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Abstract 
This research's objective is to determine effect of measurement error to linear 

regression coefficient value by comparing use of raw score, factor score, and Structural 

Equation Modeling. Measurement error can be determined by reliability coefficient 

value. This research simulates Monte Carlo study which varies reliability values. Data 

is generated using parallel measurement with variations of reliability value, consisting 

40 items and 500 respondents, replication was conducted 50 times, and regression 

coefficient value's set in 0.8. this study used Mplus to generate the data in desired 

characteristic. This study used Confirmatory Factor Analysis and SEM analysis method. 
Regression coefficients resulted on the scores then was compared, which value is the 

closest to 0.8. The result indicates that attenuation occurs on all the model of raw score. 

Whereas on factor score, attenuation only occurs on model with IV's reliability 0.5 to 

DV's reliability 0.5 ; 0.7 ; 0.9. On SEM analysis, attenuation doesn't occur on all model. 
  

Keywords: Measurement Error, Linear Regression Coefficient, Raw Score, Factor, 

Structural Equation Modeling 
 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kesalahan pengukuran terhadap nilai 

koefesien regresi linear dengan membandingkan penggunaan raw score, factor score, 

dan Structural Equation Modeling. Kesalahan pengukuran dilihat dari nilai koefesien 

reliabilitas. Penelitian ini merupakan studi simulasi Monte Carlo dengan 

memvariasikan nilai reliabilitas. Data yang dibangkitkan mengikuti pengukuran paralel 

dengan variasi nilai reliabilitas, terdiri atas 40 item dan 500 responden, replikasi 

sebanyak 50 kali, dan nilai koefesien regresi ditetapkan sebesar 0,8. Penelitian ini 

menggunakan software MPlus untuk membangkitkan data sesuai karakteristik yang 

diinginkan. Penelitian ini menggunakan metode analisis faktor konfirmatorik dan SEM. 
Koefesien regresi yang dihasilkan pada ketigas jenis skor kemudian dibandingkan, nilai 

mana yang paling mendekati 0,8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atenuasi terjadi 

pada seluruh model untuk raw score. Sedangkan pada skor faktor, atenuasi hanya 

terjadi pada model dengan reliabilitas independent variable 0,5 terhadap dependent 

variable reliabilitas 0,5 ; 0,7 ; 0,9. Sedangkan pada analisis SEM, tidak terjadi atenuasi 

untuk keseluruhan model.  
 

Kata Kunci: Kesalahan Pengukuran, Koefesien Regresi Linear, Skor Mentah, Skor 

Faktor, Stuctural Equation Modeling 
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PENDAHULUAN 

 

Pengukuran psikologi telah digunakan secara luas dalam berbagai bidang untuk 

kepentingan yang juga beragam. Bidang pendidikan, kesehatan, industri, dan 

pemerintahan, menggunakan jasa layanan psikologi untuk kepentingannya 

masing-masing. Pengukuran merupakan aktivitas mengukur yakni 

membandingkan suatu hal dengan satuan ukuran.  Pengukuran adalah sebuah 

proses sistematis untuk menetapkan angka bagi individu yang mencerminkan 

karakteristik dari individu bersangkutan (Allen dan Yen, 1979). Senada dengan 

definisi tersebut, Guilford dan Fruchter (1981) mendefenisikan pengukuran 

sebagai sebuah proses penetapan angka atau nomor  ke obyek atau peristiwa 

sesuai dengan aturan logis yang dapat diterima. Pemberian seperangkat tes 

digunakan untuk maksud terpenuhinya tujuan dari pengukuran tersebut.  

Pengukuran dalam psikologi berbeda dengan pengukuran pada umumnya,  

sebab atribut-atribut psikologis bersifat latent atau tidak nampak sehingga tidak 

bisa dilihat secara langsung (unobservable). Dengan demikian, atribut-atribut 

psikologi tersebut tidak dapat diukur secara langsung. Pengukuran dilakukan 

melalui indikator-indikator perilaku yang harus dirumuskan sedemikian rupa 

agar benar-benar mewakili atribut psikologis yang hendak diukur. Karena 

sifatnya yang latent, maka pengukuran atribut psikologis rentan terhadap 

kesalahan pengukuran. Dengan kata lain, sebuah skor yang dihasilkan dari 

pengukuran atribut psikologi, selain mengandung skor sebenarnya dari 

kemampuan individu berkenaan atribut psikologi yang diukur, juga 

mengandung  kesalahan pengukuran. 

Konstuk-konstruk psikologi yang sifatnya unobservable ini, memberi 

pengaruh besar terjadinya masalah mendasar yang berhubungan dengan usaha 

untuk membuat kesimpulan ilmiah dalam penelitian bidang social dan ilmu 

perilaku (Joreskog & Sorbom dalam Wijanto, 2008). Masalah yang 

dimaksudkan yakni masalah pengukuran dan masalah hubungan kausal antara 

variabel yang diteliti. Masalah pengukuran berbicara mengenai seberapa baik 
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validitas dan reliabilitas sebuah pengukuran, apa yang sebenarnya diukur oleh 

suatu pengukuran, dan lain-lain. Masalah hubungan kausal antar variabel 

berbicara tentang bagaimana cara menyimpulkan hubungan kausal antar 

variabel-variabel yang kompleks dan bersifat unobservable, bagaimana pula 

cara menilai kekuatan hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan 

indikator-indikatornya. 

Analisis regresi merupakan analisis yang mampu menjelaskan hubungan 

kausal antar variabel. Pengertian analisis regresi dapat di tuliskan dalam notasi 

E(y | x), yang berarti nilai harapan terhadap dependent variable (y) jika 

independent variablenya (x) diketahui, (Umar, 2013). Analisis regresi bertujuan 

untuk melakukan eksplanasi, untuk menguji teori, dan untuk memberikan 

peramalan atau prediksi. Bertujuan eksplanasi, bahwa analisis regresi 

memberikan informasi proporsi mengenai berapa persen bervariasinya 

dependent variable akibat pengaruh dari independent variable. Proporsi varians 

ini bisa dilihat dari nilai R square yang dihasilkan dari analisis regresi. 

Bertujuan untuk menguji teori, bahwa analisis regresi struktural (path analysis) 

digunakan untuk menguji model, apakah sesuai dengan data lapangan atau 

tidak. Model yang dibuat berdasarkan teori yang telah dipahami sebelumnya, 

yang kemudian diuji kesesuaianya dengan data lapangan. Bertujuan untuk 

memberikan prediksi. Parameter-paramater dalam analisis regresi, dapat 

digunakan untuk membuat suatu persamaan yang disebut dengan persamaan 

regresi. Persamaan ini, secara relatif bisa digunakan untuk melakukan prediksi 

terhadap kondisi dependent variable jika kondisi independent variable 

diketahui. 

Pada  regresi linear, dihasilkan garis prediksi yang dapat digunakan untuk 

mengukur prediksi dependent variable jika independent variable-nya diketahui. 

Akurasi dari prediksi tersebut tergantung pada akurasi estimasi terhadap 

parameter-parameter regresi tersebut. Koefesien regresi merupakan parameter 

dari regresi yang nilainya menunjukkan nilai prediksi yang dilakukan. 

Kesalahan dalam mengestimasi koefesien regresi menyebabkan kekeliruan pada 
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hasil prediksi. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi koefesien regresi, 

salah satunya adalah kesalahan pengukuran.  

Adanya kesalahan pengukuran menyebabkan nilai koefesien regresi yang 

diestimasi akan mengalami atenuasi, yakni memperoleh hasil dibawah nilai 

yang seharusnya, (Umar, 2013). Kesalahan pengukuran pada variabel dependen 

tidak menimbulkan bias dalam estimasi koefisien regresi, tetapi menyebabkan 

peningkatan dalam standar error dari estimasi, sehingga melemahkan uji 

signifikansi statistik. Namun kesalahan pengukuran pada independent variable 

akan menghasilkan koefesien regresi yang underestimate. 

Kesalahan pengukuran dapat dilihat dari indeks reliabilitas. Reliabilitas di 

gunakan dalam tes klasik, dimana analisis dilakukan terhadap skor komposit 

hasil penjumlahan langsung keseluruhan item (observed score). Observed score 

dihasilkan dari true score dan error score (Socan, 2000). Dengan demikian, 

observed score merupakan hasil penjumlahan dari true score dan error score.  

True score adalah skor sebenarnya atau skor harapan mengenai kemampuan 

individu, mencerminkan kemampuan penempuh tes yang sebenarnya pada 

bidang atribut psikologi yang diukur. Error score adalah kesalahan pengukuran 

yang terjadi. Hanya nilai dari observed score saja yang diketahui, sementara 

nilai true score dan nilai error score tidak diketahui. Berdasar pada nilai 

observed score inilah kemudian dilakukan estimasi terhadap true score. 

Dibutuhkan suatu ukuran untuk melihat tingkat sejauh mana skor komposit dari 

hasil penjumlahan tersebut tidak mengandung kesalahan pengukuran. Ukuran 

tersebut dalam pengukuran teori tes klasik ini disebut dengan reliabilitas (Umar, 

2012).  Dengan demikian, reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan 

sejauh mana hasil pengukuran tidak mengandung kesalahan pengukuran. 

Ukuran reliabilitas di tunjukkan oleh koefesien reliabilitas, koefesien reliabilitas 

didefinisikan sebagai nilai rasio dari varians true score dan varians raw score 

atau observed score (Raykov, 1997; Miller, 1995).  Nilai koefesien ini antara 0 

sampai 1, jika nilainya kecil atau mendekati nol, berarti hasil pengukuran 

mengandung kesalahan pengukuran yang besar. Jika nilainya besar, maka dapat 
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dikatakan hasil pengukuran mengandung kesalahan pengukuran yang relatif 

kecil. 

Koefesien regresi pada sampel dinotasikan dengan huruf „b‟, sedangkan 

koefesien regresi pada populasi dinotasikan dengan „β‟. Analisis statistik 

terhadap koefesien regresi pada sampel merupakan cara untuk mengestimasi 

koefesien regresi pada populasi. Hasil estimasi ini jika dihubungan dengan 

reliabilitas, maka akan mengikuti persamaan (Pedhazur, 1997): 

 

Dengan demikian dapat dilihat, bahwa koefesien regresi pada sampel akan sama 

dengan koefesien regresi populasi jika reliabilitas sama dengan satu, yakni tidak 

mengandung kesalahan pengukuran. 

Pengukuran dalam teori tes klasik menggunakan analisis langsung 

terhadap observed score tanpa melakukan pembobotan terlebih dahulu. 

Observed score diperoleh dengan menjumlahkan secara langsung respon atau 

jawaban dari seluruh item soal yang ada. Observed score dapat disebut juga 

dengan raw score. Reliabilitas digunakan untuk memastikan sejauh mana hasil 

pengukuran yang menggunakan raw score dapat dipercaya. Hanya saja, 

penggunaan reliabilitas untuk melihat kualitas hasil pengukuran dibenarkan jika 

memenuhi asumsi tertentu. Asumsi yang harus dipenuhi jika ingin 

menggunakan reliabilitas adalah:  

1. Memenuhi asumsi unidimensional, yakni seluruh item hanya mengukur satu 

hal yang sama yaitu konstruk yang hendak diukur. 

