan dan semua 

koefisien bermuatan positif. Pada tahap ini tidak ada item yang di eliminasi. 

Namun demikian, pada model pengukuran ini terdapat kesalahan pengukuran 

item yang saling berkorelasi satu dengan lainnya, artinya item-item tersebut 

bersifat multidimensional pada dirinya masing-masing dan tidak hanya 

mengukur satu faktor saja. Hal ini dapat dilihat dari nilai df yang pada awalnya 

berjumlah 9, namun setelah mencapai model fit, df yang tersisa berjumlah 7. 

Oleh karenanya terdapat 9 – 7 = 2 korelasi kesalahan yang dibebaskan (lihat 

gambar). Item harus di eliminasi jika memiliki korelasi parsial lebih dari tiga. 

Karena tidak ada item yang memiliki korelasi parsial dengan lebih dari tiga 

item, maka tidak ada item yang di eliminasi. 

Selanjutnya peneliti menguji apakah 6 item social sensitivity bersifat 

unidimensional mengukur satu faktor atau tidak. Hasil awal analisis CFA yang 

dilakukan pada 6 item, didapatkan model satu faktor tidak fit dengan chi-square 

= 34,11, df= 9, p-value = 0,00009, RMSEA= 0,118. Oleh sebab itu, peneliti 

melakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada 

beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya seperti pada gambar 5 

berikut ini. 
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Gambar 5 

Analisis Faktor Konfimatorik Social Skills Inventory Dimensi Social Sensitivity 

 

Dari gambar 5 diatas, maka dapat diperoleh model fit dengan chi-square 

= 8,88, df = 7, p-value = 0,26131, RMSEA = 0,037. Nilai chi-square 

menghasilkan p-value > 0,05 (tidak siginfikan), yang artinya model dengan satu 

faktor (unidimensional) dapat diterima, bahwa seluruh item mengukur satu 

faktor saja yaitu emotional expressivity. 

Selanjutnya penulis ingin melihat apakah item tersebut signifikan atau 

tidak, mengukur faktor yang hendak diukur. Penulis juga ingin menentukan 

apakah item tersebut perlu di eliminasi atau tidak. Penulis melakukan uji 

hipotesis tentang koefisien muatan faktor dari item-item tersebut. Adapun 

pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai t dari tiap-tiap koefisien muatan 

faktor, seperti pada tabel 5 berikut ini. 
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Tabel 5 

Muatan Faktor Social Sensitivity 

No. Item Koefisien Standard Error Nilai t Signifikan 

1 0,54 0,08 7,13 V 
2 0,63 0,07 8,79 V 

3 0,74 0,07 10,57 V 

4 0,65 0,07 9,07 V 

5 0,51 0,08 6,76 V 

6 0,54 0,08 7,07 V 

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

 

Pada tabel 5 diatas, dapat dilihat bahwa seluruh item signfikan dan semua 

koefisien bermuatan positif. Pada tahap ini tidak ada item yang di eliminasi. 

Namun demikian, pada model pengukuran ini terdapat kesalahan pengukuran 

item yang saling berkorelasi satu dengan lainnya, artinya item-item tersebut 

bersifat multidimensional pada dirinya masing-masing dan tidak hanya 

mengukur satu faktor saja. Hal ini dapat dilihat dari nilai df yang pada awalnya 

berjumlah 9, namun setelah mencapai model fit, df yang tersisa berjumlah 7. 

Oleh karenanya terdapat 9 – 7 = 2 korelasi kesalahan yang dibebaskan (lihat 

gambar). Item harus di eliminasi jika memiliki korelasi parsial lebih dari tiga. 

Karena tidak ada item yang memiliki korelasi parsial dengan lebih dari tiga 

item, maka tidak ada item yang di eliminasi. 

Selanjutnya peneliti menguji apakah 6 item social control bersifat 

unidimensional mengukur satu faktor atau tidak. Hasil awal analisis CFA yang 

dilakukan pada 6 item, didapatkan model satu faktor tidak fit dengan chi-square 

= 71,99, df= 9, p-value = 0,00000, RMSEA= 0,188. Oleh sebab itu, peneliti 

melakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada 

beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya seperti pada gambar 

berikut ini. 
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Gambar 6 

Analisis Faktor Konfimatorik Social Skills Inventory Dimensi Social Control 

 

Dari gambar 6 diatas, maka dapat diperoleh model fit dengan chi-square 

= 7,95, df = 6, p-value = 0,24146, RMSEA= 0,040. Nilai chi-square 

menghasilkan p-value > 0,05 (tidak siginfikan), yang artinya model dengan satu 

faktor (unidimensional) dapat diterima, bahwa seluruh item mengukur satu 

faktor saja yaitu emotional expressivity. 

Selanjutnya penulis ingin melihat apakah item tersebut signifikan atau 

tidak, mengukur faktor yang hendak diukur. Penulis juga ingin menentukan 

apakah item tersebut perlu di eliminasi atau tidak. Penulis melakukan uji 

hipotesis tentang koefisien muatan faktor dari item-item tersebut. Adapun 

pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai t dari tiap-tiap koefisien muatan 

faktor, seperti pada tabel 6 berikut ini. 
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Tabel 6 

Muatan Faktor Social Control 

No. Item Koefisien Standard Error Nilai t Signifikan 

1 0,79 0,11 6,89 V 
2 0,44 0,08 5,68 V 

3 0,36 0,07 5,12 V 

4 0,37 0,07 5,10 V 

5 0,50 0,08 6,26 V 

6 1,09 0,12 9,39 V 

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

 

Pada tabel 6 diatas, dapat dilihat bahwa seluruh item signfikan dan semua 

koefisien bermuatan positif. Pada tahap ini tidak ada item yang di eliminasi. 

Namun demikian, pada model pengukuran ini terdapat kesalahan pengukuran 

item yang saling berkorelasi satu dengan lainnya, artinya item-item tersebut 

bersifat multidimensional pada dirinya masing-masing dan tidak hanya 

mengukur satu faktor saja. Hal ini dapat dilihat dari nilai df yang pada awalnya 

berjumlah 9, namun setelah mencapai model fit, df yang tersisa berjumlah 6. 

Oleh karenanya terdapat 9 – 6 = 3 korelasi kesalahan yang dibebaskan (lihat 

gambar). Item harus didrop jika memiliki korelasi parsial lebih dari tiga. Karena 

tidak ada item yang memiliki korelasi parsial dengan lebih dari tiga item, maka 

tidak ada item yang didrop. 

 

DISKUSI 

 

Hasil uji validitas konstruk terhadap instrumen social skill invemtory dengan 

menggunakan pendekatan confirmatory factor analysis mengungkapkan bahwa 

seluruh item bersifat unidimensional atau dengan kata lain hanya mengukur satu 

faktor saja, yakni keterampilan sosial (emotional expressivity, emotional 

sensitivity, emotional control, social expressivity, social sensitivity, social 

control). Namun, pada dimensi emotional expressivity, ada tiga item yang harus 

di eliminasi, dikarenakan nilai t < 1,96, sehingga dari 36 item yang penulis teliti, 
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hanya 33 yang dapat diterima. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa model 

satu faktor yang diteorikan oleh instrumen social skilsl inventory dapat diterima. 

Hal ini dikarenakan hampir seluruh item instrumen ini memenuhi kriteria-

kriteria sebagai item yang baik, yaitu memiliki muatan faktor positif, valid 

(signifikan, t > 1,96), dan hanya memiliki korelasi antar kesalahan pengukuran 

item yang tidak lebih dari tiga atau dengan kata lain item tersebut bersifat 

unidimensional. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Riggio, R.E. (1986). Assessment of Basic Social Skills. Journal of Personality 
and Social Psychology, 51 (3), 649-660. 

Riggio, R.E & Carney, D.R. (2003). Social Skills Inventory Manual, 2
nd

 ed. CA: 

Mind Garden. 
Umar, Jahja. (2011). Bahan Kuliah Psikometri. UIN Jakarta. Tidak diterbitkan. 



 

133 

UJI VALIDITAS KONSTRUK PADA INSTRUMEN 

COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOR 

CHECKLIST DENGAN METODE CONFIRMATORY 

FACTOR ANALYSIS (CFA) 
 

Nurul Nijar Anggraini 
HIMPSI Banten 

anggraini_nn@gmail.com 
 

 

Abstract 
Counterproductive work behavior is a harmful action or action with will to harm 

company/organization. For instance, violent behavior towards others, such as 

aggression (physical and verbal), doing work not properly in purpose, sabotage, theft, 

and withdrawal, such as absence, lateness, and turnover (Spector, 1997). Components 

of counterproductive work behavior are five dimensions, abuse, production deviance, 
sabotage, theft, withdrawal. Objective of this study is to test aforementioned instrument 

construct validity. Data in this study was obtained from 227 Civil Servants. Method 

used to test it is confirmatory factor analysis. The result showed that all items is 

unidimensional. It means that all items measures only one factor, thus one factor model 

which was theorized by Counterproductive Work Behavior Checklist can be accepted. 

 

Keywords: Construct Validity Test, Counterproductive Work Behavior, Abuse, 

Production Deviance, Sabotage, Theft, Withdrawal 

 

Abstrak 
Perilaku kerja kontraproduktif adalah tindakan yang merugikan atau tindakan dengan 

niat untuk merugikan perusahaan/organisasi (misalnya, klien, rekan kerja, pelanggan, 

dan atasan). Contohnya yaitu, perilaku kasar terhadap orang lain, seperti agresi (baik 

fisik dan verbal), sengaja melakukan pekerjaan dengan tidak benar, sabotage, theft, dan 

withdrawal, misalnya, absensi, keterlambatan, dan turnover (Spector, 1997). Komponen 

perilaku kerja kontraproduktif meliputi lima dimensi yaitu abuse, production deviance, 

sabotage, theft, withdrawal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas kostruk 

instrumen tersebut. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) yang berjumlah 227 orang. Metode yang digunakan untuk mengujinya adalah 

analisis faktor konfirmatorik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh item yang 
berjumlah 31 item bersifat unidimensional. Artinya seluruh item hanya mengukur satu 

faktor saja sehingga model satu faktor yang diteorikan oleh Counterproductive Work 

Behavior Checklist (CWB-C) dapat diterima. 

 

Kata Kunci: Uji Validitas Konstruk, Perilaku Kerja Kontraproduktif, Penyalahgunaan, 

Penyimpangan Produksi, Sabotase, Pencurian, Penarikan Diri 
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PENDAHULUAN 

 

Pada tahun 1995 Gruys dan Sakett (dalam Aftab & Javed, 2012), 

mendefinisikan perilaku kerja kontraproduktif adalah setiap perilaku yang 

disengaja pada bagian dari anggota organisasi, dipandang oleh organisasi 

sebagai hal yang bertentangan dengan prosedur. Perilaku ini mencakup tindakan 

seperti pencurian, mengatakan sakit ketika Anda tidak sakit, penipuan, 

pelecehan seksual, kekerasan, penggunaan narkoba dan alkohol (Instone, 2012). 

Perilaku kerja kontraproduktif adalah tindakan yang merugikan atau tindakan 

dengan niat untuk merugikan perusahaan/organisasi (misalnya, klien, rekan 

kerja, pelanggan, dan atasan). Contohnya yaitu, perilaku kasar terhadap orang 

lain, seperti agresi (baik fisik dan verbal), sengaja melakukan pekerjaan dengan 

tidak benar, sabotage, theft, dan withdrawal, misalnya, absensi, keterlambatan, 

dan turnover (Spector, 1997). Dimensi dari perilaku kerja kontraproduktif 

menurut Spector et al. dibagi menjadi 5 subskala yang terdiri dari: (a) Abuse, (b) 

Sabotage, (c) Theft, (d) Production Deviance, dan (e) Withdrawal. 

Penjelasan subskala berikut yaitu: (a) Abuse adalah perilaku menyimpang 

ditempat kerja yang bersifat interpersonal dan merupakan bentuk dari emosi 

negatif. Contoh perilaku ini adalah bergosip dengan rekan kerja pada saat jam 

kerja sedang berlangsung, berlaku kasar terhadap rekan kerja, melontarkan kata-

kata yang tidak sopan terhadap rekan kerja, dll. (b) Sabotage adalah perilaku 

menyimpang ditempat kerja yang bersifat merusak peralatan kantor dengan 

sengaja dan tidak mempergunakan fasilitas kantor sebagaimana mestinya. 

Contohnya seperti merusak computer dan mobil kantor serta membiarkan 

ruangan kerja kotor. (c) Theft adalah perilaku menyimpang ditempat kerja yang 

bersifat mengambil atau mencuri barang milik kantor dan tidak 

mengembalikannya. Contohnya adalah membawa pulang barang milik kantor, 

mengambil uang kantor tanpa izin. (d) Production deviance adalah tidak dapat 

melakukan pekerjaan secara efektif seperti bekerja lambat, mengabaikan 

pekerjaan dan bekerja secara asal-asalan. (e) Withdrawal adalah perilaku yang 
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membatasi jumlah waktu kerja menjadi kurang dari yang dibutuhkan oleh 

organisasi. Contohnya adalah mengambil jam istirahat lebih lama dari yang 

seharusnya, datang terlambat, pulang lebih awal.  

 

Deskripsi Mengenai Instrumen 

Spector et al. (1997) juga telah mengukur perilaku kerja kontraproduktif 

melalui komponen-komponen dari perilaku kerja kontraproduktif yang disebut 

juga dengan Counterproductive Work Behavior Checklist (CWB-C), terdiri dari 

komponen yang membentuk perilaku kerja kontraproduktif dan keberadaannya 

saling memiliki keterkaitan yaitu, abuse, production deviance, sabotage, 

theft,dan withdrawal. Instrumen ini memiliki 31 item. Dimana terdapat 16 item 

abuse, 3 item production deviance, 3 item sabotage, 5 item theft, dan 4 item 

withdrawal. 

Contoh item Counterproductive Work Behavior Checklist (CWB-C) 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1 

Item-item Counterproductive Work Behavior Checklist (CWB-C) 

No. Pernyataan 

1 Saya merasa berlebihan dalam memakai bahan / perlengkapan kerja 

2 Saya sengaja melakukan pekerjaan yang salah 

3 Saya datang telat tanpa izin 

4 Saya berada di rumah dan mengatakan sedang sakit padahal tidak sakit 

5 Saya merusak sebuah peralatan atau properti kantor 

6 Saya mengotori tempat kerja 

7 Mengambil sesuatu milik atasan saya 

8 Memulai atau melanjutkan gosip di tempat kerja 

9 Sengaja bekerja perlahan-lahan padahal harus segera untuk diselesaikan 

10 Saya memakai jam istirahat lebih lama 

11 Saya tidak mengikuti instruksi / aturan 
12 Saya meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya 

13 Saya menghina seseorang tentang pekerjaan mereka 

14 Saya mengolok-olok kehidupan pribadi seseorang 

15 Saya mengambil perlengkapan kantor tanpa izin 

16 Saya mengikuti kegiatan yang dibayar melebihi waktu yang ditentukan 

17 Saya mengambil uang atasan tanpa izin 

18 Saya mengabaikan seseorang di tempat kerja 
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No. Pernyataan 

19 Menyalahkan seseorang di tempat kerja untuk kesalahan yang saya buat 

20 Saya memulai sebuah argumen dengan seseorang di tempat kerja 

21 Saya mengambil sesuatu milik seseorang di tempat kerja 

22 Saya sengaja memanfaatkan seseorang di tempat kerja 

23 Saya mempraktekkan hal seronok kepada seseorang di tempat kerja 

24 Saya mengancam seseorang di tempat kerja dengan kekerasan 

25 Saya mengancam seseorang di tempat kerja, tetapi tidak secara fisik 

26 Saya  mengatakan  sesuatu  yang  negatif  dengan  seseorang  di  tempat  kerja  

untuk menjatuhkan mereka 

27 Saya melakukan sesuatu agar seseorang terlihat buruk di tempat kerja 

28 Saya melontarkan lelucon dengan maksud mempermalukan seseorang di tempat 
kerja 

 

29 Saya melihat email pribadi / barang-barang seseorang tanpa izin di tempat kerja 

30 Saya memukul atau mendorong seseorang di tempat kerja 

31 Saya menghina atau mengolok-olok seseorang di tempat kerja 

 

Counterproductive  Work  Behavior  Checklist  memiliki  4  kategori  

jawaban  yaitu “Selalu”, “Sering”, “Jarang”, dan “Tidak Pernah”. Untuk scoring 

hanya memberikan skor tertinggi pada pernyataan “Selalu” dan terendah pada 

pilihan “Tidak Pernah” untuk pernyataan favorable. Untuk penskoran item 

unfavorable, penilaian tertinggi pada pernyataan “Tidak Pernah” dan terendah 

pada pilihan “Selalu”. Skor-skor tersebut kemudian dihitung, dengan proporsi 

item yang yang bersifat favorable dengan ketentuan sebagai berikut: Selalu = 4, 

Sering = 3, Jarang = 2, Tidak Pernah = 1. Untuk item yang bersifat unfavorable 

dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: Selalu = 1, Sering = 2, Jarang = 3, 

Tidak Pernah = 4. 

 

METODE 

 

Untuk menguji validitas konstruk instrumen pengukuran Counterproductive 

Work Behavior Checklist ini menggunakan pendekatan analisis faktor berupa 

confirmatory factor analysis (CFA). Pengujian analisis CFA seperti ini 

dilakukan dengan bantuan software LISREL 8.70 (Joreskog & Sorbom, 1999). 

Adapun logika dari CFA (Umar, 2011) adalah sebagai berikut: 
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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 digunakan untuk mengestimasi matriks 

korelasi antar item yang seharusnya diperoleh jika memang unidimensional. 

Matriks korelasi ini disebut sigma (Σ), kemudian dibandingkan dengan 

matriks dari data empiris, yang disebut matriks S. Jika teori tersebut benar 

(unidemensional) maka tentunya tidak ada perbedaan antara matriks Σ - 

matriks S atau bisa juga dinyatakan dengan Σ - 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 instrumen hanya mengukur satu faktor 

saja. Sedangkan, jika nilai chi-square signifikan (p < 0,05), artinya bahwa 

item tersebut mengukur lebih dari satu faktor atau bersifat multidimensional. 

Maka perlu dilakukan modifikasi terhadap model pengukuran.  

5. Adapun dalam memodifikasi model pengukuran dilakukan dengan cara 

membebaskan parameter berupa korelasi kesalahan pengukuran. Hal ini 

terjadi ketika suatu item mengukur selain faktor yang hendak diukur. Setelah 

beberapa kesalahan pengukuran dibebaskan untuk saling berkorelasi, maka 

akan diperoleh model yang fit, maka model terakhir inilah yang akan 

digunakan pada langkah selanjutnya.  

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

atau tidak mengukur apa yang hendak diukur, dengan yang hendak di ukur, 

dengan menggunakan t-test. Jika hasil t-test tidak signifikan (t < 1,96) maka 
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item tersebut tidak signifikan dalam mengukur apa yang hendak diukur, bila 

perlu item yang demikian di eliminasi dan sebaliknya.  

7. Selain itu, apabila dari hasil CFA terdapat item yang koefisien muatan 

faktornya negatif, maka item tersebut juga harus didrop. Sebab hal ini tidak 

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

8. Kemudian, apabila terdapat korelasi parsial atau kesalahan pengukuran item 

terlalu banyak berkorelasi dengan kesalahan pengukuran lainnya, maka item 

tersebut akan di eliminasi. Sebab, item yang demikian selain mengukur apa 

yang hendak diukur, ia juga mengukur hal lain (multidimensi). Adapun 

asumsi di eliminasi atau tidaknya item adalah jika tidak terdapat lebih dari 

tiga korelsi parsial atau kesalahan pengukuran yang berkorelasi dengan item 

lainnya.  

9. Terakhir, setelah dilakukan langkah-langkah seperti yang telah disebutkan di 

atas. Dan mendapatkan item dengan muatan faktor signifikan (t > 1,96) dan 

positif. Maka, selanjutnya item-item yang signifikan (t > 1,96) dan positif 

tersebut diolah untuk nantinya didapatkan faktor skornya.  

 

Adapun data dalam penelitian ini diambil dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Data tersebut dikumpulkan dalam rangka penyusunan skripsi (Nurul, 2014). 

 

HASIL 

 

Penulis menguji apakah ke-31 item perilaku kerja kontraproduktif yang ada 

bersifat unidimensional, artinya benar hanya mengatur dimensi abuse, 

production deviance, theft, sabotage dan withdrawal dari variabel perilaku kerja 

kontraproduktif. Dari hasil analisis analisis CFA yang dilakukan dengan model 

satu faktor diperoleh model fit, dengan nilai chi-square = 69432; df = 434; p-

value = 0,00000; RMSEA=0,052 
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Gambar 1 

Analisis Faktor Konfirmatori Counterproductive Work Behavior Checklist 

 

Dari gambar 1 diatas, maka dapat dinyatakan bahwa model dengan satu 

faktor dapat diterima. Artinya seluruh item hanya mengukur satu faktor dari 

variabel perilaku kerja kontraproduktif. 
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Kemudian peneliti melihat apakah item tersebut mengukur faktor yang 

hendak diukur secara signifikan dan sekaligus menentukan apakah item tersebut 

perlu didrop atau tidak, pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai t bagi 

setiap koefisien muatan faktor, seperti tabel 1 dibawah ini: 

 

Tabel 1 

Muatan Faktor Variabel Perilaku Kerja Kontraproduktif 

No. Koefisien Standard Error T-Value Signifikan 

1. 0,21 0,10 2,09 V 

2. 0,67 0,09 7,12 V 

3. 0,44 0,10 4,47 V 

4. 0,55 0,10 5,67 V 
5. 0,54 0,10 5,59 V 

6. 0,47 0,10 4,87 V 

7. 0,74 0,09 7,97 V 

8. 0,55 0,10 5,69 V 

9. 0,61 0,10 6,40 V 

10. 0,40 0,10 4,07 V 

11. 0,51 0,10 5,25 V 

12. 0,38 0,10 3,88 V 

13. 0,61 0,09 6,42 V 

14. 0,69 0,09 7,32 V 

15. 0,39 0,10 3,95 V 
16. 0,35 0,10 3,57 V 

17. 0,60 0,10 6,26 V 

18. 0,52 0,10 5,38 V 

19. 0,57 0,10 5,97 V 

20. 0,25 0,10 2,49 V 

21. 0,73 0,09 7,89 V 

22. 0,45 0,10 4,66 V 

23. 0,81 0,09 8,83 V 

24. 0,77 0,09 8,35 V 

25. 0,68 0,09 7,27 V 

26. 0,75 0,09 8,11 V 

27. 0,84 0,09 9,27 V 
28. 0,75 0,09 8,11 V 

29. 0,74 0,09 7,96 V 

30. 0,76 0,09 8,24 V 

31. 0,85 0,09 9,40 V 

Keterangan: tanda V = Signifikan (t>1.96) 
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Berdasarkan tabel 1, nilai t bagi koefisien muatan faktor semua item 

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

ada yang bermuatan negatif, maka diketahui tidak terdapat item yang muatan 

faktornya negatif. 

 

DISKUSI 

 

Hasil uji validitas konstruk terhadap instrumen Counterproductive Work 

Behavior Checklist dengan menggunakan pendekatan confirmatory factor 

analysis mengungkapkan bahwa seluruh item bersifat unidimensional atau 

dengan kata lain hanya mengukur satu faktor saja, yakni Perilaku Kerja 

Kontraproduktif (Abuse, Production Deviance, Sabotage, Theft, Withdrawal). 

Dapat disimpulkan bahwa model satu faktor yang diteorikan oleh instrumen 

Counterproductive Work Behavior Checklist ini dapat diterima. Hal ini 

dikarenakan seluruh item instrumen ini memenuhi kriteria-kriteria sebagai item 

yang baik, yaitu (1) memiliki muatan faktor positif, (2) valid (signifikan, t > 

1,96), dan (3) hanya memiliki korelasi antar kesalahan pengukuran item yang 

tidak lebih dari tiga atau dengan kata lain item tersebut bersifat unidimensional. 
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Abstract 
Job specific stressor is factors that cause specific stress to health worker in comparison 

to other factor that made them susceptible with burnout. Job specific stressor consist in 

four dimensions, those are job conditions, job uncertainty, lack of professional 
recognition and support, and interpersional conflict. Health Professional Stress 

Inventory (HPSI) is an measurement instrument that developed by Wolfgang (1988). 

The purpose of this research is to test the construct validity of the instrument. Data of 

this research was collected from nurses in one of the hospital in Banten and Jakarta. 