2. Memenuhi kaidah paralelitas, yaitu daya pembeda atau muatan faktor 

bernilai sama untuk semua item dalam tes, dan nilai tingkat kesukaran atau 

threshold yang sama, dan nilai varians erornya juga sama.  

Jika perangkat tes tidak memenuhi syarat paralel dan hanya 

mengandalkan nilai reliabilitas, kemudian misalnya dilakukan analisis regresi 

terhadap raw score, maka akan diperoleh koefesien regresi yang nilainya 
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dibawah nilai yang sebenarnya. Jika kondisi ini terjadi, maka pengkuran 

mendapatkan hasil yang keliru. 

Hanya saja, realitas menunjukkan bahwa asumsi paralel pada perangkat 

tes sangat sulit untuk terjadi. Apalagi dalam jenis penelitian psikologi, pada 

umumnya mengikuti model pengukuran congeneric, di mana kaidah 

unidimensional saja yang terpenuhi, sedangkan parameter yang lain, nilainya 

bervariasi pada seluruh item. Untuk itu, maka dibutuhkan teknik analisis yang 

sesuai. Agar pengukuran mendapatkan hasil yang sebenarnya, maka yang perlu 

di analisis adalah true score yang dihasilkan, sebab true score sudah mengalami 

pembobotan dari parameter-parameter yang ada. CFA dan SEM merupakan 

teknik analisis yang analisisnya berbasis true score, dan juga memperhitungkan 

kesalahan pengukuran yang ada. Hanya saja SEM memberikan hasil yang lebih 

akurat dengan nilai kesalahan pengukuran yang kecil bila dibandingkan dengan 

CFA. Hal ini disebabkan CFA dijadikan sebagai analisis intermediate, untuk 

menghasilkan factor score yang kemudian dijadikan data analisis statistic yang 

lain, misalnya analisis regresi. Dengan demikian proses pengukuran dilakukan 

secara terpisah, factor score diperoleh dari model pengukuran (CFA) dan 

koefesien regresi (misalnya) yang diinginkan, diperoleh melalui analisis regresi 

(model struktural) lainnya. 

Sedangkan dalam SEM, model pengukuran dan model struktural 

langsung dianalisis secara simultan. Dengan demikian, parameter-parameter 

dalam pengukuran begitupun dengan kesalahan pengukuran diperhitungkan 

sekaligus dalam waktu yang bersamaan.  

 

METODE 

 

Model Simulasi 

Penelitian ini merupakan studi simulasi, di mana data yang dianalisis 

merupakan data simulasi yang dibangkitkan dengan teknik simulasi Monte 

Carlo. Data-data yang dibangkitkan sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan 
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oleh peneliti.  Data yang dibangkitkan mengikuti model pengukuran paralel, di 

mana nilai muatan faktor adalah sama untuk seluruh item, demikian pula dengan 

nilai varians erornya.  

Data yang dibangkitkan terdiri atas data IV dengan nilai reliabilitas (ρ) 

0.5, reliabilitas 0.7, dan reliabilitas 0.9. Data DV yang dibangkitkan juga terdiri 

atas variasi nilai reliabilitas yang sama. Data yang dibangkitkan berbentuk 

kontinum sebanyak 40 item dengan jumlah responden 500 orang. Data ini 

memiliki koefesien regresi sebesar 0.8 dan direplikasi sebanyak 50 kali. 

 

Tabel 1 

Skema Simulasi Model Data yang Dibangkitkan 

Reliabilitas 
Dependent Variable 

ρ = 0.5 ρ = 0.7 ρ = 0.9 

In
d

e
p

e
n

d
e
n

t 

V
a

ri
a

b
le

 

ρ = 0.5 IV05DV05 IV05DV07 IV05DV09 

ρ = 0.7 IV07DV05 IV07DV07 IV07DV09 

ρ = 0.9 IV09DV05 IV09DV07 IV09DV09 

 

Untuk membangkitkan data dalam simulasi Monte Carlo melalui 

program MPlus,  perlu diketahui terlebih dahulu nilai muatan factor (λ) dan nilai 

varians error (θ ) yang sesuai dengan nilai reliabilitas yang telah ditentukan, 

dengan mengikuti persamaan reliabilitas komposit berikut (Brown, 1989 ; 

Joreskog & Sorbon, 1996): 

 

 

Keterangan: 

ρ = reliabilitas (0.5 ; 0.7 ; 0.9) 

λ = muatan factor 
θ = varians error 
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Berikut tabel yang menyajikan nilai muatan faktor dan varians error pada 

masing-masing model untuk setiap independent variable dan dependent 

variable. 

 

Tabel 2 

Nilai Muatan Faktor (Λ) dan Varians Error (Θ) untuk Independent Variable 

dan Dependent Variable pada Masing-masing Model 

No Model IV DV β 

λ (Σλ)
2 

Θ (Σθ) ρ λ (Σλ)
2 

θ (Σθ) ρ  

1. IV05DV05 0.1 16 0.4 16 0.5 0.15 36 0.9 36 0.5 0.8 

2. IV05DV07 0.1 16 0.4 16 0.5 0.2 64 0.68 27.2 0.7 0.8 

3. IV05DV09 0.1 16 0.4 16 0.5 0.4 256 0.71 28.4 0.9 0.8 

4. IV07DV05 0.1 16 0.17 6.8 0.7 0.15 36 0.9 36 0.5 0.8 

5. IV07DV07 0.1 16 0.17 6.8 0.7 0.2 64 0.68 27.2 0.7 0.8 

6. IV07DV09 0.1 16 0.17 6.8 0.7 0.4 256 0.71 28.4 0.9 0.8 

7. IV09DV05 0.3 144 0.4 16 0.9 0.15 36 0.9 36 0.5 0.8 

8. IV09DV07 0.3 144 0.4 16 0.9 0.2 64 0.68 27.2 0.7 0.8 

9. IV09DV09 0.3 144 0.4 16 0.9 0.4 256 0.71 28.4 0.9 0.8 

 

Model Analisis Regresi 

Data Raw Score 

Dari data mentah yang sudah dibangkitkan, dicari  raw score  yang diperoleh 

dengan cara menjumlahkan secara langsung item-item yang ada. Hingga 

diperoleh data raw score  pada independent variable dan  raw score pada 

dependent variable.  Raw score independent variable kemudian diregresikan 

terhadap raw score independent variable. Kegiatan ini disebut regresi pada 

tingkat raw score. 

 

 

 

 

X Y 
b 

e 
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Factor Score 

Dari data mentah yang telah dibangkitkan kemudian dicari nilai factor score 

yang diperoleh dengan melakukan analisis data konfirmatori terhadap data 

mentah, baik data mentah pada independent variable maupun data mentah pada 

dependent variable. Data  factor score pada independent variable yang 

diperoleh kemudian diregresikan terhadap data factor score pada dependent 

variable. Kegiatan ini disebut analisis regresi pada tingkat factor score. 

 

 

 

 

Structural Equation Model (SEM) 

Analisis SEM dilakukan langsung dengan memodel data mentah independent 

variable sebagai variable laten eksogen dan data mentah dependent variable 

sebagai variabel laten endogen. Koefesien regresi dilihat dari nilai gamma yang 

dihasilkan pada masing-masing model.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria evaluasi hasil pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan melihat nilai koefesien regresi linear pada masing-masing 

independent variable terhadap  masing-masing dependent variable.  Nilai 

koefesien regresi telah ditentukan nilainya ketika data dibangkitkan, yakni 

Y 
b 

X 

e 

 
ξ η 

Item 1 

Item 2 

Item … 

Item 40 

Item 1 

Item 2 

Item … 

Item 40 

ζ 
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bernilai 0.8. Model yang paling akurat merupakan model yang paling mendekati 

nilai koefesien regresi 0.8. 

 

HASIL 

 

Pengecekan Data 

Sebelum analisis dilakukan lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pengecekan 

data yang telah dibangkitkan. Apakah sesuai dengan karakteristik data yang 

diinginkan atau tidak. Pengecekan pertama kali dilakukan terhadap nilai 

koefesien reliabilitas, dan nilai koefesien regresi (true score). Pengecekan ini 

dilakukan dengan mencari mean dari seluruh replikasi yang ada terhadap 

masing-masing model. 

 

Tabel 3 

Mean dari Nilai Reliabilitas Data dan Koefesien Regresi yang Dibangkitkan 

No Model IV DV B 

1. IV05DV05 0.523 0.505 0.79994 

2. IV05DV07 0.523 0.690 0.79858 

3. IV05DV09 0.523 0.885 0.79882 

4. IV07DV05 0.713 0.505 0.79954 

5. IV07DV07 0.712 0.691 0.79914 

6. IV07DV09 0.712 0.885 0.79862 

7. IV09DV05 0.887 0.506 0.8012 

8. IV09DV07 0.887 0.690 0.79632 

9. IV09DV09 0.887 0.886 0.7998 

 

Hasil pengecekan menunjukkan bahwa nilai reliabilitas dari data yang 

dibangkitkan sudah sesuai dengan nilai reliabilitas yang diharapkan. Peneliti 

membangkitkan true score dengan nilai 0.8 pada semua model. Nilai true score 

pada independent variable kemudian diregresikan terhadap nilai true score pada 

dependent variable. Jika nilainya sesuai dengan 0.8, maka data yang 

dibangkitkan sudah sesuai dengan karakteristik data yang diharapkan. Dari hasil 

pengecekan yang dilakukan diperoleh mean dari seluruh replikasi yang nilainya 
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0.8 pada masing-masing model. Dengan demikian, data yang dibangkitkan 

sudah sesuai dengan karakteristik data yang diharapkan. 

Pengecekan selanjutnya dilakukan terhadap Test of Goodness of Fit. Data 

mentah yang telah dibangkitkan baik pada independent variable maupun 

dependent variable, kemudian dianalis menggunakan  Confirmatory Factor 

Analysis (CFA), untuk mendapatkan factor score. Data yang baik merupakan 

data yang fit dengan model. Kriteria data fit jika nilai P-value pada chi-square 

nya > 0.05 (untuk taraf signifikansi 95%), dan nilai Root Mean Square Error 

(RMSEA) < 0.05. Dari hasil CFA, diperoleh data mengenai  goodness of  fit dari 

data yang telah dibangkitkan.  Dengan kriteria yang sama, goodness of fit juga 

dilihat pada hasil analisis SEM yang dilakukan. Berikut tabel yang menyajikan 

goodness of fit hasil CFA dan SEM pada masing-masing model. 