Respondent that became the respondent in this research is 123 nurses. Result showed 

that 5 of 8 items can measure job condition, 8 of 9 items can measure job uncertainty, 

all items in lack of professional recognition and support (11 items), and interpersonal 

conflict (3 items) can measure each dimensions well. 

 

Keywords: Job Specific-Stressor, Job Conditions, Job Uncertainty, Lack of Professional 

Recognition and Support, Interpersonal Conflict, Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

 

Abstrak 
Job specific stressor adalah faktor-faktor yang menyebabkan stres pada pekerja 

kesehatan yang terjadi lebih spesifik dibandingkan beberapa faktor umum lainnya yang 

membuat mereka rentan terhadap burnout. Terdiri dari empat dimensi yaitu kondisi 

pekerjaan, ketidakpastian pekerjaan, kurangnya pengakuan dan dukungan secara 

professional, dan konflik interpersonal. Health Professional Stress Inventory (HPSI) 

merupakan instrumen pengukuran yang dikembangkan oleh Wolfgang (1988). 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas kostruk instrumen tersebut. Data dalam 
penelitian ini diperoleh dari perawat di salah satu rumah sakit umum daerah di Banten 

dan Jakarta. Sebanyak 123 perawat menjadi responden dalam penelitian ini. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa 5 dari 8 item dapat mengukur job condition, 8 dari 9 

item dapat mengukur ketidakpastian pekerjaan, seluruh item kurangnya pengakuan dan 

dukungan secara profesional (11item), dan konflik interpersonal (3 item) dapat 

mengukur masing-masing dimensi dengan baik. 

 

Kata Kunci: Penyebab Stres-Spesifik Pekerjaan, Kondisi Pekerjaan, Ketidakpastian 

Pekerjaan, Kurangnya Pengakuan dan Dukungan secara Professional, Konflik 

Interpersonal, Analisis Faktor Konfirmatorik  
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PENDAHULUAN 

 

Burnout belakangan ini menjadi tema penelitian yang populer di bidang 

pekerjaan pelayanan kesehatan (Schaufeli & Buunk, 1996). Burnout merupakan 

resiko pekerjaan bagi siapa saja yang berprofesi melayani masyarakat, seperti 

dokter, perawat, dan pekerja medis lainnya yang berkaitan dengan pasien 

(Taylor, 2009). Menurut Maslach & Jackson (1981), burnout merupakan respon 

terhadap situasi yang menuntut secara emosional dengan adanya tuntutan dari 

penerima pelayanan yang memerlukan bantuan, pertolongan, perhatian, maupun 

perawatan dari pemberi pelayanan. Berkaitan dengan pemberian pelayanan, 

perawat merupakan profesi dalam bidang kesehatan, dimana pemberian 

pelayanan kesehatan menjadi prioritas utama dalam pekerjaannya. 

Pelayanan keperawatan menyangkut upaya kemanusiaan yang 

pelaksanaanya membutuhkan ketulusan dan perhatian, karena tugas utama 

seorang perawat adalah merawat pasien untuk mempercepat proses 

penyembuhan. Berdasarkan  tugas tersebut, maka perawat dituntut dapat 

menjadi figur yang dibutuhkan oleh pasiennya, dapat bersimpati kepada pasien, 

selalu menunjukkan perhatianya, fokus, dan hangat kepada pasien (Taylor, 

2009). Disamping itu, perawat juga harus dapat menjalankan pekerjaannya 

walaupun dengan keterbatasan tenaga dan rekan kerja tanpa mengorbankan 

mutu (dalam Windayanti & Prawasti, 2007).  

Banyaknya tanggung jawab dan tuntutan tugas yang harus dijalani oleh 

perawat menunjukkan bahwa profesi keperawatan rentan sekali mengalami 

burnout  pada pekerjaanya. Burnout adalah semacam stres, kebosanan atau 

frustasi yang dapat menyebabkan individu merasa letih, mudah tersinggung dan 

nyeri pada tubuh. 

Di Indonesia sendiri, berdasarkan hasil survei dari Persatuan Perawat 

Nasional Indonesia (PPNI) tahun 2006, sekitar 50,9% perawat yang bekerja di 

empat provinsi di Indonesia dilaporkan sering pusing, lelah, tidak bisa 
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beristirahat karena beban kerja terlalu tinggi dan menyita waktu, gaji rendah 

tanpa insentif memadai (dalam Mariyanti & Citrawati, 2011). 

Oleh karena itu, alat ukut mengenai burnout menjadi sangat penting. 

Petugas kesehatan dapat diukur burnout-nya sehingga dapat dicari solusinya 

sehingga tidak berkepanjangan atau dapat diatasi. 

 

Dasar Teori 

Pada tahun 1988, Wolfgang melakukan penelitian mengenai stressor pada 

pekerja kesehatan terutama dokter dan perawat untuk mendeskripsikan temuan 

analisis faktor atas faktor-faktor stres spesifik yang menimbulkan burnout pada 

pekerja kesehatan. Job specific-stressor digunakan dalam bidang organisasi 

kesehatan yang tersusun dalam empat dimensi yang terdiri dari job conditions, 

job uncertainty, lack of professional recognitions and support, dan 

interpersonal conflict (Spooner-Lane, 2004; Spooner & Patton, 2005). 

Job conditions. Kondisi pekerjaan dapat digambarkan sebagai tuntutan 

pekerjaan yang berkaitan dengan keberadaan peran keperawatan serta kondisi 

yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai perawat di rumah sakit. Seperti 

beban kerja yang berlebihan, beban pasien yang berat, terlalu banyak 

dokumentasi, tidak ada istirahat, kekurangan staf, bertanggung jawab untuk 

menjalankan tugas, serta kesejahteraan pasien, berurusan dengan tekanan yang 

terjadi bersamaan dalam satu waktu, berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

orang yang berbeda, dan diharapkan untuk melakukan hal-hal yang belum 

pernah dilakukan sebelumnya. 

Job uncertainty. Ketidakpastian pekerjaan memperhitungkan 

pertimbangan peristiwa stres tak terduga yang sering terjadi di luar kendali 

seorang perawat. Contohnya, beban pasien, krisis pasien, kerusakan peralatan, 

penjadwalan, masalah asing, tidak tersedianya dokter untuk konsultasi, 

ketidakmampuan dokter dalam membuat keputusan, dan kurangnya komunikasi 

antara departemen. 
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Lack of professional recognitions and support. Sikap yang merendahkan 

keterampilan perawat, pengalaman dan kualifikasi mereka oleh profesional 

kesehatan lainnya, terutama dokter, dan kurangnya dukungan sosial. Seperti, 

dokter yang tidak sopan, kurangnya dukungan dari keluarga & rekan, dan gaji 

yang tidak sesuai. 

Interpersonal conflict. Konflik yang timbul dari pekerjaan sangat erat 

kaitannya dengan pasien dan keluarga mereka, serta dokter, semua hal tersebut 

terjadi pada saat bersamaan yang menyebabkan kondisi stres akut. Contohnya, 

pasien yang banyak menuntut, pasien dan keluarganya yang kasar, dan dokter 

yang banyak menuntut. 

 

Deskripsi Mengenai Instrumen 

Wolfgang (1988) mengembangkan dan memvalidasi suatu instrumen 

pengukuran yang dinamakan Health Professional Stress Inventory (HPSI) untuk 

mengukur empat dimensi job specific-stressor (job conditions, job uncertainty, 

lack of professional recognitions and support, dan interpersonal conflict). 

Instrumen ini terdiri dari 31 item, yang terdiri dari 8 item job conditions, 11 

item lack of Professional Recognition and Support, 9 item patient uncertainty, 

dan 3 item interpersonal conflict. Contoh item HPSI adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1 

Contoh Item Health Professional Stress Inventory 

No Item 

16 Dealing with difficult patients 

28 Caring for terminally ill patients 

 

Dikarenakan adanya perbedaan bahasa yang digunakan oleh subjek dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan proses adaptasi terlebih dahulu terhadap 

instrumen pengukuran tersebut. Adapun contoh hasil dari adaptasi sebagai 

berikut: 
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Tabel 2 

Contoh Item Health Professional Stress Inventory (Adaptasi) 

No Item 

16 Berhadapan dengan pasien yang sulit 

28 Merawat pasien yang sakit parah 

 

Dalam pengukurannya, skala ini menggunakan 5 kategori, yaitu: sangat 

sering. biasanya, sering, jarang, tidak pernah. Skor-skor tersebut kemudian 

dihitung, dengan proporsi item yang yang bersifat favorable dengan ketentuan 

sebagai berikut: Sangat sering = 5, biasanya = 4, sering = 3, jarang = 2, tidak 

pernah = 1.   

 

METODE 

 

Data dalam penelitian ini diambil dari perawat dari salah satu RSUD di propinsi 

Banten dan Jakarta. Sampel berjumlah 123 orang. Untuk menguji validitas 

konstruk instrumen pengukuran Health Professional Stress Inventory (HPSI) 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, 2011) 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 faktor saja, begitupun juga tiap 

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

bersifat unidimensional. 
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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 

(unidemensional) maka tentunya tidak ada perbedaan antara matriks ∑ - 

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 instrumen hanya mengukur satu faktor 

saja. Sedangkan, jika nilai chi-square signifikan (p < 0.05), artinya bahwa 

item tersebut mengukur lebih dari satu faktor atau bersifat multidimensional. 

Maka perlu dilakukan modifikasi terhadap model pengukuran. 

5. Adapun dalam memodifikasi model pengukuran dilakukan dengan cara 

membebaskan parameter berupa korelasi kesalahan pengukuran. Hal ini 

terjadi ketika suatu item mengukur selain faktor yang hendak diukur. Setelah 

beberapa kesalahan pengukuran dibebaskan untuk saling berkorelasi, maka 

akan diperoleh model yang fit, maka model terakhir inilah yang akan 

digunakan pada langkah selanjutnya. 

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

atau tidak mengukur apa yang hendak diukur, dengan yang hendak di ukur, 

dengan menggunakan t-test. Jika hasil t-test tidak signifikan (t < 1,96) maka 

item tersebut tidak signifikan dalam mengukur apa yang hendak diukur, bila 

perlu item yang demikian di eliminasi dan sebaliknya. 

7. Selain itu, apabila dari hasil CFA terdapat item yang koefisien muatan 

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

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

8. Kemudian, apabila terdapat korelasi parsial atau kesalahan pengukuran item 

terlalu banyak berkorelasi dengan kesalahan pengukuran lainnya, maka item 

tersebut akan di eliminasi. Sebab, item yang demikian selain mengukur apa 
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yang hendak diukur, ia juga mengukur hal lain (multidimensi). Adapun 

asumsi di eliminasi atau tidaknya item adalah jika tidak terdapat lebih dari 

tiga korelsi parsial atau kesalahan pengukuran yang berkorelasi dengan item 

lainnya. 

9. Terakhir, setelah dilakukan langkah-langkah seperti yang telah disebutkan di 

atas. Dan mendapatkan item dengan muatan faktor signifikan (t > 1.96) dan 

positif. Maka, selanjutnya item-item yang signifikan (t > 1.96) dan positif 

tersebut diolah untuk nantinya didapatkan faktor skornya. 

 

HASIL 

 

Job Conditions 

Penulis menguji apakah 8 item job conditions yang ada bersifat unidimensional, 

artinya benar hanya mengukur faktor yang dilakukan dengan model satu faktor, 

ternyata tidak fit, dengan chi-square = 152,18, df = 20, p-value = 0,00000, 

RMSEA = 0,233. Oleh sebab itu, penulis melakukan modifikasi terhadap 

model, dimana kesalahan pengukuran pada beberapa item dibebaskan 

berkorelasi satu sama lainnya seperti pada gambar 1 berikut ini. 
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Gambar 1 

Path Diagram Dimensi Job Conditions 

 

Dari gambar 1, maka diperoleh model fit dengan chi-square = 19,39, df = 

11, p-value = 0,05440, RMSEA = 0,079. 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 dimensi job conditions.  

Selanjutnya penulis ingin melihat apakah item tersebut signifikan atau 

tidak, mengukur faktor yang hendak diukur. Penulis juga ingin menentukan 

apakah item tersebut perlu di eliminasi atau tidak. Penulis melakukan uji 

hipotesis tentang koefisien muatan faktor dari item-item tersebut. Adapun 

pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai t dari tiap-tiap koefisien muatan 

faktor, seperti pada tabel 3 berikut ini. 
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Tabel 3 

Muatan Faktor Job Conditions 

No Item Lambda T-value Std. Error Signifikan 

1 -0.05 -0.47 0.10 X 

3 0.72 6.23 0.09 V 

6 0.75 9.13 0.08 V 

12 0.70 7.75 0.09 V 

14 0.67 7.91 0.08 V 

15 0.62 6.75 0.09 V 

21 0.03 0.32 0.10 X 

26 0.17 1.78 0.09 X 

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

 

Pada tabel 3 terdapat item-item yang memiliki koefisien yang negatif dan 

nilai t < 1,96, yaitu item 1, 21, dan 26. Selanjutnya item tersebut di eliminasi, 

artinya item-item tersebut tidak bisa digunakan untuk mengukur job condition.  

 

Job Uncertainty 

Selanjutnya, penulis menguji apakah 9 item job uncertainty yang ada bersifat 

unidimensional, artinya benar hanya mengukur faktor yang dilakukan dengan 

model satu faktor, ternyata didapatkan model satu faktor tidak fit, dengan chi-

square = 266,08, df = 27, p-value = 0,00000, RMSEA = 0,269. Oleh sebab itu, 

penulis melakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran 

pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya seperti pada 

gambar 2 berikut ini. 
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Gambar 2 

Path Diagram Dimensi Job Uncertainty 

 

Setelah dilakukan modifikasi pada model ini, dimana kesalahan 

pengukuran pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama lain, maka 

diperoleh model fit dengan chi-square = 21,25, df = 15, p-value = 0,13195, 

RMSEA = 0,058. 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 dimensi job 

uncertainty.  

Selanjutnya penulis ingin melihat apakah item tersebut signifikan atau 

tidak, mengukur faktor yang hendak diukur. Penulis juga ingin menentukan 

apakah item tersebut perlu di eliminasi atau tidak. Penulis melakukan uji 

hipotesis tentang koefisien muatan faktor dari item-item tersebut. Adapun 

pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai t dari tiap-tiap koefisien muatan 

faktor, seperti pada tabel 4 berikut ini. 
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Tabel 4 

Muatan Faktor Job Uncertainty 

No Item Lambda T-value Std.Error Signifikan 

5 0.72 8.42 0.09 
 

7 1.13 14.17 0.08 
 

11 0.57 6.92 0.08 
 

16 0.18 2.77 0.06 
 

18 1.09 10.56 0.10 
 

19 -0.05 -0.81 0.06 X 

28 0.17 2.61 0.07 
 

30 0.52 6.11 0.08 
 

31 0.23 3.32 0.07 
 

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

 

Pada tabel 4 terdapat item yang memiliki koefisien yang negatif dan nilai 

t < 1,96, yaitu item 19. Selanjutnya item tersebut di eliminasi, artinya item 

tersebut tidak bisa digunakam untuk mengukur job uncertainty. 

 

Lack of Professional Recognition 

Selanjutnya, penulis menguji apakah 11 lack of professional recognition and 

yang ada bersifat unidimensional, artinya benar hanya mengukur faktor yang 

dilakukan dengan model satu faktor, ternyata didapatkan model satu faktor tidak 

fit, dengan chi-square = 258,92, df = 44, p-value = 0,00000, RMSEA = 0,200. 

Oleh sebab itu, penulis melakukan modifikasi terhadap model, dimana 

kesalahan pengukuran pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama 

lainnya seperti pada gambar 5 berikut ini. 

Setelah dilakukan modifikasi pada model ini, dimana kesalahan 

pengukuran pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama lain, maka 

diperoleh model fit dengan chi-square = 41,43, df = 30, p-value = 0,08003, 

RMSEA = 0,056. Nilai chi-square menghasilkan p-value > 0,05 (tidak 
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signifikan), yang artinya model dengan satu faktor (unidimensional) dapat 

diterima, bahwa seluruh item mengukur satu faktor saja yaitu dimensi lack of 

professional recognition and support.   

  

 

 

Gambar 3 

Path Diagram Dimensi Lack of Professional Recognition And Support 

 

 

Selanjutnya penulis ingin melihat apakah item tersebut signifikan atau 

tidak, mengukur faktor yang hendak diukur. Penulis juga ingin menentukan 



 

155 

apakah item tersebut perlu di eliminasi atau tidak. Penulis melakukan uji 

hipotesis tentang koefisien muatan faktor dari item-item tersebut. Adapun 

pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai t dari tiap-tiap koefisien muatan 

faktor, seperti pada tabel 5 berikut ini. 

 

Tabel 5 

Muatan Faktor Lack of Professional Recognitions and Support 

No Item Lambda T-value Std.Error Signifikan 

4 0.51 5.98 0.09 
 

8 0.66 7.86 0.08 
 

13 0.71 8.84 0.08 
 

17 0.79 10.58 0.07 
 

20 0.70 9.74 0.08 
 

22 0.46 5.19 0.09 
 

23 0.85 11.57 0.07 
 

25 0.82 10.74 0.08 
 

26 0.84 11.25 0.07 
 

27 0.43 4.93 0.09 
 

29 0.87 11.94 0.07 
 

 

Pada tabel 5 tidak terdapat item yang memiliki koefisien yang negatif dan 

nilai t < 1,96. Sehingga semua item dapat digunakan untuk mengukur  lack of 

professional recognition and support. 

 

Interpersonal Conflict 

Selanjutnya, penulis menguji apakah dari 3 item, interpersonal conflict yang 

ada bersifat unidimensional, artinya benar hanya mengukur faktor yang 

dilakukan dengan model satu faktor, ternyata didapatkan model satu faktor yang 

langsung menunjukan model fit, dengan chi-square = 0,00, df = 0, p-value = 

1,00000, RMSEA = 0,000. Nilai chi-square menghasilkan p-value > 0,05 (tidak 
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signifikan), yang artinya model dengan satu faktor (unidimensional) dapat 

diterima, bahwa seluruh item mengukur satu faktor saja yaitu dimensi 

interpersonal conflict. Dapat dilihat pada gambar 9 di bawah ini: 

 

 

Gambar 4 

Path Diagram Hasil CFA Dimensi Interpersonal Conflict 

 

Selanjutnya penulis ingin melihat apakah item tersebut signifikan atau 

tidak, mengukur faktor yang hendak diukur. Penulis juga ingin menentukan 

apakah item tersebut perlu di eliminasi atau tidak. Penulis melakukan uji 

hipotesis tentang koefisien muatan faktor dari item-item tersebut. Adapun 

pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai t dari tiap-tiap koefisien muatan 

faktor, seperti pada tabel 6 berikut ini: 
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Tabel 6 

Muatan Faktor Interpersonal Conflict 

No Item Koefisien T-value Std. Error Signifikan 

2 0.66 7.19 0.09 
 

9 0.94 10.10 0.09 
 

10 0.64 6.93 0.09 
 

 

 

Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa seluruh item signfikan dan semua 

koefisien bermuatan positif sehingga dapat digunakan untuk mengukur 

interpersonal conflict. 

 

DISKUSI 

 

Hasil uji validitas konstruk terhadap instrumen health professional stress 

inventory dengan menggunakan pendekatan confirmatory factor analysis 

diungkapkan bahwa 5 dari 8 item dapat mengukur job condition, 8 dari 9 item 

dapat mengukur job uncertainty, seluruh item lack of professional recognition 

and support (11item) , dan interpersonal conflict (3 item) dapat mengukur 

masing-masing dimensi dengan baik. Hal ini dikarenakan item instrumen ini 

memenuhi kriteria-kriteria sebagai item yang baik, yaitu (1) memiliki muatan 

faktor positif, (2) valid (signifikan, t > 1,96), dan (3) hanya memiliki korelasi 

antar kesalahan pengukuran item yang tidak lebih dari tiga atau dengan kata lain 

item tersebut bersifat unidimensional. 
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Abstract 
Academic anxiety is disturbed mind pattern, physical respond, and behavior in the 

implementation of academic tasks, that includes pattern of anxiety-engendering mental 

activity, misdirected attention, physiological distress, inappropriate behavior. The 

objective of the research is to test the construct validity of the instrument. The data in 
this research was collected from 265 islamic students of secondary school in 

Tangerang. Confirmatory factor analysis (CFA) method using LISREL 8.70 software 

was used. The results showed that all the items that consist of 22 items are 

unidimensional. That means, all the items only measure one factor model that theorized, 

so the factor can be accepted.  

 

Keywords: Academic Anxiety, Patterns of Anxiety-Engendering Mental Activity, 

Misdirected Attention, Physiological Distress, Inappropriate Behavior, Confirmatory 

Factor Analysis 

 

Abstrak 
Kecemasan akademik adalah terganggunya pola pemikiran, respon fisik dan perilaku 

dalam pelaksanaan tugas akademik, yang meliputi memunculkan pola kecemasan 

aktivitas mental, perhatian yang salah, tekanan secara fisik, dan perilaku yang kurang 

tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas kostruk instrumen tersebut. Data 

dalam penelitian ini diperoleh dari siswa salah satu MTsN di Tangerang dengan 

responden berjumlah 265 orang. Metode yang digunakan untuk mengujinya adalah 

confirmatory factor analysis (CFA) dengan bantuan software LISREL 8.70. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bawa seluruh item yang berjumlah 22 item bersifat 

unidimensional. Artinya seluruh item hanya mengukur satu faktor saja sehingga model 

satu faktor yang diteorikan tersebut dapat diterima. 

 
Kata Kunci:  Kecemasan Akademik, Pola Kecemasan Aktivitas Mental, Kesalahan 

Atensi, Tekanan Psikologis, Perilaku yang Kurang Tepat,  Analisis Faktor 

Konfirmatorik 
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PENDAHULUAN 

 

Kecemasan merupakan masalah yang sering dialami oleh individu. Spielberg 

(1966) mendefinisikan kecemasan sebagai perasaan yang subjektif tentang 

ketegangan, ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran yang terkait dengan 

stimulus dari sistem saraf otonom. Selain itu kecemasan merupakan respon 

tertekan terhadap situasi evaluasi dan dapat berhubungan dengan kinerja yang 

dievaluasi  (Edward & Trimble, 1992). Nevid (2005) berpandangan bahwa 

kecemasan adalah suatu keadaan emosional yang mempunyai ciri 

keterangsangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan 

perasaan gelisah bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Di kalangan siswa 

sering pula mengalami kecemasan. Bentuk kecemasan yang dialami siswa 

terkait dengan studinya sering disebut sebagai kecemasan akademik (academic 

anxiety).  

Kecemasan akademik adalah terganggunya pola pemikiran dan respon 

fisik serta perilaku karena kemungkinan performa yang ditampilkan siswa tidak 

diterima secara baik ketika tugas-tugas akademik diberikan (Ottens, 1991). 

Kecemasan akademik di kalangan siswa perlu mendapat perhatian, karena 

kecemasan akademik memberikan pengaruh terhadap self-regulated learning. 

Zimmerman (1989) menyatakan bahwa kecemasan akademik akan membawa 

konsekuensi negatif terhadap self-regulated learning. Hal ini mungkin saja 

terjadi, karena siswa yang cemas menunjukkan adanya kesulitan khusus dalam 

informasi penginstruksian sehingga kehilangan proses pengaturannya, dan 

melibatkan memori jangka pendek dan jangka sedang (Tobias, dalam Matthews, 

2000). Fakta tersebut sesuai dengan penelitian laboratorium dan terapan yang 

dilakukan Naveh-Benjamin (dalam Matthews, 2000) menunjukkan bahwa 

kecemasan mengurangi keaktifan dalam pengaturan kembali informasi dalam 

memori. Kecemasan cenderung mengganggu proses belajar dan prestasi dalam 

pendidikan, bahkan mengganggu perhatian, working memory, dan retrival 

(Zeidner dalam Matthews, 2000). 
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Untuk mengetahui kecemasan akademik, perlu skala yang valid untuk 

mengukurnya. Beberapa alat ukur telah dikembangkan oleh para ahli, antara lain 

Milgram dan Toubiana (1999) mengukur kecemasan akademik dengan 

menggunakan Test Anxiety Inventory (TAI) kepada 354 remaja Israel yang 

berusia 13 sampai 16 tahun. Skala terdiri dari 20 item yang menggunakan 4 

poin skala, mulai dari hampir tidak pernah (4) sampai hampir selalu (1). Selain 

itu Matto dan Nabi (2012) dalam penelitiannya a study on academic anxiety 

among adolescents (14 – 16 years), menggunakan Academic Anxiety Scale for 

Children (AASC) untuk mengukur kecemasan akademik. Skala ini disebar 

kepada 80 siswa kelas 8 sampai kelas 10. 