 

Tabel  4 

Test of Goodness of Fit CFA dan Analisis SEM Pada Masing-masing Model 

No Model CFA SEM 

IV DV p-value RMSEA 

p-value RMSEA p-value RMSEA 

1. IV05DV05 0.316498 0.00780 0.293048 0.00856 0.057282 0.01078 

2. IV05DV07 0.310440 0.00778 0.31044 0.00828 0.044028 0.01108 

3. IV05DV09 0.316498 0.00780 0.295616 0.00852 0.056636 0.01082 

4. IV07DV05 0.314104 0.00786 0.292764 0.00856 0.058402 0.01088 

5. IV07DV07 0.314102 0.00786 0.292026 0.00854 0.055992 0.01086 

6. IV07DV09 0.314104 0.00786 0.287910 0.00870 0.056202 0.01076 

7. IV09DV05 0.317462 0.00786 0.289078 0.00856 0.058204 0.01086 

8. IV09DV07 0.380794 0.00636 0.331042 0.00730 0.059162 0.01040 

9. IV09DV09 0.317402 0.00786 0.291094 0.00860 0.057846 0.01082 

 

Dari tabel goodness of fit di atas, dapat dilihat bahwa CFA pada seluruh 

model baik pada independent variable maupun dependent variable memiliki 

nilai mean  P-value pada chi-square nya > 0.05 (untuk taraf signifikansi 95%), 
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begitupun dengan nilai mean RMSEA seluruh model memiliki nilai yang lebih 

kecil dari 0.05. Pada goodness of fit  analisis SEM, memiliki p-value > 0.05, 

kecuali pada model IV05DV07 yang lebih kecil dari 0.05. Namun,  menurut 

Umar (2013), jika nilai Root Mean Square Error (RMSE) < 0.05, maka data 

sudah bisa dianggap fit, sehingga model tersebut sudah dianggap fit. Oleh 

karena itu, data factor score yang diperoleh dari CFA baik pada IV maupun DV, 

dapat dipercaya. Begitupun dengan nilai koefesien regresi yang dihasilkan pada 

analisis SEM. 

 

Membandingkan Hasil Analisis Regresi 

Peneliti melakukan regresi data raw score independent variable terhadap 

dependent variable pada keseluruhan replikasi untuk masing-masing model, 

begitupun pada tingkat factor score dan SEM. Berikut tabel yang menyajikan 

mean dari koefesien regresi yang dihasilkan  untuk masing-masing model. 

 

Tabel 5 

Nilai Koefesien Regresi pada Tingkat Raw Score, Factor Score, dan SEM 

No MODEL Raw Score Factor Score SEM 

B B B 

1. IV05DV05 0.426 0.685 0.804 

2. IV05DV07 0.491 0.634 0.799 

3. IV05DV09 0.559 0.683 0.806 

4. IV07DV05 0.494 0.798 0.799 

5. IV07DV07 0.575 0.775 0.802 

6. IV07DV09 0.649 0.757 0.803 

7. IV09DV05 0.542 0.857 0.806 

8. IV09DV07 0.625 0.822 0.807 

9. IV09DV09 0.712 0.79 0.792 
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Gambar 1 

Perbandingan Nilai Koefesien Regresi pada Raw Score, Factor Score, dan SEM 

 

Tabel 5 menyajikan perbedaan hasil analisis regresi data yang sama 

namun menghasilkan koefesien regresi yang berbeda ketika dianalisis regresi 

pada tingkat raw score, factor score, dan SEM. Terlihat bahwa koefesien 

regresi pada tingkat SEM relatif lebih tinggi dan cenderung memliliki nilai yang 

relatif sama untuk seluruh model yang di analisis. Data yang sama ketika 

dianalisis regresi pada tingkat raw score kemudian dianalisis lagi pada tingkat 

factor score, menghasilkan pertambahan nilai koefesien regresi. Dan data yang 

sama tersebut menghasil koefesien regresi yang meningkat lagi ketika dianalisis 

pada tingkat SEM. 

Koefesien regresi yang dianalisis pada tingkat raw score mengalami 

peningkatan ketika di analisis pada tingkat factor score, dan mengalami 

peningkatan lagi ketika dianalisis pada tingkat SEM. Kondisi demikian terjadi 

pada keseluruhan model.  Model IV05DV05 misalnya, memiliki koefesien 

regresi sebesar 0.426  ketika analisis regresi dilakukan pada tingkat raw score, 

lalu meningkat mejadi 0.685 ketika dianalisis regresi pada tingkat factor score, 

dan meningkat lagi menjadi 0.804 ketika dianalisis SEM. Model ini yang paling 

memiliki koefesien reliabilitas terendah dari koefesien yang diharapkan.  
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Model IV07DV05 memiliki koefesien regresi pada tingkat factor score 

sebesar 0.798, dan nilai tersebut cenderung tetap 0.799 ketika dianalisis pada 

tingkat SEM. Hal ini menunjukkan bahwa data dengan reliabilitas IV 0.7 dan 

reliabilitas DV 0.5,  ketika data yang dianalisis adalah factor score, maka akan 

cenderung memberikan nilai yang sudah sesuai dengan harapan. 

Gambar 1 memperjelas perbandingan nilai koefesien regresi (b) antara 

true score, factor score, dan SEM. Pada grafik ini, terlihat bahwa nilai b SEM 

paling mendekati nilai koefesien regresi yang telah ditetapkan, yakni 0.8. 

Disusul kemudian oleh nilai b factor score, sedangkan b raw score memiliki 

nilai yang paling jauh dari nilai 0.8. 

Koefesien regresi hasil analisis regresi pada tingkat raw score yang 

paling mendekati nilai koefesien regresi pada tingkat factor score dan SEM, 

dimiliki oleh model IV09DV09. Di mana koefesien regresi pada tingkat raw 

score sebesar 0.712, ketika dianalisis pada tingkat factor score menjadi 0.79, 

dan pada tingkat SEM menjadi 0.792.  Perbedaan nilai koefesien regresi pada 

tingkat raw score, factor score, dan SEM untuk model yang sama, berdampak 

pada interpretasi hasil pengukuran yang diperoleh. 

 

Atenuasi Hasil Regresi 

Pada seluruh model yang ada, model yang memiliki nilai koefesien regresi yang 

paling kecil pada analisis regresi tingkat raw score adalah model IV05DV05. 

Model ini merupakan model di mana independent variable-nya memiliki 

reliabilitas 0.5 dan dependent variable-nya memiliki reliabilitas  0.5. Dengan 

nilai koefesien regresi yang paling kecil, berarti model inilah yang mengalami 

atenuasi yang paling jauh dari nilai koefesien regresi yang seharusnya.  
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Atenuasi Pada Regresi Tingkat Raw Score 

 

Tabel 6 

Koefesien Regresi Pada Analisis Tingkat Raw Score 

Model menurut 

IV 

b Raw 

score 
b true score Bias 

Terjadi 

Atenuasi 

IV05DV05 0.426 0.8 -0.374 Ya 
IV05DV07 0.491 0.8 -0.309 Ya 

IV05DV09 0.559 0.8 -0.241 Ya 

IV07DV05 0.594 0.8 -0.206 Ya 

IV07DV07 0.575 0.8 -0.225 Ya 

IV07DV09 0.649 0.8 -0.151 Ya 

IV09DV05 0.542 0.8 -0.258 Ya 

IV09DV07 0.575 0.8 -0.225 Ya 

IV09DV09 0.712 0.8 -0.088 Ya 

 

Atenuasi terjadi pada seluruh model yang diteliti. Atenuasi berkurang 

seiring dengan bertambahnya nilai reliabilitas baik independent variable 

maupun pada dependent variable. Namun menurut Pedhazur (1997)   kesalahan 

pengukuran pada variabel dependen tidak menimbulkan bias dalam estimasi 

koefisien regresi, tetapi menyebabkan peningkatan dalam standar error dari 

estimasi, sehingga melemahkan uji signifikansi statistik. Namun kesalahan 

pengukuran pada IV akan menghasilkan koefesien regresi yang underestimate  

atau terjadi atenuasi. Kondisi ini sesuai dengan fungsi dari reliabilitas yakni 

sebagai cara untuk melihat sejauh mana hasil pengukuran tidak mengalami 

kesalahan pengukuran. Karena itulah maka model dengan reliabilitas paling 

kecil baik pada independent variable maupun pada dependent variable memiliki 

koefesien regresi paling kecil dan mengalami atenuasi paling banyak 

dibandingkan model yang lain. Sedangkan model yang paling mendekati 

koefesien regresi yang diharapkan adalah model dengan reliabilitas paling tinggi 

(0.9) baik pada independent variable maupun pada dependent variable (model 

IV09DV09). Model ini hanya mengalami atenuasi yang sangat kecil, hanya 

sebesar -0.088, di mana nilai ini bisa dikatakan mendekati dengan nilai 

koefesien regresi yang seharusnya.  
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Dengan mengaju pada hasil penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa 

pada koefesien regresi yang dihasilkan dari analisis regresi tingkat raw score 

dapat dipercaya, jika bersumber dari data yang memiliki reliabilitas tinggi 

(minimal 0.9) baik pada independent variable maupun pada dependent variable. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa informasi mengenai nilai reliabilitas 

memberikan informasi yang relatif akurat mengenai kualitas hasil tes.  Hasil 

penelitian ini sesuai dengan teori mengenai konsep reliabilitas sebagai alat 

untuk melihat konsistensi suatu hasil pengukuran, dengan asumsi 

unidimensional dan paralelitas terpenuhi. Indeks reliabilitas yang tinggi 

menghasilkan hasil pengukuran dengan kesalahan pengukuran yang kecil. 

Begitupun sebaliknya, indeks reliabilitas yang rendah menunjukkan hasil 

pengukuran memiliki kesalahan pengukuran yang besar. 

 

Atenuasi Pada Regresi Tingkat Factor Score 

Pada pengukuran koefesien regresi pada tingkat factor score pada seluruh 

model-model yang ada, menunjukkan hasil yang lebih mendekati nilai koefesien 

regresi yang sebenarnya. 

 

Tabel 7 

Koefesien Regresi pada Tingkat Factor Score 

Model b Factor 

score 

b  True 

score 

Bias Terjadi atenuasi 

IV05DV05 0.685 0.8 -0.115 Ya 

IV05DV07 0.634 0.8 -0.166 Ya 

IV05DV09 0.683 0.8 -0.117 Ya 

IV07DV05 0.798 0.8 -0.002 Tidak 

IV07DV07 0.775 0.8 -0.025 Tidak 

IV07DV09 0.757 0.8 -0.043 Tidak 

IV09DV05 0.857 0.8 +0.057 Tidak 

IV09DV07 0.822 0.8 +0.022 Tidak 

IV09DV09 0.79 0.8 -0.010 Tidak 

 

Terdapat perbedaan nilai koefesien regresi yang dihasilkan pada analisis 

tingkat factor score dan analisis tingkat raw score. Data menunjukkan bahwa 
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koefesien regresi yang diperoleh pada tingkat factor score lebih tinggi daripada 

koefesien regresi pada raw score untuk seluruh model yang dianalisis. Kondisi 

ini disebabkan karena varians error of measurement pada tiap item ikut 

dimodelkan/diperhitungkan dalam analisis. Dengan kata lain, error of 

measurement telah ikut dikoreksi dalam proses analisis faktor konfirmatori. 

Kondisi ini menghasilkan factor score yang dijadikan sebagai data analisis, 

merupakan skor atau data yang merupakan kemampuan sebenarnya dari 

penempuh tes. 

Pada hasil analisis regresi pada tingkat factor score, dihasilkan nilai 

koefesien regresi yang teratenuasi pada kelompok model dengan IV reliabilitas 

0.5. Sedangkan kelompok model IV dengan reliabilitas 0.7 dan 0.9 tidak 

mengalami atenuasi, dan menghasilkan koefesien regresi yang relatif sesuai 

dengan yang diharapkan. Kendatipun koefesien regresi yang dihasilkan 

mengalami atenuasi, namun atenuasi tidak terjadi pada seluruh model, 

melainkan hanya tiga model saja, itupun dengan atenuasi yang  tidak separah 

dengan atenuasi yang terjadi pada tingkat raw score untuk model yang sama.  