Di Indonesia, pengembangan alat ukur kecemasan akademik belum 

banyak dilakukan, oleh karena itu penting untuk mengembangkan alat ukur ini, 

apalagi di Indonesia kecemasan akademik sering terjadi di kalangan siswa 

terutama saat mereka menghadapi ujian. Salah satu teori yang berkembang 

untuk mengetahui  kecemasan akademik adalah teori yang dikembangkan oleh 

Ottens (1991). Penulis menyusun alat ukur berdasarkan teori yang 

dikembangkan oleh Ottens. 

Alat ukur kecemasan akademik yang digunakan dalam penelitian ini 

disusun oleh peneliti berdasarkan dimensi dan indikator yang dikemukakan oleh 

Ottens (1991), yang terdiri dari dimensi memunculkan pola kecemasan aktivitas 

mental (patterns of anxiety-engendering mental activity, perhatian yang salah 

(misdirected attention), tekanan secara fisik (physiological distress), dan 

perilaku yang kurang tepat (inappropriate behavior). 

 Alat ukur yang telah disusun, perlu diuji validitasnya sehingga 

dipastikan bahwa alat ukur tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Dengan 

demikian, alat ukur ini dapat dipertanggungjawabkan baik validitas maupun 

reliabilitasnya.  
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Kecemasan Akademik 

Spielberg (1966) mendefinisikan kecemasan sebagai perasaan yang subjektif 

tentang ketegangan, ketakutan, kegelisahan, dan kekhawatiran yang terkait 

dengan stimulus dari sistem saraf otonom. Selanjutnya mengenai definisi 

kecemasan akademik, Ottens (1991) menjelaskan bahwa kecemasan akademik 

mengacu pada terganggunya pola pemikiran dan respon fisik serta perilaku 

karena kemungkinan performa yang ditampilkan siswa tidak diterima secara 

baik ketika tugas-tugas akademik diberikan. Garcia (2007) mengartikan 

kecemasan akademik sebagai sebuah konflik batin seorang siswa berupa rasa 

tegang dalam berkonsentrasi, sehingga membuat tidak bisa berkonsentrasi 

dalam pelajaran. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kecemasan akademik adalah perasaan tegang, gelisah serta konflik batin siswa 

yang datang dari lingkungan sekolah, seperti guru atau mata pelajaran tertentu. 

Ottens (1991), membagi komponen atau karakteristik kecemasan 

akademik menjadi empat, yaitu: (a) memunculkan pola aktivitas kecemasan 

mental. Siswa memperlihatkan pikiran, persepsi dan dugaan yang mengarah 

pada kesulitan akademik yang dihadapi. Pertama adalah merasa khawatir. Siswa 

sering merasa tidak aman oleh segala sesuatu yang mereka anggap salah. 

Kedua, kecemasan akademik pada siswa terlihat dalam penyesuaian diri. Ketiga 

adalah percaya diri yang rendah. Siswa menerima keyakinan yang salah tentang 

isu-isu bagaimana menetapkan nilai dalam diri, cara terbaik untuk memotivasi 

diri sendiri, bagaimana cara mengatasi kecemasan adalah berfikir yang salah 

sehingga kecemasan akademik itu muncul. Kemudian (b) perhatian yang salah. 

Pada umumnya siswa diharapkan dapat berkonsentrasi penuh pada tugas-tugas 

akademik seperti membaca buku, mengikuti ujian, atau menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru. Tetapi siswa yang cemas secara akademik 

membiarkan perhatian mereka menurun atau teralihkan. Perhatian dapat 

terganggu melalui faktor eksternal (tindakan siswa lainnya, jam, suara-suara 

bising) atau faktor pengganggu internal (kecemasan, lamunan, dan reaksi fisik). 

Kemudian (c) tekanan secara fisik. Banyak perubahan yang terjadi pada tubuh 
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yang dihubungkan dengan kecemasan seperti kekakuan pada otot, berkeringat, 

jantung berdetak lebih cepat, dan tangan gemetar. Selain perubahan fisik, 

pengalaman kecemasan emosional juga berpengaruh seperti mempunyai 

perasaan kecewa. Aspek-aspek emosional dan fisik dari kecemasan terutama 

yang menganggu diinterpretasikan sebagai hal yang berbahaya atau menjadi 

fokus perhatian yang penting selama tugas akademik. Dan (d) perilaku yang 

kurang tepat. Kecemasan akademik pada siswa terjadi karena siswa ingin 

memilih cara yang tepat dalam menghadapi kesulitan. Penghindaran  

(procastination) adalah hal yang umum, seperti menghindar dari melaksanakan 

tugas (berbicara dengan teman pada saat belajar). Kecemasan akademik pada 

siswa juga terjadi ketika menjawab pertanyaaan-pertanyaan ujian secara 

terburu-buru. 

 

METODE 

 

Responden penelitian ini adalah siswa salah satu  MTsN di Tangerang 

berjumlah 265 orang. Skala yang diuji merupakan skala yang disusun oleh 

penulis berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Ottens (1991). Skala ini  

menyediakan empat respon jawaban di mana masing-masing jawaban 

menunjukkan kesesuaian pernyataan yang diberikan dengan keadaan yang 

dirasakan responden. Pilihan jawaban tersebut adalah sangat sesuai (SS), sesuai 

(S), tidak sesuai (TS), sangat tidak sesuai (STS). Untuk item favorable, 

SS→S→TS→STS skor subjek dimulai 4→3→2→1. Sementara untuk item 

unfavorable, SS→S→TS→STS skor subjek dimulai dimulai 1→2→3→4. 

Untuk menguji validitas konstruk instrumen pengukuran academic 

anxiety (kecemasan akademik) ini menggunakan pendekatan analisis faktor 

berupa confirmatory factor analysis (CFA). Pengujian analisis CFA seperti ini 

dilakukan dengan bantuan software LISREL 8.70. 

 

 



UJI VALIDITAS KONSTRUK INSTRUMEN ACADEMIC ANXIETY 

164 

Adapun logika dari CFA (Umar, 2011) 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 faktor saja, begitupun juga tiap 

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

bersifat unidimensional. 

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 

(unidemensional) maka tentunya tidak ada perbedaan antara matriks ∑ - 

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 instrumen hanya mengukur satu faktor 

saja. Sedangkan, jika nilai chi-square signifikan (p < 0,05), artinya bahwa 

item tersebut mengukur lebih dari satu faktor atau bersifat multidimensional. 

Maka perlu dilakukan modifikasi terhadap model pengukuran. 

5. Adapun dalam memodifikasi model pengukuran dilakukan dengan cara 

membebaskan parameter berupa korelasi kesalahan pengukuran. Hal ini 

terjadi ketika suatu item mengukur selain faktor yang hendak diukur. Setelah 

beberapa kesalahan pengukuran dibebaskan untuk saling berkorelasi, maka 

akan diperoleh model yang fit, maka model terakhir inilah yang akan 

digunakan pada langkah selanjutnya. 

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

atau tidak mengukur apa yang hendak diukur, dengan yang hendak di ukur, 
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dengan menggunakan t-test. Jika hasil t-test tidak signifikan (t < 1,96) maka 

item tersebut tidak signifikan dalam mengukur apa yang hendak diukur, bila 

perlu item yang demikian di eliminasi dan sebaliknya. 

7. Selain itu, apabila dari hasil CFA terdapat item yang koefisien muatan 

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

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

8. Kemudian, apabila terdapat korelasi parsial atau kesalahan pengukuran item 

terlalu banyak berkorelasi dengan kesalahan pengukuran lainnya, maka item 

tersebut akan di eliminasi. Sebab, item yang demikian selain mengukur apa 

yang hendak diukur, ia juga mengukur hal lain (multidimensi). Adapun 

asumsi di eliminasi atau tidaknya item adalah jika tidak terdapat lebih dari 

tiga korelsi parsial atau kesalahan pengukuran yang berkorelasi dengan item 

lainnya. 

9. Terakhir, setelah dilakukan langkah-langkah seperti yang telah disebutkan di 

atas. Dan mendapatkan item dengan muatan faktor signifikan (t > 1,96) dan 

positif. Maka, selanjutnya item-item yang signifikan (t > 1,96) dan positif 

tersebut diolah untuk nantinya didapatkan faktor skornya. 

 

HASIL 

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji validitas dengan model pengujian 

per dimensi sehingga akan dihasil empat model berdasarkan dimensi kecemasan 

akademik. Berikut ini uraiannya. 

 

Patterns of Anxiety-Engendering Mental Activity 

Peneliti menguji apakah ketujuh item yang ada bersifat unidimensional, artinya 

benar hanya mengukur patterns of anxiety-engendering mental activity. Dari 

hasil analisis CFA yang dilakukan dengan model satu faktor, ternyata tidak fit, 

dengan chi-square = 235,70, df = 14, p-value = 0,00000, RMSEA= 0,245. Oleh 

sebab itu, peneliti melakukan modifikasi terhadap model, di mana kesalahan 
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pengukuran pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya, maka 

diperoleh model fit dengan chi-square = 16,25, df = 9, p-value = 0,06180, 

RMSEA = 0,055. Nilai chi-square menghasilkan p-value > 0,05 (tidak 

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

seluruh item mengukur satu faktor saja yaitu patterns of anxiety-engendering 

mental activity. 

 

 

Gambar 1 

Hasil CFA Dimensi Patterns of Anxiety-Engendering Mental Activity 

 

Selanjutnya melihat signifikan tidaknya item tersebut mengukur faktor 

yang hendak diukur. 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, jika nilai t > 1,96 artinya item tersebut 

signifikan dan sebaliknya. 
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Tabel 1 

Muatan Faktor Item Dimensi Patterns of Anxiety-Engendering Mental Activity 

No Koefisien Standar Error Nilai T Signifikan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0.44 

0.47 

0.35 

0.72 

0.86 

0.48 

0.61 

0.06 

0.06 

0.07 

0.06 

0.06 

0.07 

0.06 

6.78 

7.40 

5.25 

12.03 

14.53 

6.81 

10.03 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

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

 

Dari tabel diketahui nilai t bagi koefisien muatan faktor semua item 

signifikan (t > 1,96). Diketahui juga tidak terdapat item yang muatan faktornya 

negatif. Pada korelasi kesalahan pengukuran karena berkorelasi dengan item 

lain. Item nomor 2, 6 dan 7 berkorelasi dengan satu item, sedangkan item 3 

berkorelasi dengan 2 item. Sementara item yang lain tidak memiliki korelasi 

kesalahan pengukuran. Dengan demikian secara keseluruhan tidak ada item 

yang akan di eliminasi, yang artinya semua item akan dianalisis dalam 

perhitungan skor faktor. 

 

Misdirected Attention 

Peneliti menguji apakah keempat item yang ada bersifat unidimensional, artinya 

benar hanya mengukur misdirected attention. Dari hasil analisis CFA yang 

dilakukan dengan model satu faktor, ternyata tidak fit, dengan chi-square = 

54,94, df = 2, p-value = 0,00000, RMSEA = 0,317. Oleh sebab itu, peneliti 

melakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada 

beberapa item dibebaskan karena berkorelasi satu dengan yang lainnya, maka 

diperoleh model fit dengan chi-square = 0,00, df = 0, p-value = 1,00, RMSEA = 

0,00. Nilai chi-square menghasilkan p-value > 0,05 (tidak signifikan), yang 

artinya model dengan satu faktor (unidimensional) bahwa seluruh item 

mengukur satu faktor saja yaitu misdirected attention. 
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Gambar 2 

Hasil CFA Dimensi Misdirected Attention 

 

Langkah selanjutnya melihat signifikan tidaknya item tersebut mengukur 

faktor yang hendak diukur. 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, jika nilai t > 1,96 artinya 

item tersebut signifikan dan sebaliknya. Seperti pada tabel 2 berikut: 

 

Tabel 2 

Muatan Faktor Item Dimensi Misdirected Attention 

No Koefisien Standar Error Nilai T Signifikan 

8 

9 
10 

11 

0.19 

-0.26 
1.01 

0.49 

0.07 

0.08 
0.21 

0.12 

2.69 

-3.19 
4.74 

4.20 

V 

X 
V 

V 

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

 

 

Dari tabel 2 di atas diketahui nilai t bagi koefisien muatan faktor item 

nomor 9 tidak signifikan (t < 1,96), pada item tersebut juga memiliki muatan 

faktor negatif. Oleh karena itu, item nomor 9 di eliminasi dan tidak 

diikutsertakan dalam analisis uji hipotesis. 
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Pada model ini menunjukkan korelasi kesalahan pengukuran karena 

berkorelasi dengan item lain. Item nomor 9 dan 11 berkorelasi dengan satu item. 

Sementara item yang lain tidak memiliki korelasi kesalahan pengukuran. 

Dengan demikian secara keseluruhan hanya item nomor 9 yang akan di 

eliminasi, artinya tiga item lainnya akan dianalisis dalam perhitungan skor 

faktor. 

 

Physiological Distress 

Peneliti menguji apakah enam item yang ada bersifat unidimensional dalam 

mengukur physiological distress. Dari hasil analisis CFA yang dilakukan, model 

satu faktor tidak fit, dengan chi-square = 40,18, df = 9, p-value = 0,00001, 

RMSEA = 0,115. Kemudian dilakukan modifikasi terhadap model satu faktor, 

dimana kesalahan pengukuran pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu 

sama lainnya, hingga diperoleh model yang fit dengan chi-square= 11,13, df= 7, 

p-value= 0,13304, dan RMSEA= 0,047. Nilai chi-square menghasilkan p-value 

> 0,05 (tidak signifikan), yang artinya model dengan satu faktor dapat diterima, 

bahwa seluruh item terbukti mengukur satu hal saja yaitu physiological distress. 

 

 

Gambar 3 

Hasil CFA Dimensi Physiological Distress 
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Langkah selanjutnya melihat signifikan tidaknya item tersebut mengukur 

faktor yang hendak diukur. 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, jika nilai t > 1,96 artinya 

item tersebut signifikan dan sebaliknya. Seperti pada tabel 3 berikut: 

 

Tabel 3 

Muatan Faktor Item Dimensi  Physiological Distress 

No Koefisien 
Standard 

Error 
Nilai T Signifikan 

12 

13 

14 

15 
16 

17 

0.61 

0.78 

0.40 

0.67 
0.70 

0.08 

0.06 

0.06 

0.06 

0.06 
0.06 

0.07 

9.53 

12.34 

5.96 

10.34 
10.93 

1.09 

V 

V 

V 

V 
V 

X 

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

 

Dari tabel 3 dapat kita lihat bahwa item nomor 17 tidak signifikan 

(t<1.96). Selanjutnya melihat muatan faktor dari item, apakah ada yang 

bermuatan negatif, maka diketahui tidak terdapat item yang muatan faktornya 

negatif. Artinya hanya item nomor 17 yang akan di eliminasi dan tidak diikut 

sertakan dalam analisis uji hipotesis. 

Tabel kroelasi menunjukkan korelasi kesalahan pengukuran dari item 

dukungan informasi. Diketahui item yang saling berkorelasi, yaitu item nomor 

15 dan 16, item tersebut hanya berkoelasi dengan satu item lain. Dengan 

demikian secara keseluruhan hanya item nomor 17 yang akan di eliminasi dan 

tidak diikut sertakan dalam analisis perhitungan skor faktor. 

 

Inappropriate Behavior 

Peneliti menguji apakah kelima item yang ada bersifat unidimensional, artinya 

benar hanya mengukur inappropiate behaviour. Dari hasil analisis CFA yang 
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dilakukan dengan model satu faktor, ternyata tidak fit, dengan chi-square = 

45,42, df = 5, p-value = 0,00000, RMSEA = 0,175. Oleh karena itu, peneliti 

melakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada 

beberapa item dibebaskan karena berkorelasi satu dengan yang lainnya, maka 

diperoleh model fit dengan chi-square = 1,27, df = 2, p-value = 0,53089, 

RMSEA = 0,000. Nilai chi-square menghasilkan p-value > 0,05 (tidak 

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

seluruh item mengukur satu faktor saja yaitu inappropriate behavior. 

 

 

Gambar 4 

Hasil CFA Dimensi Inappropriate Behavior 

 

Selanjutnya, peneliti melihat apakah signifikansi item tersebut mengukur 

faktor yang hendak diukur, sekaligus menentukan apakah item tersebut perlu di 

eliminasi 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 berikut. 
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Tabel 4 

Muatan Faktor Item Inappropriate Behavior 

No Koefisien Standar Error Nilai T Signifikan 

18 
19 

20 

21 

22 

0.57 
0.15 

0.44 

0.57 

0.57 

0.08 
0.09 

0.08 

0.08 

0.08 

7.00 
1.64 

5.18 

6.72 

7.06 

V 
X 

V 

V 

V 

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

 

Berdasarkan tabel 4, terdapat nilai t bagi koefisien muatan faktor yang 

tidak signifikan (t > 1,96), yaitu item nomor 19. Selanjutnya melihat muatan 

faktor dari item, diketahui tidak terdapat item yang muatan faktornya negatif. 

Artinya hanya item nomor 19 yang akan di eliminasi dan tidak diikutsertakan 

dalam uji hipotesis. 

Pada model ini hanya terdapat satu item yang memiliki kesalahan 

pengukuran karena berkorelasi dengan item yang lainnya, berkorelasi hanya 

pada satu item yang lain saja, yaitu item nomor 22, sementara item yang lain 

tidak memiliki korelasi kesalahan pengukuran. Artinya item yang tidak 

memiliki korelasi kesalahan pengukuran dengan item lainnya, maka item 

tersebut hanya mengukur apa yang hendak diukur. Dengan demikian secara 

keseluruhan hanya item nomor 19 yang akan di eliminasi, yang artinya item 

tersebut tidak diikutsertakan dalam perhitungan skor faktor. 

 

DISKUSI 

 

Hasil uji validitas konstruk teradap instrumen academic anxiety (kecemasan 

akademik) dengan menggunakan pendekatan confirmatory factor analysis 

(CFA) mengungkapkan bahwa seluruh item bersifat unidimensional atau 

dengan kata lain hanya mengukur satu faktor saja, yaitu academic anxiety 

(kecemasan akademik). Dapat disimpulkan bahwa model satu faktor yang 

diteorikan oleh instrumen ini dapat diterima. Hal ini dikarenakan seluruh item 
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instrumen ini memenuhi kriteria-kriteria sebagai item yang baik, yaitu yaitu (1) 

memiliki muatan faktor positif, (2) valid (signifikan, t > 1,96), dan (3) hanya 

memiliki korelasi antar kesalahan pengukuran item yang tidak lebih dari tiga 

atau dengan kata lain item tersebut bersifat unidimensional. 
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Abstract 
The purpose of this research is to test the construct validity in psychological well-being 
scale. In this research, researchers tested six dimensions of psychological well-being 

from Ryff (1989), those are self-acceptance, positive relation with others, autonomy, 

environmental mastery, purpose of life, and personal growth consist of 42 items. The 

subjects of this research were 171 nurses in one of the hospital in Jakarta Cempaka 

Putih. Method that is used to analyse the data was confirmatory factor analysis using 

LISREL 8.70. According to CFA method, it can be concluded that all the dimensions 

needed a modification in measurement model to obtained fit score.  

 
Keywords: Construct Validity, Psychological Well-Being, Psychological Well-Being 
Scale, Confirmatory Factor Analysis 

 

Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji validitas konstruk dari psychological 

well-being scale.  Dalam  penelitian  ini peneliti  menguji enam dimensi psychological 

well-being dari Ryff (1989)  yaitu, self-acceptance, positive relation with others, 

autonomy, environmental mastery, purpose in life, dan personal growth dengan jumlah 
42 item. Subjek penelitian adalah perawat pada salah satu Rumah Sakit di Jakarta 

Cempaka Putih  yang terdiri  dari 171 orang.  Metode  analisis  data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah confirmatory factor analysis (CFA) dengan bantuan 

software  Lisrel  8.70. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode CFA 

dapat disimpulkan bahwa semua dimensi memerlukan modifikasi pada model 

pengukuran untuk memperoleh nilai fit. 

 
Kata Kunci:  Validitas Konstruk, Skala Kesejahteraan Psikologis, Kesejahteraan 

Psikologis, Analisis Faktor Konfirmatorik 
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PENDAHULUAN 

 

Munculnya psychological well-being sebagai istilah dalam kajian ilmu psikologi 

merupakan usaha dari peneliti-peneliti untuk melihat bagaimana manusia 

memiliki kebahagiaan. Awalnya, ilmuwan psikologi menaruh perhatian besar 

apa yang membuat seseorang menjadi tidak bahagia, dan gangguan-gangguan 

psikis apa yang dapat terjadi pada manusia, sehingga mengganggu kebahagiaan 

tersebut. Kajian mengenai psychological well-being menjadi perbincangan para 

ahli ketika mulai mengartikan struktur dasar dari psychological well-being, 

diskusi peneliti selalu berpusat pada pembedaan antara emosi negatif dan 

positif, serta kepuasan dalam hidup (Ryff, 1989). Karya Bradburns yang muncul 

pada tahun 1969 yang berjudul "The Structure of Psychological Well-being" 

dapat membedakan emosi negatif dan positif tersebut. Bradburns fokus pada 

kebahagiaan sebagai variabel hasil dan menyatakan bahwa emosi negatif dan 

positif adalah dua hal yang berbeda, dan keseimbangan pada keduanya 

merupakan ciri dari kebahagiaan (Ryff, 1989).  

Setelah bertahun-tahun, peneliti kemudian mencoba untuk melihat pada 

faktor-faktor yang dapat mendukung dan mendorong timbulnya positive 

functioning pada manusia (Diener, 1984; Jahoda, 1958 dalam Ryff, 1989). 

Perkembangan pemikiran ini terus berlanjut, dan terdapat dua paradigma besar 

mengenai konsep dari well-being itu sendiri. Waterman (1993, dalam Hidalgo et 

al., 2010) membedakan konsep well-being dalam dua paradigma, yang pertama 

disebut sebagai hedonic. Paradigma hedonic fokus pada kebahagiaan dan 

mendefinisikan well-being sebagai indikator kualitas hidup, berdasarkan pada 

hubungan antara karakteristik lingkungan dan tingkat kepuasan seseorang 

(Campbell et al., 1976 dalam Hidalgo et al., 2010). Kesenangan hedonic 

merujuk pada emosi positif yang ada secara bersamaan dengan objek materi dan 

peluang tindakan untuk memiliki atau mengalaminya (Kraut dalam Waterman, 

2008). Hedonic fokus pada pencapaian kepuasan dan menghindari rasa sakit 

(Ryan & Deci, 2001 dalam Hidalgo et al., 2010). Paradigma yang kedua adalah 
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eudemonic. Aristoteles memandang eudemonic sebagai sesuatu yang paling 

tinggi dari yang baik, sebagai realisasi potensi sebenarnya pada seseorang 

dibandingkan sebuah kebahagiaan (Ryff, 1989). Eudemonic berorientasi pada 

hidup yang memiliki makna dan tingkat seseorang dalam pemuasan kebutuhan 

diri. Hal ini mendefinisikan well-being sebagai tingkat tertentu dimana 

seseorang menjadi pribadi yang sepenuhnya berfungsi. (Ryan & Deci dalam 

Hidalgo et al., 2010). 

Selanjutnya, hedonic dianggap sebagai istilah yang mewakili subjective 

well-being, dan eudemonic dianggap sebagai istilah yang mewakili 

psychological well-being. Studi mengenai subjective well-being sendiri fokus 

pada afeksi dan kepuasan dalam hidup, sedangkan psychological well-being 

fokus pada pengembangan keterampilan dan pengembangan diri, keduanya 

diyakini sebagai indikator penting pada positive functioning (Diaz et al., 2006 

dalam Hidalgo et al., 2010). 

Dalam mengukur psychological well-being, sampai saat ini ada cukup 

banyak alat ukur yang digunakan oleh peneliti, seperti Satisfaction with Life 

Scale, Psychological General Well-Being Index Short, Bradburn Affect Balance 

Scale, dan lain-lain. Namun alat ukur yang paling sering digunakan adalah 

Psychological Well-Being Scale (Hidalgo et al, 2010) yang diciptakan oleh Ryff 

sendiri (1989).  

Penelitian ini menguji Psychological Well-Being Scale yang 

dikembangkan oleh Ryff (1989), karena alat ukur ini paling sering digunakan 

dalam mengukur psychological well-being. Di Indonesia sendiri penelitian 

tentang psychological well-being sudah cukup banyak dilakukan hanya saja 

pengujian tentang validitas alat ukur tersebut secara khusus relatif kurang 

mendapat  perhatian. Oleh karena itu, peneliti mengadaptasi dan menguji alat 

ukur tersebut.  