Data factor score diperoleh dari proses analisis faktor konfirmatori, yang 

merupakan analisis berbasis true score. Dengan kata lain, data factor score yang 

dianalisis merupakan data true score yang sudah mengalami pembobotan untuk 

seluruh item yang dianalisis. Dengan demikian seharusnya hasil analisis regresi 

yang diperoleh pada seluruh model, menghasilkan koefesien regresi yang 

nilainya relatif sama dengan koefesien regresi yang seharusnya. Namun pada 

kenyataannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa atenuasi terjadi pada tiga 

model untuk analisis tingkat factor score. Kondisi ini mungkin disebabkan 

karena, analisis faktor konfirmatori dijadikan sebagai metode analisis 

intermediate, yang digunakan hanya untuk mendapatkan data berbasis true 

score, sedangkan koefesien regresi diperoleh melalui metode analisis statistik 

yang lain, yakni analisis regresi. Proses ini menyebabkan adanya peluang 

terjadinya bias pada model-model yang koefesien regresinya mengalami 

atenuasi.  
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Pada analisis regresi tingkat factor score, nampak bahwa atenuasi terjadi 

hanya pada kelompok model dengan IV reliabilitas 0.5 dan seluruh variasi nilai 

reliabilitas pada dependent variable-nya. Merujuk dengan hasil ini, dapat 

dikatakan bahwa analisis regresi tingkat factor score dapat dilakukan dengan 

reliabilitas pada independent variable minimal 0.7 ke atas. Nilai reliabilitas 

yang minimal 0.7 pada IV, memberikan kondisi yang relatif aman untuk 

mengatasi bias pengukuran yang terjadi karena penggunaan metode analisis 

statistik  yang berbeda. 

 

Atenuasi Pada Regresi Tingkat SEM 

Pada analisis structural equation modeling (SEM), dihasilkan nilai koefesien 

regresi yang sesuai dengan nilai koefesien regresi yang diharapkan pada seluruh 

model yang di analisis. Dengan kata lain, tidak terjadi atenuasi pada koefesien 

regresi yang dihasilkan untuk seluruh model. 

 

Tabel 8 

Koefesien Regresi pada Tingkat SEM 

Model b SEM b true score Bias Terjadi Atenuasi 

IV05DV05 0.804 0.8 +0.004 Tidak 

IV05DV07 0.799 0.8 -0.001 Tidak 

IV05DV09 0.806 0.8 +0.006 Tidak 

IV07DV05 0.799 0.8 -0.001 Tidak 

IV07DV07 0.802 0.8 +0.002 Tidak 

IV07DV09 0.803 0.8 +0.003 Tidak 

IV09DV05 0.806 0.8 +0.006 Tidak 

IV09DV07 0.807 0.8 +0.007 Tidak 

IV09DV09 0.792 0.8 -0.008 Tidak 

 

Analisis SEM merupakan salah satu metode analisis berbasis true score. 

Pada metode ini, model pengukuran (analisis faktor konfirmatori) dan model 

persamaan structural (analisis regresi) di analisis secara simultan. Dengan 

demikian peluang untuk terjadinya bias karena pengukuran pada metode analisis 

statistik yang berbeda bisa di minimalisir.  Selain hal tersbut diatas, nilai 



JP3I Vol. IV No. 3 Juli 2015 

211 

koefesien regresi yang tidak mengalami atenuasi pada analisis SEM, juga 

disebabkan karena keunggulan-keunggulan  SEM yang lain (Umar, 2012), yaitu 

pertama, dapat diperoleh hasil estimasi koefesien berbasis true score, yang 

bebas dari pengaruh kesalahan pengukuran; kedua, korelasi antar kesalahan 

pengukuran dapat diungkap dan diperhitungkan dalam analisis . Pada tabel 4.9 

dapat dilihat bahwa bias nilai koefesien regresi SEM dari nilai koefesien regresi 

yang seharusnya sangat kecil, dan jika menggunakan satu angka di depan 

desimal, maka akan diperoleh nilai koefesien regresi yang sama dengan 

koefesien regresi yang seharusnya.  Dengan tidak ter-aternuasinya nilai 

koefesien regresi pada analisis tingkat SEM untuk seluruh model, maka 

dasarnya tidak diperlukan lagi laporan mengenai indeks reliabilitas dari masing-

masing alat ukur, (Umar, 2012). Dengan kata lain, analisis SEM relatif 

memberikan hasil pengukuran yang sesuai dengan hasil sebenarnya. Grafik 

berikut menyajikan pula perbandingan kondisi nilai koefesien regresi pada raw 

score, factor score, dan SEM. 

 

DISKUSI 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefesien regresi paling tinggi 

atau paling mendekati koefesien regresi  yang seharusnya, adalah model dengan 

reliabilitas tertinggi baik pada independent variable maupun dependent 

variable-nya (model IV09DV09). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

analisis pada tingkat raw score, yaitu dengan cara menjumlahkan langsung 

seluruh skor item yang ada, hanya bisa dilakukan pada model pengukuran 

paralel dengan reliabilitas alat ukur  minimal 0.9 baik pada independent variable 

maupun pada dependent variable-nya.  Jika analisis tingkat raw score 

digunakan pada instrumen independent variable dan dependent variable yang 

lebih rendah dari 0.9, maka hasil pengukuran akan mengalami atenuasi, di mana 

diperoleh hasil pengukuran yang nilainya di bawah dari nilai yang sebenarnya. 
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Pada analisis regresi tingkat factor score, diperoleh nilai koefesien regresi 

yang lebih tinggi dibandingkan koefesien regresi pada tingkat raw score. 

Kondisi ini terjadi pada ke-sembilan model yang dianalisis. Diperoleh juga hasil 

bahwa hampir seluruh model memiliki koefesien regresi yang tidak mengalami 

atenuasi, kecuali pada tiga  model IV dengan reliabilitas 0.5 terhadap DV 

masing-masing dengan reliabilitas 0.5, 0.7, dan 0.9 (model IV05DV05, model 

IV05DV07, model IV05DV09). Dari kondisi ini dapat dilihat bahwa atenuasi 

koefesien regresi terjadi pada regresi model yang memiliki IV dengan 

reliabilitas 0.5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, jika analisis hendak 

dilakukan pada tingkat factor score, maka hendaknya dilakukan dengan IV 

dengan reliabilitas diatas 0.5. 

Sedangkan pada analisis SEM menunjukkan koefesien regresi yang tidak 

mengalami atenuasi pada ke-sembilan model yang di analisis. Dengan demikian 

analisis regresi tingkat SEM merupakan metode analisis statistik yang tidak 

mensyaratkan pelaporan nilai reliabilitas pada alat ukurnya, sebab memberikan 

nilai koefesien regresi  sesuai dengan yang sebenarnya tanpa melihat kondisi 

indeks reliabilitas baik pada independent variable maupun pada dependent 

variable. 
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Abstract 
Big five personality is an approach that is used in psychology to see human personality 

through trait that consist five personality domain shaped by factor analysis. This five 

domain of personality is, extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism, 

and openness to experience. This five domains of personality are the standard 

measurement that is used to measure five dimension of big five personality that was 

developed by Pervin and John (1991). The objective of this research is to test validity of 

the intrument construct . Data of this reasearch collected from 250 woman entrepreneur 

in Pulomerak-Banten subdistrict. Confirmatory factor analysis using was used. The 
result showed that all items that consist 44 unidimensional items. That means, the item 

just measure one factor so that one of the factors in big five inventory can be accepted.  

 
Keywords: Contsruct Validity Test, Big Five Personality, Extraversion, Agreeableness, 

Conscientiousness, Neuroticism, Openness to Experience, Confirmatory Factor 

Analysis 

 

Abstrak 
Big five personality adalah pendekatan yang digunakan dalam psikologi untuk melihat 

kepribadian manusia melalui trait yang tersusun dalam lima buah doamain kepribadian 

yang dibentuk dengan menggunakan analisis faktor. Lima buah domain kepribadian 

tersebut adalah, extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism, dan 

openness to experience merupakan instrumen pengukuran baku yang digunakan untuk 

mengukur lima dimensi big five personality yang dikembangkan oleh Pervin dan John 

(1991). Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas konstruk instrumen tersebut. 

Data diperoleh dari wanita wirausaha kecamatan Pulomerak-Banten berjumlah 250 
orang. Metode yang digunakan adalah analisis faktor konfirmatorik. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh item yang berjumlah 44 item bersifat 

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

satu faktor yang diteorikan oleh big five inventory dapat diterima. 

 
Kata Kunci: Uji Validitas Konstruk, Kepribadian Big Five, Extraversion, 

Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, Openness to Experience, Analisis 

Faktor Konfirmatorik 
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PENDAHULUAN 

 

Friedman & Schustack (2009) mendefinisikan big five personality adalah 

pendekatan yang digunakan dalam psikologi untuk melihat kepribadian manusia 

melalui trait yang tersusun dalam lima buah doamain kepribadian yang dibentuk 

dengan menggunakan analisis faktor. Kemudian Pervin dan John (1991) 

menyebutkan big five personality terdiri atas lima dimensi yaitu (a) 

extraversion, (b) agreeableness, (c) conscientiousness, (d) neuroticism, dan (e) 

openness to experience. 

Extraversion (E). Individu yang extraversion cenderung energik, antusias, 

dominan, ramah, komunikatif, penuh kasih saying, ceria, senang berbicara, 

senang berkumpul dan menyenangkan. Sebaliknya mereka yang memiliki skor 

extraversion yang rendah biasanya cenderung pemalu, tidak percaya diri, pasif 

dan tidak mempunyai cukup kemampuan untuk mengekspresikan emosi yang 

kuat (Friedman & Schustack, 2009).  

Agreeableness (A). berkaitan dengan kedermawanan dan ketika diminta 

membuat satu keinginan untuk segala hal, mereka lebih mungkin membuat 

keinginan yang altruistic (King & Broyles dalam King, 2010). Dimensi 

agreeableness membedakan antara orang-orang yang berhati lembut dengan 

mereka yang kejam. Orang-orang yang tinggi pada dimensi Agreeableness 

cenderung ramah, kooperatif, mudah percaya, dan hangat. Individu yang rendah 

pada dimensi ini adalah individu yang cenderung dingin, suka berselisih dan 

kasar (Friedman & Schustack, 2009). Cenderung penuh dengan curiga, pelit, 

tidak ramah, mudah kesal, dan penuh dengan kritik terhadap orang lain (Feist & 

Feist, 2009).  

Conscoientiousness (C). mendeskripsikan orang-orang yang teratur, 

terkontrol, terorganisir, ambisius, terfokus pada pencapaiannya, dan memiliki 

disiplin diri (Feist & Feist, 2009). Individu yang tinggi dalam dimensi ini 

umumnya berhati-hati, dapat diandalkan, teratur, dan bertanggung jawab. 

Sebaliknya mereka yang rendah pada dimensi conscientiousness  cenderung  
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ceroboh,  berantakan,  dan  tidak  dapat  diandalkan (Friedman & Schustack, 

2009). 