Skala psychological well-being terbagi ke dalam enam dimensi, yaitu 

self-acceptance, positive relation with others, autonomy, environmental 

mastery, purpose in life, dan personal growth (Ryff, 1989). Skala pengukuran 
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milik Ryff ini sendiri dibuat dengan format skala likert dengan 6 kemungkinan 

jawaban yang disediakan, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju.  

Skala milik Ryff memiliki reliabilitas test-retest yang tinggi dan memiliki 

konsistensi internal yang tinggi. Koefisien test-retest tiap sub skala self-

acceptance adalah sebesar 0,85, relation with others sebesar 0,83, autonomy 

sebesar 0,88, environmental mastery sebesar 0,81, purpose in life sebesar 0,82 

dan personal growth sebesar 0,81 (Hidalgo et al., 2010). Sedangkan koefisien 

alpha sub skala self acceptance adalah sebesar 0,93, positive relation with 

others sebesar 0,91, autonomy sebesar 0,86, environmental mastery sebesar 

0,90, purpose in life sebesar 0,90, dan personal growth sebesar 0,90 (Hidalgo et 

al., 2010).  

 

Psychological Well-being 

Dalam membangun teorinya, Ryff (1989, dalam Rathi, 2011) berlandaskan pada 

teori maturity milik Gordon Allport, self actualization milik Abraham Maslow, 

fully functioning milik Carl Rogers, individuation milik Jung, psychological 

stage model milik Erikson, kriteria sehat mental milik Jahoda, basic life 

tendencies milik Buhler, dan perubahan kepribadian pada masa dewasa dan 

lansia milik Neugarten. Ryff (1989) mendefinisikan psychological well-being 

sebagai kondisi dimana individu memliki sikap yang positif terhadap diri sendiri 

dan orang lain, dapat membuat keputusan sendiri dan mengatur tingkah lakunya 

sendiri, dapat menciptakan dan mengatur lingkungan yang cocok dengan 

kebutuhannya, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih 

bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya (Ryff, 

1989). 

Ryff mengajukan enam aspek yang merupakan aspek dari psychological 

well-being. Enam aspek ini tidak lepas dari penggabungan Ryff dari berbagai 

teori yang menjadi rumusan dasar dari psychological well-being (dalam Ryff, 

1989).  
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1. Self-acceptance 

Self-acceptance dikatakan sebagai fitur utama dari sehat mental sebagai 

karakteristik dari aktualisasi diri, fungsi diri yang optimal, dan kedewasaan. 

Memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri merupakan karakteristik 

dari positive psychological functioning (Ryff, 1989). Self-acceptance tidak 

merujuk pada cinta yang narsistik atau rendahnya self-esteem, tetapi 

merupakan penghargaan diri yang terbentuk oleh aspek negatif dan positif 

(Ryff & Singer, 2003 dalam Hidalgo et al., 2010). Orang yang memiliki nilai 

yang tinggi pada aspek ini mengindikasikan bahwa ia memiliki sikap yang 

positif, yang dapat mengenali dan menerima berbagai aspek dalam dirinya, 

termasuk hal-hal yang baik maupun yang buruk, dan dapat melihat pada 

masa lalu dengan perasaan yang positif (Ryff & Keyes, 1995). Sedangkan 

orang yang memiliki nilai yang rendah pada aspek ini adalah orang yang 

sangat tidak puas dengan dirinya sendiri, mereka tidak nyaman dengan apa 

yang terjadi pada masa lalunya, dan merasa khawatir tentang kualitas pribadi 

mereka dan memiliki keinginan untuk berubah ( Ryff & Keyes, 1995).  

2. Positive relationship with others 

Salah satu komponen utama dari sehat mental adalah kemampuan untuk 

memberikan cinta. Orang yang beraktualisasi diri digambarkan memiliki rasa 

empati dan afeksi yang kuat terhadap manusia dan dapat memiliki cinta yang 

mendalam, persahabatan yang kuat, dan memiliki identifikasi yang sempurna 

terhadap yang lain. Membinan hubungan yang hangat dengan orang lain 

merupakan salah satu dari criterion of maturity yang dikemukakan oleh 

Allport (Ryff, 1989). Teori perkembangan pada tahap dewasa juga 

menekankan pentingnya hubungan yang dekat dengan orang lain. Pentingnya 

memiliki hubungan yang positif dengan orang lain berulang kali ditekankan 

dalam definisi dari psychological well-being (Ryff, 1989). Skor yang tinggi 

pada aspek ini menunjukkan sifat yang hangat, kepuasan dan kepercayaan 

pada hubungan dengan orang lain, memperhatikan well-being dari orang lain 



UJI VALIDITAS KONSTRUK PSYCHOLOGICAL WELL-BEING SCALE 

180 

dan memiliki kemampuan untuk memiliki empati, afeksi dan keakraban serta 

pemahaman dalam menjalin hubungan dengan orang lain (Ryff & Keyes, 

1995). Nilai yang rendah menunjukkan bahwa seseorang memiliki sedikit 

hubungan yang dekat dan terpercaya dengan orang lain, sulit untuk memiliki 

kehangatan, terbuka dan khawatir denga orang lain. Merekan merasa 

terisolasi dan frustasi dengan hubungan sosial (Ryff & Keyes, 1995). 

3. Autonomy 

Ryff menilai orang yang sudah mencapai tahap aktualisasi diri adalah 

individu yang menunjukkan fungsi kemandirian dan tahan terhadap 

akulturasi. Seseorang dengan fully functioning digambarkan sebagai seorang 

individu yang memiliki internal locus of evaluation, dimana orang tersebut 

tidak selalu membutuhkan pendapat dan persetujuan dari orang lain, namun 

mengevaluasi dirinya sendiri dengan standar personal (Ryff, 1989). Teori 

perkembangan menambahkan bahwa orang dengan ciri ini memiliki 

pendirian yang bebas dari norma-norma yang membelenggu individu pada 

kehidupan sehari-hari. Nilai yang tinggi pada aspek ini menunjukkan 

indivdidu yang berkemauan kuat dan independen, dapat menahan tekanan 

sosial dan bertindak dengan pandangan penilaian personal. Individu ini 

dicirikan dengan mengevaluasi diri dengan menggunakan standar personal 

(Ryff & Keyes, 1995). Sedangkan orang yang memiliki nilai rendah pada 

aspek ini memiliki kekhawatiran terhadap ekspektasi orang lain, bergantung 

pada penilaian orang lain sebelum membuat keputusan penting, dan 

pemikiran serta tindakan mereka dipengaruhi oleh tekanan sosial (Ryff & 

Keyes, 1995).  

4. Environmental mastery 

Salah satu karakteristik dari kondisi seseorang yang memiliki sehat mental 

adalah ia memiliki kemampuan untuk memilih dan menciptakan lingkungan 

yang sesuai dengan kondisi psikisnya.. Dalam teori perkembangan, manusia 

dewasa yang sukses adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk 

memanipulasi dan mengontrol lingkungan yang kompleks, serta dapat 
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mengambil manfaat dari lingkungan tersebut. Pandangan-pandangan ini 

mengindikasikan bahwa partisipasi yang aktif dan penguasaan terhadap 

lingkungan adalah komponen yang penting dalam integrasi kerangka teori 

positive psychological functioning. Individu yang baik dalam aspek ini 

adalah mereka yang memiliki keyakinan dan kompetensi dalam mengatur 

lingkungan. Individu tersebut secara efektif dapat menggunakan peluang 

yang muncul dan dapat memilih atau menciptakan konteks yang sesuai 

dengan kebutuhan dan nilai personal mereka. Mereka yang tidak memiliki 

indikasi yang baik pada aspek ini mengalami kesulitan dalam menangani 

kesulitan sehari-hari, merubah atau meningkatkan kualitas sekitarnya, kurang 

peka terhadap kesempatan yang ada dilingkungannya, dan kurang memiliki 

kontrol terhadap lingkungan (Ryff & Keyes, 1995).  

5. Purpose in life 

Seseorang yang memiliki sifat mental yang sehat dikatakan memiliki 

perasaan untuk menyadari bahwa terdapat tujuan dan makna dalam hidup. 

Definisi dari kedewasaan sendiri juga menekankan tujuan hidup yang 

menyeluruh, memiliki arah (sense of directedness) dan juga tujuan 

(intentionality) (Ryff, 1989). Teori perkembangan dalam hal ini menekankan 

bahwa berbagai perubahan tujuan hidup sesuai dengan tugas perkembangan 

dalam tahap perkembangan tertentu. Rogers juga menambahkan bahwa 

orang dengan fully functioning memiliki tujuan dan cita-cita, serta rasa 

keterarahan yang membuat dirinya merasa hidup bermakna (Ryff, 1989). 

Orang yang memiliki skor yang tinggi pada aspek ini memiliki tujuan dalam 

hidupnya dan memiliki rasa keterarahan. Mereka merasa memiliki makna 

baik pada kehidupan masa lalu dan masa sekarang pada kehidupan mereka, 

mereka memegang teguh kepercayaan yang memberikan mereka tujuan 

dalam hidup dan memiliki target serta alasan untuk hidup (Ryff, 1989). 

Sedangkan orang yang memiliki nilai yang rendah pada aspek ini adalah 

individu yang merasa bahwa hidup mereka tidak memiliki arti apa-apa dan 
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tidak memiliki tujuan atau rasa keterarahan. Mereka tidak dapat memahami 

maksud dari kehidupan masa lalu mereka (Ryff & Keyes, 1995).  

6. Personal growth 

Aspek ini melihat pentingnya kemampuan seseorang untuk menyadari 

potensi dan bakat untuk mengembangkan potensi yang lain. Kebutuhan 

terhadap aktualisasi diri dan menyadari potensi diri merupakan hal yang 

utama dalam perspektif klinis terhadap pengembangan diri. Terbuka 

terhadap pengalaman merupakan salah satu ciri dari fully functioning person. 

Teori perkembangan menambahkan pentingnya individu untuk terus 

berkembang guna menghadapi tantangan baru dalam setiap periode pada 

tahap perkembangannya (Ryff, 1989). Orang yang memiliki skor yang tinggi 

pada aspek ini menunjukkan bahwa ia ingin terus berkembang. Mereka 

mementingkan diri sendiri untuk terus tumbuh dan berkembang, terbuka 

terhadap pengalaman baru, merasa bahwa ia memenuhi potensi mereka, 

mereka dapat melihat perkembangan pada dirinya dan perilakunya setiap 

waktu, dan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih efektif dan memiliki 

wawasan yang bertambah (Ryff & Keyes, 1995). Sedangkan orang yang 

memiliki skor rendah pada aspek ini akan merasa dirinya mengalami 

stagnasi, tanpa perkembangan atau perubahan seiring berjalannya waktu, 

mereka merasa bosan dan kurang berminat dalam hidup. mereka merasa 

tidak mampu dalam mengembangkan sikap atau perilaku baru (Ryff & 

Keyes, 1995). 

METODE 

 

Subjek  penelitian  sebanyak  171 perawat yang bekerja pada salah satu rumah 

sakit swasta di Jakarta. Alat  ukur yang akan diuji adalah  Psychological Well-

Being Scale  (PWBS)  yang  dikembangkan  oleh  Ryff  (1989)  yang mengukur, 

enam dimensi, yaitu self-acceptance, positive relation with others, autonomy, 

environmental mastery, purpose in life, dan personal growth. Skala PWBS 

berjumlah 42 item . 
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Untuk  menguji  validitas  alat  ukur  yang  digunakan  dalam  penelitian  

ini,  peneliti  menggunakan confirmatory factor analysis  (CFA) dengan  

software  Lisrel 8.7.  Adapun  langkah-langkah  yang dilakukan adalah sebagai 

berikut (Umar, 2011): 

1. Dilakukan uji CFA pada model satu faktor kemudian dilihat nilai chi-square 

yang dihasilkan. Jika nilai chi-square (x
2
) yang dihasilkan adalah < 0,05 

(signifikan), maka dapat dinyatakan model tidak fit dan tidak mengukur satu 

faktor. Sedangkan jika nilai chi-square yang dihasilkan adalah > 0,05 (tidak 

signifikan) maka dapat dinyatakan bahwa model fit dan mengkur satu faktor 

saja.  