Neuroticism (N). Individu yang tinggi dalam dimensi neuroticism 

cenderung gugup, sensitive, tegang, dan mudah cemas (Friedman & Schustack, 

2009). Individu yang neuroticism juga cenderung penuh kecemasan, 

temperamental, mengasihani diri sendiri, sangat sadar akan dirinya sendiri, 

emosional, dan rentan terhadap gangguan yang berhubungan dengan stress ( 

Feist & Feist, 2009). Sedangkan individu yang dengan neuroticism rendah 

cenderung tenang dan santai (Friedman & Schustack, 2009).  

Openess to experience (O). Secara general individu yang openness adalah 

imaginatif, menyenangkan, kreatif, dan artistik (Friedman & Schustack, 2009). 

Orang-orang yang konsisten mencari pengalaman yang berbeda dan bervariasi 

akan memiliki skor tinggi pada keterbukaan terhadap pengalaman. Sebaliknya 

mereka yang tidak terbuka terhadap pengalaman hanya akan bertahan dengan 

hal-hal yang tidak asing, yang mereka tahu akan mereka nikmati. Individu yang 

tinggi dengan keterbukaannya juga akan cenderung mempertanyakan nilai-nilai 

tradisional sementara mereka yang rendah keterbukaannya cenderung 

mendukung nilai tradisional dan memilihara gaya hidup yang konstan. 

Kesimpulannya, orang-orang yang tinggi keterbukaannya biasanya kreatif, 

imajinatif, penuh rasa penasaran, terbuka dan lebih memilih variasi. Sebaliknya, 

mereka yang rendah keterbukaannya terhadap pengalaman biasanya 

konvensional, rendah hati, konsertif dan tidak terlalu penasaran terhadap sesuatu 

(Feist & feist, 2009).  

 

Deskripsi Mengenai Instrumen  

Pervin dan John (1991) mengembangkan dan memvalidasi suatu instrumen 

pengukuran yang dinamakan big five inventory (BFI) untuk mengukur lima 

dimensi big five personality (extraversion, agreeableness, conscientiousness, 

openness to experience, dan neuroticism). Instrumen ini terdiri dari atas 44 item 

dimana terdapat 8 item untuk extraversion, 9 item agreeableness, 9 item 
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conscientiousness, 10 item openness to experience, dan 8 item neuroticism. 

Terdapat 28 item favourable dan 16 item unfavorable. Contoh item BFI adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1 

Item-item Big Five Inventory (BFI) 

No Item 

1 My self as someone who is talkaktive 

2 My self as someone who is does a through job 

 

Dikarenakan adanya perbedaan bahasa yang digunakan oleh subjek 

penelitian ini, peneliti melakukan proses adaptasi terlebih dahulu terhadap 

instrument pengukuran tersebut. Adapun contoh hasil dari adaptasi sebagai 

berikut. 

 

Tabel 2 

Item-item Big Five Inventory (Adaptasi) 

No Item 

1 Saya adalah orang yang aktif berbicara 

2 Saya adalah orang yang teliti dalam mengerjakan pekerjaan 

 

Big Five Inventory memiliki lima kategori jawaban dan peneliti tidak 

mengadaptasi yaitu “Sangat Setuju” (SS), “Setuju” (S), “Ragu-ragu” (R), 

“Tidak Setuju” (TS), dan “Sangat Tidak Setuju” (STS). Untuk penyekorannya 

hanya memberikan penilaian tertinggi pada pernyataan “Sangat Setuju” (SS) 

dan terendah pada pilihan “Sangat Tidak Setuju” (STS) untuk pernyataan 

favorable. Untuk penyekoran item unfavorable, penilaian tertinggi pada 

pernyataan “Sangat Tidak Setuju” (STS). Skor-skor tersebut kemudian dihitun, 

dengan proporsi item yang bersifat favorable dengan ketentuan sebagai 

berikut: SS=5, S=4, R=3, TS=2, STS=1. Untuk item yang bersifat unfavorable 

dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: SS=1, S=2, R=3, TS=4, STS=5. 
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METODE 

 

Untuk menguji validitas konstruk instrumen pengukuran big five inventory 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: 

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 (∑), 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 
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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 dieliminasi dan sebaliknya.  

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

faktornya negatif, maka item tersebut juga harus dieliminasi. 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 dieliminasi 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 wanita wirausaha 

masyarakat kecamatan Pulomerak yang berjumlah 250 orang. Data tersebut 

dikumpulkan dalam rangka penyusunan skripsi (Alawiyah, 2014).  
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HASIL 

 

Extraversion  

Skala Big Five Personality pada aspek extraversion terdiri dari delapan item. 

Peneliti menguji apakah delapan item yang ada bersifat unidimensional artinya 

benar hanya mengukur extraversion. Dari hasil dengan CFA dengan model satu, 

diperoleh hasil Chi-square= 136.99, df= 20, P-value= 0.00000, RMSEA= 0.153, 

nilai tersebut menunjukkan bahwa model tidak fit. Oleh karena itu, peneliti 

kemudian melakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran 

pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu dengan yang lainnya, maka 

diperoleh nilai Chi-square= 17.95, df= 12, P-value= 0.11719, RMSEA= 0.045. 

nilai tersebut menunjukkan bahwa model fit artinya model dengan satu faktor 

(unidimensional) bahwa seluruh item mengukur satu faktor yaitu extraversion, 

maka diperoleh model fit seperti gambar berikut: 

 

Gambar 1 

Hasil Analisis Faktor Konfirmatorik Dimensi  Extraversion 
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Selanjutnya, peneliti menguji hipotesis tentang koefisien muatan faktor 

dari item dengan melihat nilai t untuk mengetahui signifikansi item tersebut 

apabila item benar mengukur faktor yang hendak diukur, sekaligus menentukan 

apakah item tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. 

 

Tabel 3 

Muatan Faktor Item Extraversion 

No Koefisien Standard Error Nilai t Signifikansi 

1 0.21 0.07 3.09 V 

11 0.23 0.09 2.45 V 

16 0.38 0.10 3.86 V 

26 0.18 0.07 2.65 V 
36 0.03 0.07 0.38 X 

21 0.82 0.11 7.49 V 

31 0.46 0.08 6.11 V 

6 0.50 0.08 6.14 V 

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

 

Berdasarkan tabel 3 nilai t bagi koefisien muatan faktor dari keseluruhan  

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

diketahui nomor 36 terdapat item yang muatan faktornya <1,96 dan bermuatan 

negatif dan tidak diikutsertakan dalam perhitungan faktor skor. 

 

Agreeableness 

Skala Big Five Personality pada aspek agreeableness terdiri dari sembilan item. 

Peneliti menguji apakah Sembilan item yang ada bersifat unidimensional artinya 

benar hanya mengukur agreeableness. Dari hasil dengan CFA dengan model 

satu faktor, diperoleh hasil chi-square = 115.52, df = 27, P-value = 0.00000, 

RMSEA = 0.115, nilai tersebut menunjukkan bahwa model tidak fit. Oleh 

karena itu, peneliti kemudian melakukan modifikasi  terhadap  model,  dimana  

kesalahan  pengukuran  pada  beberapa  item dibebaskan berkorelasi satu 

dengan  yang lainnya, maka diperoleh nilai chi-square = 35.50, df = 24, P-value 

= 0.06133, RMSEA = 0.044, nilai tersebut menunjukkan bahwa model  fit  
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artinya  model  dengan  satu  faktor  (unidimensional) bahwa seluruh item 

mengukur satu faktor saja yaitu agreeableness, maka diperoleh model fit seperti 

gambar berikut ini: 

 

 

Gambar 2 

Hasil Analisis Faktor Konfirmatorik Dimensi Agreeableness 

 

Selanjutnya, peneliti menguji hipotesis tentang koefisien muatan faktor 

dari item dengan melihat nilai t untuk mengetahui signifikansi item tersebut 

apabila item benar mengukur faktor yang hendak diukur, sekaligus menentukan 

apakah item tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. 
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Tabel 4 

Muatan Faktor Item Agreeableness 

No Koefisien Standard Error Nilai t Signifikansi 

17 0.41 0.07 5.56 V 
12 0.74 0.08 9.02 V 

22 0.29 0.07 3.95 V 

7 -0.07 0.07 -0.97 X 

32 0.21 0.07 0.82 X 

2 0.00 0.09 0.00 X 

37 0.26 0.07 3.50 V 

42 0.33 0.07 4.47 V 

27 0.54 0.07 7.26 V 

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

 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa item nomor 7, 2, 32 tidak 

signifikan (t<1.96) dan bermuatan negatif dan bermuatan negatif dan tidak 

diikutsertakan dalam perhitungan faktor skor. 

 

Conscientiousness 

Skala big five personality pada aspek conscientiousness terdiri dari Sembilan 

item. Peneliti menguji apakah sembilan item yang ada bersifat unidimensional 

artinya benar hanya mengukur conscientiousness. Dari hasil dengan CFA 

dengan model satu faktor, diperoleh hasil chi-square= 116.12, df= 27, P-value= 

0.00000, RMSEA= 0.115, nilai tersebut menunjukkan bahwa model tidak fit. 

Oleh karena itu, peneliti kemudian melakukan modifikasi terhadap model, 

dimana kesalahan pengukuran pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu 

dengan yang lainnya, maka diperoleh nilai chi-square= 28.52, df= 21, P-value= 

0.12600, RMSEA= 0.038, nilai tersebut menunjukkan bahwa model fit artinya 

model dengan satu faktor (unidimensional) bahwa seluruh item mengukur satu 

faktor yaitu conscientiousness, maka diperoleh model fit seperti gambar berikut: 
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Gambar 3 

Hasil Analisis Faktor Konfirmatorik Contientiousness 

 

Selanjutnya, peneliti menguji hipotesis nihil tentang koefisien muatan 

faktor dari item dengan melihat nilai t untuk mengetahui signifikansi item 

tersebut apabila item benar mengukur faktor yang hendak diukur, sekaligus 

menentukan apakah item tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. 

 

Tabel 5 

Muatan Faktor Item Concientiousness 

No Koefisien Standard Error Nilai t Signifikansi 

3 0.20 0.06 3.43 V 

13 0.73 0.11 6.43 V 

8 0.02 0.05 0.40 X 

43 0.20 0.06 3.48 V 
28 0.12 0.05 2.31 V 

23 0.34 0.07 4.85 V 

33 -0.05 0.05 -1.02 X 

38 0.47 0.09 5.30 V 

18 1.08 0.20 5.29 V 

Keterangan: tanda V = signifikan (t>1,96); X = tidak signifikan (t<1,96) 
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Berdasarkan tabel diatas, diektahui bahwa item nomor 8 dan 33 tidak 

signifikan (t<1.96) dan bermuatan negatif dan tidak diikutsertakan dalam 

perhitungan faktor skor. 

 

Openness to experience  

Skala big five personality pada aspek openess terdiri dari sepuluh item. Peneliti 

menguji apakah sepuluh item yang ada bersifat unidimensional artinya benar 

hanya mengukur openess. Dari hasil dengan CFA dengan model satu faktor, 

diperoleh hasil chi-square=262.85, df= 35, P-value= 0.00000, RMSEA= 0.162, 

nilai tersebut menunjukkan bahwa model tidak fit. Oleh karena itu, peneliti 

kemudian melakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran 

pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu dengan yang lainnya, maka 

diperoleh nilai chi-square= 30.85, df= 21, P-value= 0.07620, RMSEA= 0.043, 

nilai tersebut menunjukkan bahwa model fit artinya model dengan satu faktor 

(unidimensional) bahwa seluruh item mengukur satu faktor yaitu openess, maka 

diperoleh model fit seperti gambar berikut:  

 

Gambar 4 

Hasil Analisis Faktor Konfirmatorik Openness 
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Selanjutnya, peneliti menguji hipotesis nihil tentang koefisien muatan 

faktor dari item dengan melihat nilai t untuk mengetahui signifikansi item 

tersebut apabila item benar mengukur faktor yang hendak diukur, sekaligus  

menentukan  apakah  item tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. 