2. Untuk hasil model yang tidak fit pada hasil awal uji CFA, maka dapat 

dilakukan modifikasi model agar model menajdi fit. Modifikasi model 

dilakukan dengan cara membebaskan item-item yang saling berkorelasi pada 

model. Item-item ini diasumsikan memiliki kesalahan pengukuran sehingga 

perlu dilakukan modifikasi pada item-item tersebut. Dengan ditemukannya 

kesalahan pengukuran maka item dianggap mengukur hal lain selain apa 

yang hendak diukur oleh model yang diujikan. 

3. Jika telah didapatkan model yang fit, maka langkah selanjutnya adalah 

melihat pada muatan faktor item pada model. Item tersebut harus memiliki 

nilai t-value yang signifikan (> 1,96), yang berarti bahwa item tersebut 

benar-benar mengukur apa yang hendak diukur sesuai dengan model 

pengukuran. Item yang tidak signifikan (t-value < 1,96) akan di eliminasi. 

4. Selanjutnya adalah dengan melihat nilai muatan koefisien yang ada. Jika 

nilai koefisien pada item adalah positif, maka item tidak akan di eliminasi, 

dan sebaliknya jika nilai koefisien pada item adalah negatif maka item akan 

di eliminasi. 

5. Dan yang terakhir adalah jika terdapat item yang memiliki korelasi lebih dari 

empat kali, maka item tersebut juga akan di eliminasi karena diasumsikan 

item tersebut tidak bersifat unidimensional sesuai dengan model pengukuran 

yang ada. 
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HASIL 

 

Self-Acceptance 

Pada dimensi self-acceptance, hasil awal analisis CFA yang dilakukan 

menunjukkan bahwa model satu faktor tidak fit dengan chi-square = 65,59 df = 

14   p-value = 0,00000 RMSEA = 0,147. Oleh karena itu peneliti melakukan 

modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada beberapa item 

dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya sampai didapatkan model fit. Setelah 

didapatkan model fit dengan nilai chi-square = 9,97 df = 9 p-value = 0,353154 

RMSEA = 0,025. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa 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 self-acceptance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Gambar 1 

Hasil CFA Dimensi Self Acceptance 
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Positive Relation with Others 

Pada dimensi positive relation with others, hasil awal analisis CFA yang 

dilakukan menunjukkan bahwa model satu faktor tidak fit dengan chi-square = 

49,86 df = 14 p-value = 0,00001 RMSEA = 0,123. Oleh karena itu peneliti 

melakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada 

beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya sampai didapatkan 

model fit. Setelah didapatkan model fit dengan nilai chi-square = 16,09 df = 10 

p-value = 0,09700 RMSEA = 0,060. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa 

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 positive relation with others. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Hasil CFA Dimensi Positive Relation With Others 

 

Autonomy 

Pada dimensi autonomy, hasil awal analisis CFA yang dilakukan menunjukkan 

bahwa model satu faktor tidak fit dengan chi-square = 74,91 df = 14   p-value = 

0,00000 RMSEA = 0,160. Oleh karena itu peneliti melakukan modifikasi 
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terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada beberapa item dibebaskan 

berkorelasi satu sama lainnya sampai didapatkan model fit. Setelah didapatkan 

model fit dengan nilai chi-square = 19,21 df = 11 p-value = 0,05745 RMSEA = 

0,066. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa 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 autonomy. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Gambar 3 

Hasil CFA Dimensi Autonomy 

 

Environmental Mastery 

Pada dimensi environmental mastery, hasil awal analisis CFA yang dilakukan 

menunjukkan bahwa model satu faktor tidak fit dengan chi-square = 109,48 df = 

14 p-value = 0,00000 RMSEA = 0,200. Oleh karena itu peneliti melakukan 

modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada beberapa item 

dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya sampai didapatkan model fit. Setelah 

didapatkan model fit dengan nilai chi-square = 15,71 df = 9 p-value = 0,07317 

RMSEA = 0,066. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai chi-square 
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menghasilkan p-value > 0,05 (tidak signifikan), yang artinya model dengan satu 

faktor (unidimensional) dapat diterima, bahwa seluruh item mengukur satu 

faktor saja, yaitu environmental mastery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 

Hasil CFA Dimensi Environmental Mastery 

 

 

Purpose in Life 

Hasil awal analisis CFA yang dilakukan menunjukkan bahwa model satu faktor 

tidak fit dengan chi-square = 61,31, df = 14, p-value = 0,00000, RMSEA = 

0,141. Oleh karena itu peneliti melakukan modifikasi terhadap model, dimana 

kesalahan pengukuran pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama 

lainnya sampai didapatkan model fit. Setelah didapatkan model fit dengan nilai 

chi-square = 16,36, df = 11, p-value = 0,12845, RMSEA = 0,054. Dari hasil 

tersebut menunjukkan bahwa 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 purpose in 

life. 
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Gambar 5 

Hasil CFA Dimensi Purpose In Life 

 

Personal Growth 

Pada dimensi personal growth, hasil awal analisis CFA yang dilakukan 

menunjukkan bahwa model satu faktor tidak fit dengan chi-square = 155,05, df 

= 14, p-value = 0,00000, RMSEA = 0,243. Oleh karena itu peneliti melakukan 

modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada beberapa item 

dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya sampai didapatkan model fit. Setelah 

didapatkan model fit dengan nilai chi-square = 9,72 df = 7, p-value = 0,20506 

RMSEA = 0,048. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa 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 personal growth. 
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Gambar 6 

Hasil CFA Dimensi Personal Growth 

 

Setelah mendapatkan model yang fit pada tiap dimensi, peneliti melihat 

apakah item-item yang ada mengukur faktor yang hendak diukur. Peneliti akan 

melihat apakah item-item yang ada memiliki koefisien bermuatan negatif karena 

tidak sesuai dengan sifat item yang positif (favourable), apakah signifikan item 

tersebut mengukur faktor yang hendak diukur (t-value < 1,96), dan apakah 

terdapat kesalahan pengukuran pengukuran item yang saling berkorelasi lebih 

dari tiga kali, karena, yang berkorelasi lebih dari tiga kali selain mengukur apa 

yang hendak diukur, ia juga mengukur hal lain. Jika terdapat item yang 

memiliki salah satu dari ketiga kriteria tersebut, item tersebut akan di eliminasi. 
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Tabel 1 

Koefisien Muatan Faktor Masing-masing Dimensi 

Variabel 

Instrumen 

Penelitian 

Item
 

Goodness of Fit Seleksi Item 

X
2
 Df P-value 

Factor 

Loading 

T-

value 

Jumlah Korelasi 

antar Item 

Self-Acceptance 1 

9,97 9 0,353154 

0,48 5,54 1 
2 0,70 8,68 0 

3 0,25 2,86 1 
4 0,71 8,80 0 
5 0,28 3,09 3 
6b -0,20 -2,16 2 
7 0,52 5,98 3 

Positive Relation 
with Others 

1 

14,45 11 0,20903 

0,65 8,25 1 
2 0,51 6,24 1 
3 0,84 10,79 0 

4a 0,04 0,51 2 
5 0,34 4,01 1 
6 0,50 6,04 2 
7 0,36 4,35 1 

Autonomy 1 

19,21 11 0,05745 

0,43 4,40 0 
2a 0,05 0,50 1 
3ab -0,17 -1,49 1 

4ab -0,11 -1,16 1 
5 0,55 5,08 0 

6ab -0,02 -0,18 0 
7 0,70 5,49 1 

Environmental 
Mastery 

1 

15,71 9 0,07317 

0,52 6,36 2 
2 0,74 9,77 0 
3 0,58 7,25 2 
4 0,49 5,91 2 

5 0,74 9,76 0 
6 0,44 5,26 2 
7a 0,12 1,43 2 

Purpose 
in Life 

1 

16,36 11 0,12845 

0,17 3,50 1 
2 0,79 9,55 0 
3 0,52 6,29 0 
4 0,55 6,58 2 

5 0,62 7,52 1 
6 0,38 4,40 1 

7ab -0,04 -0,47 1 

Personal 
Growth 

1 

9,72 
 

0,20506 

0,55 6,38 2 
2 0,58 6,37 2 
3 0,52 6,10 1 
4 0,50 5,10 3 
5 0,30 3,14 3 

6 0,62 7,33 4 
7 0,46 4,75 3 

Keterangan: 
a item tidak memberikan informasi yang signifikan tentang konstruk (T-value < 1,96) 
b item memiliki muatan faktor yang negatif 
c item memiliki kesalahan pengukuran yang berkorelasi dengan item lain lebih dari tiga kali 
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Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa pada dimensi self acceptance, 

item enam ternyata memiliki koefisien muatan negatif, sehingga item enam 

akan di eliminasi, sedangkan item yang lain memiliki koefisien muatan yang 

positif, memiliki t-value yang lebih dari 1,96 dan tidak memiliki kesalahan 

pengukuran korelasi dengan item lain lebih dari tiga kali, dengan demikian ada 

enam item yang dinilai mengukur self acceptance. 

Pada dimensi positive relation with others item empat ternyata tidak 

memberikan informasi yang signifikan tentang konstruk, sedangkan item yang 

lain memiliki koefisien muatan yang positif, memiliki t-value yang lebih dari 

1,96 dan tidak memiliki kesalahan pengukuran korelasi dengan item lain lebih 

dari tiga kali, dengan demikian ada enam item yang dinilai mengukur positive 

relation with others. 

Pada dimensi autonomy item tiga, empat, dan lima ternyata tidak 

memberikan informasi yang signifikan tentang konstruk. Selain itu item tiga, 

empat dan lima ternyata memiliki koefisien yang bermuatan negatif pula, 

sehingga item tiga, empat dan lima akan didrop. Item selain tiga, empat, dan 

lima memiliki koefisien muatan yang positif, memiliki t-value yang lebih dari 

1,96 dan tidak memiliki kesalahan pengukuran korelasi dengan item lain lebih 

dari tiga kali, dengan demikian ada empat item yang dinilai mengukur 

autonomy. 

Pada dimensi environmental mastery item tujuh ternyata tidak 

memberikan informasi yang signifikan tentang konstruk, sehingga item akan di 

eliminasi. Seluruh item selain item tujuh memiliki koefisien muatan yang 

positif, memiliki t-value yang lebih dari 1,96 dan tidak memiliki kesalahan 

pengukuran korelasi dengan item lain lebih dari tiga kali, dengan demikian ada 

enam item yang yang dinilai mengukur environmental mastery. 

Pada dimensi purpose in life item tujuh ternyata memiliki muatan 

koefisien negatif, sehingga item akan di eliminasi. Seluruh item selain item 

tujuh memiliki koefisien muatan yang positif, memiliki t-value yang lebih dari 
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1,96 dan tidak memiliki kesalahan pengukuran korelasi dengan item lain lebih 

dari tiga kali, dengan demikian ada enam item yang dinilai mengukur purpose 

in life. 

Pada dimensi personal growth seluruh item ternyata memiliki koefisien 

muatan yang positif, memiliki t-value yang lebih dari 1,96 dan tidak memiliki 

kesalahan pengukuran korelasi dengan item lain lebih dari tiga kali, dengan 

demikian ada tujuh item yang dinilai mengukur personal growth. 

 

DISKUSI 

 

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  semua  dimensi  dari  psychological 

well-being yaitu self-acceptance, positive relation with others, autonomy, 

environmental mastery, purpose in life, dan personal growth  memerlukan 

modifikasi untuk mencapai model fit. Setelah melakukan analisis faktor 

terhadap enam dimensi dari psychological well-beingmenunjukkan  bahwa  

psychological well-being scale dapat  digunakan untuk mengukur psychological 

well-being,  namun  perlu  dilakukan perbaikan dan pembaharuan terhadap item-

item yang bersifat multidimensional.   

Dari  hasil  pengujian  CFA  menunjukkan  bahwa  terdapat  banyak  

korelasi  antar  measurement  error pada setiap item psychological well-being. 

Hal ini menunjukkan bahwa item tersebut  mengukur  hal  yang  hendak  diukur,  

ternyata  juga  mengukur  hal  yang  lain (multidimensional). 

Berdasarkan kesimpulan dan diskusi maka dapat disarankan bahwa: 

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan item dalam hal 

penggunaan bahasa yang sesuai dengan responden agar mudah dimengerti 

sehingga  alat  ukur  yang  digunakan  benar-benar  mengukur  apa yang 

hendak diukur dan menghasilkan hasil yang akurat. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan identifikasi item terlebih 

dahulu pada tiap dimensi psychological well-being. 
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