 

Tabel 6 

Muatan Faktor Item Openess 

No Koefisien Standard Error Nilai t Signifikansi 

5 -0.02 0.08 -0.31 X 

15 0.16 0.08 1.98 V 

35 0.39 0.08 5.00 V 

25 0.52 0.07 7.26 V 

10 0.25 0.08 3.31 V 
40 0.56 0.07 7.49 V 

20 0.08 0.08 0.97 X 

30 0.20 0.08 2.72 V 

44 0.48 0.07 6.58 V 

41 -0.65 0.07 -9.11 X 

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

 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa item nomor 5, 20, 41 tidak 

signifikan (t<1.96) dan bermuatan negatif, maka tidak diikutsertakan dalam  

perhitungan faktor skor. 

 

Neuroticism  

Skala big five personality pada aspek neuroiticism terdiri dari delapan item. 

Peneliti menguji apakah sepuluh item yang ada bersifat unidimensional artinya 

benar hanya mengukur neuroticism. Dari hasil dengan CFA dengan model satu 

faktor, diperoleh hasil chi-square= 44.29, df= 20, P-value= 0.00138, RMSEA= 

0.070, nilai tersebut menunjukkan bahwa model tidak fit. Oleh karena itu, 

peneliti kemudian melakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan 

pengukuran pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu dengan yang 

lainnya, maka diperoleh nilai chi-square= 23.91, df= 18, P-value= 0.15808 
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RMSEA= 0.036, nilai tersebut menunjukkan bahwa model fit artinya model 

dengan satu faktor (unidimensional) bahwa seluruh item mengukur satu faktor 

yaitu neuroticism, maka diperoleh model fit seperti gambar berikut:  

 

 

Gambar 5 

Hasil Analisis Faktor Konfirmatorik Neuriticism 

 

Selanjutnya, peneliti menguji hipotesis nihil tentang koefisien muatan 

faktor dari item dengan melihat nilai t untuk mengetahui signifikansi item 

tersebut apabila item benar mengukur faktor yang hendak diukur, sekaligus  

menentukan  apakah  item tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. 
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Tabel 7 

Muatan Faktor Item Neuroticism 

No Koefisien Standard Error Nilai t Signifikansi 

14 0.45 0.08 5.96 V 
9 0.22 0.08 2.82 V 

19 0.31 0.08 4.00 V 

24 0.16 0.08 2.08 V 

4 0.64 0.08 8.51 V 

29 0.45 0.07 6.01 V 

39 0.65 0.08 8.59 V 

42 -0.12 0.08 -1.52 X 

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

 

Berdasarkan tabel diatas, diektahui bahwa item nomor 42 tidak signifikan 

(t<1.96) dan bermuatan negatif dan tidak diikutsertakan dalam perhitungan 

faktor skor. 

 

DISKUSI 

 

Hasil uji validitas konstruk terhadap instrumen big five inventory dengan 

menggunakan pendekatan Confirmatory Factor Analysis mengungkapkan 

bahwa seluruh item bersifat unidimensional atau dengan kata lain hanya 

mengukur satu faktor saja, yakni dimensi extraversion, agreeableness, 

conscientiousness, openness to experience, dan neuroticism. Dapat disimpulkan 

bahwa model satu faktor yang diteorikan oleh instrument  big  five  inventory  

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 
Creative organizational climate is one element that has an important role in the 

learning organization. The purpose of this study was to examine the construct validity 

creative organizational climate that is modified from a scale Situational Outlook 

Questionnaire (SOQ) developed by Isaksen (2007).  SOQ measure nine dimensions, 

namely the challenge / involvement, freedom, trust / openness, the idea of time, 

playfulness / humor, conflict, supported ideas, debate, and risk taking. This study used a 

total of 240 respondents.. The method of analysis used is confirmatory factor analysis 
(CFA) by using LISREL 8.70 software. The results of calculation can be concluded that 

all dimensions require modifications to obtain a fit model. 

 
Keywords: Construct Validity, Creative Organizational Climate, Confirmatory Factor 

Analysis 

 

Abstrak 
Iklim organisasi kreatif adalah satu elemen yang memiliki peran penting dalam 

organisasi belajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji validitas konstruk iklim 

kreatif yang dimodifikasi dari skala Situational Outlook Questionnaire (SOQ) yang 

dikembangkan oleh  Isaksen (2007). SOQ mengukur sembilan dimensi, yaitu tantangan, 

kebebasan, kepercayaan/keterbukaan, gagasan tentang waktu, humor, konflik, gagasan 

yang didukung, debat, dan pengambilan resiko. Penelitian ini menggunakan 240 

responden. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Faktor Konfirmatori 

dengan menggunakan perangkat lunak LISREL 8.70. hasil yang telah diukur dari 

penelitian ini LISREL 8.70. hasil dari penghitungan dapat disimpulkan bahwa semua 
dimensi membutuhkan modifikasi untuk mendapatkan model yang fit. 

 
Kata Kunci: Validitas Konstruk, Iklim Organisasi Kreatif, Analisis Faktor 

Konfirmatorik 
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PENDAHULUAN 

 

Iklim organisasi kreatif adalah salah satu elemen yang memainkan peran 

penting dalam learning organization (Samad 2006). Iklim organisasi kreatif 

merupakan karakteristik organisasi yang dirasakan oleh anggotanya yang 

meliputi iklim belajar yang mendorong individu untuk menghasilkan ide-ide 

baru dan kreatif yang lebih efektif guna membantu organisasi untuk 

berkembang dan meningkatkan efisiensinya (Isaksen, S. G., Lauer, K.J., Ekvall, 

G., dan Britz, A., 2001). 

Iklim organisasi jika dilihat sebagai variabel intervensi dapat 

memengaruhi kinerja individu dan organisasi karena hal itu memodifikasi 

pengaruh proses psikologis dan proses organisasi. Proses psikologis meliputi 

kegiatan belajar, motivasi, komitmen dan pemecahan masalah individu. Proses 

organisasi meliputi pemecahan masalah kelompok, pengambilan keputusan, 

komunikasi dan koordinasi. Komponen ini memberikan pengaruh langsung 

terhadap kinerja dan hasil individu, kelompok kerja dan organisasi (Amabile 

dan Gryskiewicz, 1989; Service dan Boockholdt, 1998; Witt dan Beorkrem, 

1989; Isaksen et al., 2001). 

Untuk mengetahui iklim organisasi kreatif diperlukan alat ukur yang 

terstandar. Namun belum banyak alat ukur tentang iklim organisasi kreatif yang 

berkembang baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh Karena itu, penting 

untuk mengembangkan sebuah alat ukur yang berkaitan dengan iklim organisasi 

kreatif. Pengembangan alat ukur ini diharapkan dapat membantu para peneliti di 

bidang psikologi organisasi dan juga para praktisi organisasi yang akan 

mengembangkan learning organization. Dengan pengembangan alat ukur ini 

diharapkan penelitian terkait iklim organisasi lebih dapat dipertanggung-

jawabkan validitas dan reliabilitasnya, apalagi penelitian di bidang ilmu-ilmu 

sosial sangat memerlukan akan pengukuran. 

Alat ukur iklim organisasi kreatif pernah dibuat oleh Ekvall (1983) dalam 

bahasa Swedia dengan 10 dimensi. Pada penelitian ini peneliti akan 
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mengadaptasi alat ukur Situational Outlook Questionnare (SOQ) yang 

dikembangkan oleh Isaksen (2007) yang didasari pada teori Ekvall (1983). 

Skala SOQ yang mengukur sembilan dimensi yaitu challenge/involvement, 

freedom, trust/openness, idea time, playfulness/humor, conflict, idea support, 

debate, dan risk-taking. Alat ukur SOQ yang digunakan pada penelitian ini 

merupakan versi terbaru dengan jumlah keseluruhan item sebanyak 53 item. 

 

Iklim Organisasi Kreatif 

Isaksen et al., (2001) mengemukakan bahwa iklim kreatif adalah iklim dimana 

mendorong suatu generasi, mempertimbangkan dan menggunakan produk, 

layanan, serta cara kerja yang baru. Iklim ini mendukung perkembangan, 

penerimaan dan pemanfaatan dari pendekatan serta konsep yang baru dan 

berbeda. Amabile et al. (1996) menyebut bahwa iklim merupakan situasi atau 

pengaturan dari lingkungan kerja yang diamati secara langsung memengaruhi 

tingkat dan frekuensi perilaku kreatif. Perilaku kreatif adalah kondisi awal untuk 

sebuah inovasi (dalam Lamers, 2007). 

Ada  sembilan dimensi iklim organisasi kreatif (Isaksen et al., (2001), 

yaitu: 

1. Challange/Involvement 

Mencakup sejauh mana individu terlibat dalam kegiatan sehari-hari, tujuan 

jangka panjang dan visi organisasi. Ketika organisasi memiliki tingkat 

challange/involvement yang tinggi, individu merasa termotivasi dan 

berkomitmen untuk membuat sebuah kontribusi. Iklim ini bersifat dinamis 

dan individu menemukan kenyamananannya serta merasa bahwa 

pekerjaannya adalah sesuatu yang bermakna baginya. Namun bila iklim 

challange/involvement yang rendah maka individu kurang tertarik dengan 

pekerjaannya dan hubungan interpersonal menjadi membosankan. 

2. Freedom 

Mencakup tingkat kebebasan individu dalam berperilaku dalam organisasi. 

Dalam iklim dengan tingkat freedom yang tinggi, individu memberi dan 



ADAPTASI DAN VALIDASI SKALA IKLIM ORGANISASI KREATIF 

234 

menerima informasi dan mendiskusikan masalah dan jenis-jenis alternatife 

kemudian membuat suatu keputusan. Iklim ini berlawanan dengan organisasi 

yang terdiri dari individu yang pasif, tetap terhadap aturan, dan cemas untuk 

berada dalam batas-batas yang ditetapkan. 

3. Trust/Openness 

Mencakup tingkat keamanan emosional dalam hubungan. Ketika ada tingkat 

kepercayaan yang kuat, semua individu di organisasi berani untuk 

menempatkan ide-ide maju dan pendapatnya. Inisiatif dapat diambil tanpa 

rasa takut atau balas dendam serta ejekan jika terjadi kegagalan. Komunikasi 

terbuka dan mudah. Dimana jika kepercayaan hilang, individu curiga satu 

sama lain dan mengandalkan biaya tinggi untuk kesalahan yang mungkin 

datang. Mereka takut dieksploitasi dan dicuri atas ide-ide baik mereka. 

4. Idea Time 

Mencakup jumlah waktu yang dapat dipergunakan individu untuk 

mengelaborasi ide-ide baru. Dalam situasi waktu ide yang tinggi, 

kemungkinan ada untuk membahas dan menguji saran yang tidak 

direncanakan atau termasuk dalam tugas-tugas, dan individu cenderung 

menggunakan kemungkinan ini. Dalam kasus sebaliknya, setiap menit telah 

ditetapkan. Tekanan waktu ini membuat berpikir di luar instruksi. 

5. Playfulness/Humor 

Mencakup spontanitas dan kemudahan yang ditampilkan. Sebuah suasana 

yang santai dengan canda dan tawa mewarnai organisasi yang tinggi dalam 

dimensi ini. Iklim yang berlawanan ditandai dengan gaya yang serius. 

Suasana kaku, suram, dan menjadi beban. Canda dan tawa dianggap sebagai 

yang tidak benar. 

6. Conflict 

Mencakup adanya ketegangan pribadi dan emosional (berbeda dengan 

ketegangan ide dalam dimensi perdebatan) dalam organisasi. Ketika tingkat 

konflik yang tinggi, kelompok dan individu saling membenci dan iklim dapat 

ditandai dengan peperangan. 



JP3I Vol. IV No. 3 Juli 2015 

235 

7. Idea Support 

Mencakup langkah-langkah bagaimana ide-ide baru diperlakukan. Dalam 

iklim yang mendukung, ide-ide dan saran diterima dengan cara yang penuh 

perhatian dan baik oleh atasan dan rekan kerja. Individu mendengarkan satu 

sama lain dan mendorong inisiatif. Kemungkinan untuk mencoba ide-ide 

baru diciptakan. Suasana konstruktif dan positif. Ketika dukungan ide rendah 

setiap saran segera dibantah oleh argumen kontra. Kesalahan dan hambatan 

adalah gaya biasa menanggapi ide.. 

8. Debate 

Merupakan terjadinya pertemuan dan bentrokan antara sudut pandang, ide, 

dan pengalaman serta pengetahuan yang berbeda. Dalam organisasi 

memperdebatkan suara mungkin didengar dan individu tertarik untuk 

mengajukan ide-ide mereka. Dimana perdebatan yang hilang, individu 

mengikuti pola otentik tanpa mempertanyakan hal tersebut. 

9. Risk-taking 

Merupakan toleransi ketidakpastian terpapar dalam organisasi. Dalam kasus 

pengambilan risiko yang tinggi dan tindakan harus tepat dan cepat, peluang 

yang timbul diambil dan percobaan yang konkrit disukai untuk penyelidikan 

rinci dan analisis. Dalam iklim yang menghindari risiko terdapat kehati-

hatian, serta keraguan. Individu mencoba berada di perjalanan yang aman. 

Mereka menutupi dirinya dalam hal sebelum membuat suatu keputusan. 

 

METODE 

 

Jumlah responden penelitian sebanyak 240 orang yang merupakan pegawai dari 

salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Responden terdiri dari 148 karyawan 

laki-laki dan 92 karyawan perempuan dengan rentang usia antara  20 sampai 50 

tahun dengan masa kerja minimal 1 tahun. Teknik pengambilan sampel dengan 

cara non probability sampling dimana peluang terpilihnya sampel tidak 

diketahui atau dihitung. 
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Metode analisis yang digunakan untuk menguji validitas alat ukur dalam 

penelitian ini adalah Confirmatory Factor Analysis (CFA). Uji validitas 

konstruk ini yang kemudian akan menentukan apakah setiap item dalam skala 

mengukur komponen yang hendak diukur, dalam hal ini setiap dimensi dari alat 

ukur yang diuji. Adapun logika dasar dari CFA adalah sebagai berikut (Umar, 

2012): 

1. Menguji hipotesis: apakah semua item mengukur satu konstruk yang 

didefinisikan. Ide dari tahap pertama ini ialah apabila tidak ada selisih (residu) 

antara data (S) dengan teori (∑), maka suatu model dapat dikatakan fit dengan 

data. Dalam hal ini ∑ adalah matriks korelasi antar item menurut H0, 

sedangkan S adalah matriks korelasi antar item yang diperoleh dari observasi. 

Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara teori dengan data, maka 

suatu model dikatakan tidak fit dengan data. Hipotesis nihil yang berbunyi 

“tidak ada perbedaan antara matriks ∑ dengan matriks S” kemudian diuji 

dengan chi-square. Jika chi-square tidak signifikan atau p>0.05, maka 

hipotesis nihil tersebut “tidak ditolak“. Artinya teori unidimensional tersebut 

dapat diterima, dimana itemnya hanya mengukur satu faktor saja. 

2. Menguji hipotesis: apakah setiap item menghasilkan informasi secara 

signifikan tentang konstruk yang diukur. Pada tahap ini, penulis menentukan 

item mana yang akan valid dan item mana yang tidak valid. Adapun kriteria 

item yang baik pada CFA adalah sebagai berikut (Umar, 2012): 

a. Melihat signifikan tidaknya suatu item dalam memberikan informasi 

tentang suatu konstruk. Perbandingannya adalah jika t > 1,96 maka item 

tersebut signifikan dan sebaliknya.  

b. Melihat koefisien muatan faktor dari item. Jika item tersebut sudah di-

scoring secara favorable (pada skala likert 1-4), maka nilai koefisien 

muatan faktor pada item harus bermuatan positif, dan sebaliknya. Apabila 

item tersebut favorable, namun koefisien muatan faktor item bernilai 

negatif maka mengindikasikan bahwa item tersebut tidak valid. 



JP3I Vol. IV No. 3 Juli 2015 

237 

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

maka item tersebut tidak baik, dan disarankan untuk dieliminasi. Sebab, 

item yang demikian selain mengukur apa hendak diukur, ia juga 

mengukur hal lain.  

 

HASIL 

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji validitas dengan model analisis per-

dimensi. Alat ukur yang diuji memiliki sembilan  dimensi sehingga terdapat 

sembilan hasil analisis. Dimensi-dimensi tersebut adalah challenge/involvement, 

freedom, trust/openness, idea time, playfulness/humor, conflict, idea support, 

debate, dan risk-taking. Berikut ini uraiannya. 

 

Challenge/Involvement 

Dimensi challenge/involvement terdiri dari 7 item. Dalam hal ini peneliti 

menguji apakah 7 item yang ada bersifat unidimensional dalam mengukur 

challenge/involvement. Dari hasil CFA yang dilakukan, model satu faktor tidak 

fit, dengan chi-Square = 352.46, df = 14, P-value = 0.0000, RSMEA = 0.318. 

Namun, setelah dilakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan 

pengukuran pada beberapa item dibebaskan untuk berkorelasi satu sama 

lainnya, maka diperoleh model fit dengan chi-Square = 11.50, df = 6, P-value = 

0.07409, RSMEA = 0.062. Nilai chi-Square menghasilkan P-value > 0.05 (tidak 

signifikan) yang artinya model dapat diterima dimana semua item mengukur 

hanya satu faktor saja yaitu challange/involvement. Berikut ini  gambar hasil 

pengujiannya: 
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Chi-square=11.50, df= 6, P-value= 0.07409, RSMEA =0.062 

Gambar 1 

Path Diagram Hasil CFA Dimensi Challenge/Involvement 

 

Selanjutnya, peneliti ingin melihat apakah setiap item mengukur faktor 

yang hendak diukur, sekaligus menentukan apakah item tersebut perlu 

dieliminasi atau tidak. Maka dilakukan pengujian hipotesis nihil tentang 

koefisien muatan faktor dari item. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai t 

dari setiap muatan faktor. Adapun koefisien muatan faktor dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 
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Tabel 1 

Muatan Faktor Item Dimensi Challenge/Involvement 

No. Koefisien Standar Nilai t Sig 

   Error   

1 0.43 0.06 7.22 √ 

2 0.70 0.06 12.59 √ 

3 0.56 0.06 9.30 √ 

4 0.87 0.05 16.47 √ 

5 0.81 0.06 12.82 √ 

6 0.25 0.06 4.22 √ 

 7 0.72 0.06 12.85 √ 

Keterangan: √= Signifikan (t > 1.96); X = tidak signifikan 

 

Dari tabel 1 di atas, menunjukan nilai t bagi koefisien muatan faktor dari 

semua item lebih dari 1.96 (t > 1.96). Tidak terdapat item yang bermuatan 

faktor negatif sehingga tidak ada item yang dieliminasi. Pada model pengukuran 

ini terdapat kesalahan pengukuran pada beberapa item yang saling berkorelasi, 

namun dalam penelitian ini jumlah korelasi kesalahan pengukuran setiap  item 

masih bisa ditoleransi. 

 

Freedom 

Dimensi freedom terdiri dari 6 item. Dalam hal ini peneliti menguji apakah 6 

item yang ada bersifat unidimensional dalam mengukur freedom. Dari hasil 

CFA yang dilakukan, model satu faktor tidak fit, dengan chi-Square = 140.51, 

df = 9, P-value = 0.0000, RSMEA = 0.247. Namun, setelah dilakukan 

modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada beberapa item 

dibebaskan untuk berkorelasi satu sama lainnya, maka diperoleh model fit 

dengan chi-square = 2.69, df = 3, P-value = 0.44145, RSMEA = 0.000. Nilai 

chi-square menghasilkan P-value > 0.05 (tidak signifikan) yang artinya model 

dapat diterima dimana semua item mengukur hanya satu faktor saja yaitu  

freedom. Berikut ini  gambar hasil pengujiannya: 

 

 



ADAPTASI DAN VALIDASI SKALA IKLIM ORGANISASI KREATIF 

240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square=2.69, df=3, P-value=0.44145, RSMEA=0.000 

Gambar 2 

Path Diagram Hasil CFA Dimensi Freedom 

 

Selanjutnya, peneliti ingin melihat apakah setiap item mengukur faktor 

yang hendak diukur, sekaligus menentukan apakah item tersebut perlu 

dieliminasi atau tidak. Maka dilakukan pengujian hipotesis nihil tentang 

koefisien muatan faktor dari item. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai t 

dari setiap muatan faktor. Adapun koefisien muatan faktor dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 2 

Muatan Faktor Item Dimensi Freedom 

No. Koefisien Standar Nilai t Sig 

   Error   

1 0.35 0.09 4.15 √ 

2 1.15 0.21 5.55 √ 
3 0.51 0.13 3.97 √ 

4 0.13 0.06 2.14 √ 

5 0.39 0.08 4.67 √ 

 6 0.43 0.11 3.89 √ 

Keterangan: √ = Signifikan (t > 1.96); X = tidak signifikan 
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Dari tabel 2 di atas, menunjukan nilai t bagi koefisien muatan faktor dari 

item lebih dari 1.96 (t > 1.96). Tidak terdapat item yang bermuatan faktor 

negatif sehingga tidak ada item yang dieliminasi. Hanya saja, pada model 

pengukuran ini terdapat kesalahan pengukuran pada beberapa item yang saling 

berkorelasi, namun dalam penelitian ini jumlah korelasi kesalahan pengukuran 

setiap  item masih bisa ditoleransi. 

 

Trust/Openness 

Dimensi trust/openness  terdiri dari 5 item. Dalam hal ini peneliti menguji 

apakah 5 item yang ada bersifat unidimensional dalam mengukur 

trust/openness. Dari hasil CFA yang dilakukan, model satu faktor tidak fit, 

dengan chi-square = 215.30, df = 5, P-value = 0.0000, RSMEA = 0.420. 

Namun, setelah dilakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan 

pengukuran ada pada beberapa item dibebaskan untuk berkorelasi satu sama 

lainnya, maka diperoleh model fit dengan chi-square = 0.47, df = 1, P-value = 

0.49291, RSMEA = 0.000. Nilai chi-square menghasilkan P-value > 0.05 (tidak 

signifikan) yang artinya model dapat diterima, dimana semua item mengukur 

hanya satu faktor saja yaitu trust/openness. Berikut ini  gambar hasil 

pengujiannya: 
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Chi-square=0.47, df=1, P-value=0.49291, RSMEA=0.000 

Gambar 3 

Path Diagram Hasil CFA Dimensi Trust/Openness 

 

Selanjutnya, peneliti ingin melihat apakah setiap item mengukur faktor 

yang hendak diukur, sekaligus menentukan apakah item tersebut perlu 

dieliminasi atau tidak. Maka dilakukan pengujian hipotesis nihil tentang 

koefisien muatan faktor dari item. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai t 

dari setiap muatan faktor. Adapun koefisien muatan faktor dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 

Tabel 3 

Muatan Faktor Item Dimensi Trust/Openness 

No. Koefisien Standar Nilai t Sig 

   Error   

1 0.11 0.07 1.60 X 

2 0.96 0.05 18.61 √ 
3 0.75 0.06 13.23 √ 

4 0.82 0.05 14.91 √ 

 5 0.79 0.06 14.10 √ 

Keterangan: √= Signifikan (t > 1.96); X = tidak signifikan 
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Dari tabel 3 di atas, hasilnya menunjukan bahwa tidak ada item yang 

bermuatan faktor negatif. Namun, terdapat 1 item yang memiliki  nilai t < 1.96 

yaitu item nomor 1 dengan nilai t sebesar 1.60  (t < 1.96). Dengan demikian 

item tersebut direkomendasikan untuk dieliminasi. Sedangkan 4 item lainnya 

memiliki nilai t > 1.96. Pada model pengukuran ini terdapat kesalahan 

pengukuran pada beberapa item yang saling berkorelasi, namun dalam 

penelitian ini jumlah korelasi kesalahan pengukuran setiap  item masih bisa 

ditoleransi. 

 

Idea Time 

Dimensi idea time terdiri dari 6 item. Dalam hal ini peneliti menguji apakah 6 

item yang ada bersifat unidimensional dalam mengukur idea time. Dari hasil 

CFA yang dilakukan, model satu faktor tidak fit, dengan chi-square = 60.70, df 

= 9, P-value = 0.0000, RSMEA = 0.155. Namun, setelah dilakukan modifikasi 

empat kali terhadap model, dimana kesalahan pengukuran ada pada beberapa 

item dibebaskan untuk berkorelasi satu sama lainnya, maka diperoleh model fit 

dengan chi-square = 10.86, df = 5, P-value = 0.05419, RSMEA = 0.070. Nilai 

chi-square menghasilkan P-value > 0.05 (tidak signifikan) yang artinya model 

dapat diterima, dimana semua item mengukur hanya satu faktor saja yaitu idea 

time. Berikut ini  gambar hasil pengujiannya: 
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Chi-square=10.86, df=5, P-value=0.05419, RSMEA=0.070 

Gambar 4 

Path Diagram Hasil CFA Dimensi Idea Time 

 

Selanjutnya, peneliti ingin melihat apakah setiap item mengukur faktor 

yang hendak diukur, sekaligus menentukan apakah item tersebut perlu 

dieliminasi atau tidak. Maka dilakukan pengujian hipotesis nihil tentang 

koefisien muatan faktor dari item. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai t 

dari setiap muatan faktor. Adapun koefisien muatan faktor dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 
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Tabel 4 

Muatan Faktor Item  Dimensi Idea Time 

No. Koefisien Standar Nilai t Sig 

  Error   

1 0.65 0.06 10.38 √ 

2 1.00 0.06 16.12 √ 

3 0.51 0.06 8.10 √ 

4 0.61 0.06 9.54 √ 

5 0.44 0.06 7.10 √ 

6 0.08 0.08 9.32 √ 

Keterangan: √= Signifikan (t > 1.96); X = tidak signifikan 

 

Dari tabel 4 di atas, menunjukan nilai t bagi koefisien muatan faktor dari 

semua item lebih dari 1.96 (t > 1.96). Tidak terdapat item yang bermuatan 

faktor negatif sehingga tidak ada item yang dieliminasi. Pada model pengukuran 

ini terdapat kesalahan pengukuran pada beberapa item yang saling berkorelasi, 

namun dalam penelitian ini jumlah korelasi kesalahan pengukuran setiap  item 

masih bisa ditoleransi. 

 

Playfulness/Humor 

Dimensi playfulness/humor terdiri dari 6 item. Dalam hal ini peneliti menguji 

apakah 6 item yang ada bersifat unidimensional dalam mengukur 

playfulness/humor. Dari hasil CFA yang dilakukan, model satu faktor tidak fit, 

dengan chi-square = 276.43, df = 9, P-value = 0.0000, RSMEA = 0.353. 

Namun, setelah dilakukan modifikasi delapan kali terhadap model, dimana 

kesalahan pengukuran ada pada beberapa item dibebaskan untuk berkorelasi 

satu sama lainnya, maka diperoleh model fit dengan chi-square = 1.41, df = 3, 

P-value = 0.70358, RSMEA = 0.000. Nilai chi-square menghasilkan P-value > 

0.05 (tidak signifikan) yang artinya model dapat diterima, dimana semua item 

mengukur hanya satu faktor saja yaitu playfulness/humor. Berikut ini  gambar 

hasil pengujiannya: 

 

 



ADAPTASI DAN VALIDASI SKALA IKLIM ORGANISASI KREATIF 

246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-square=1.41, df=3, P-value=0.70358, RSMEA=0.000 

Gambar 5 

Path Diagram Hasil CFA Dimensi Playfulness/Humor 

 

Selanjutnya, peneliti ingin melihat apakah setiap item mengukur faktor 

yang hendak diukur, sekaligus menentukan apakah item tersebut perlu 

dieliminasi atau tidak. Maka dilakukan pengujian hipotesis nihil tentang 

koefisien muatan faktor dari item. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai t 

dari setiap muatan faktor. Adapun koefisien muatan faktor dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

 

Tabel 5 

Muatan Faktor Item Dimensi Playfulness/Humor 

No. Koefisien Standar Nilai t Sig 

  Error   

1 1.03 0.04 23.10 √ 

2 0.18 0.05 3.57 √ 
3 0.93 0.05 18.90 √ 

4 0.24 0.06 3.71 √ 

5 0.88 0.05 17.51 √ 

6 1.96 0.53 3.71 √ 

Keterangan: √= Signifikan (t > 1.96); X = tidak signifikan 
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Dari tabel 5 di atas, menunjukan nilai t bagi koefisien muatan faktor dari 

semua item lebih dari 1.96 (t > 1.96). Tidak terdapat item yang bermuatan 

faktor negatif sehingga tidak ada item yang dieliminasi. Pada model 

pengukuran ini terdapat kesalahan pengukuran pada beberapa item yang saling 

berkorelasi, namun dalam penelitian ini jumlah korelasi kesalahan pengukuran 

setiap  item masih bisa ditoleransi. 

 

Conflict 

Dalam hal ini peneliti menguji apakah 6 item yang ada bersifat unidimensional 

dalam mengukur conflict. Dari hasil CFA yang dilakukan, model satu faktor 

tidak fit, dengan chi-square = 75.07, df=9, P-value = 0.0000, RSMEA = 0.175. 

Namun, setelah dilakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan 

pengukuran pada beberapa item dibebaskan untuk berkorelasi satu sama 

lainnya, maka diperoleh model fit dengan chi-square = 9.33, df = 5, P-value = 

0.09651, RSMEA = 0.060. Nilai chi-square menghasilkan P-value > 0.05 (tidak 

signifikan) yang artinya model dapat diterima dimana semua item mengukur 

hanya satu faktor saja yaitu conflict. Berikut ini  gambar hasil pengujiannya: 
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Chi-square=9.33, df=5, P-value=0.09651, RSMEA=0.060 

Gambar 6 

Path Diagram Hasil CFA Dimensi Conflict 

 

Selanjutnya, peneliti ingin melihat apakah setiap item mengukur faktor 

yang hendak diukur, sekaligus menentukan apakah item tersebut perlu di-drop 

atau tidak. Maka dilakukan pengujian hipotesis nihil tentang koefisien muatan 

faktor dari item. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai t dari setiap muatan 

faktor. Adapun koefisien muatan faktor dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 6 

Muatan Faktor Item Dimensi Conflict 

No. Koefisien Standar Nilai t Sig 

  Error   

1 0.91 0.06 14.55 √ 

2 0.46 0.07 7.04 √ 
3 0.21 0.07 3.06 √ 

4 0.46 0.07 7.04 √ 

5 0.82 0.06 12.91 √ 

6 0.21 0.07 3.09 √ 

Keterangan: √= Signifikan (t > 1.96); X = tidak signifikan 
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Dari tabel 6 di atas, menunjukan nilai t bagi koefisien muatan faktor dari 

semua  item lebih dari 1.96 (t > 1.96). Tidak terdapat item yang bermuatan 

faktor negatif sehingga tidak ada item yang dieliminasi. Pada model pengukuran 

ini terdapat kesalahan pengukuran pada beberapa item yang saling berkorelasi, 

namun dalam penelitian ini jumlah korelasi kesalahan pengukuran setiap  item 

masih bisa ditoleransi. 

 

Idea Support 

Dimensi idea support terdiri dari 6 item. Dalam hal ini peneliti menguji apakah 

6 item yang ada bersifat unidimensional dalam mengukur idea support. Dari 

hasil CFA yang dilakukan, model satu faktor tidak fit, dengan chi-square = 

55.24, df = 9, P-value = 0.0000, RSMEA = 0.147. Namun, setelah dilakukan 

modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada beberapa item 

dibebaskan untuk berkorelasi satu sama lainnya,, maka diperoleh model fit 

dengan chi-square = 6.25, df = 6, P-value = 0.39540, RSMEA = 0.013. Nilai 

chi-square menghasilkan P-value > 0.05 (tidak signifikan) yang artinya model 

dapat diterima dimana semua item mengukur hanya satu faktor saja yaitu idea 

support. Berikut ini  gambar hasil pengujiannya: 
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Chi-square=6.25, df=6, P-value=0.39540, RSMEA=0.013 

Gambar 7 

Path Diagram Hasil CFA Dimensi Idea Support 

 

Selanjutnya, peneliti ingin melihat apakah setiap item mengukur faktor 

yang hendak diukur, sekaligus menentukan apakah item tersebut perlu 

dieliminasi atau tidak. Maka dilakukan pengujian hipotesis nihil tentang 

koefisien muatan faktor dari item. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai t 

dari setiap muatan faktor. Adapun koefisien muatan faktor dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

 

Tabel 7 

Muatan Faktor Item Idea Support 

No. Koefisien Standar Nilai t Sig 

  Error   

1 0.70 0.06 11.72 √ 

2 0.83 0.05 15.39 √ 
3 0.77 0.06 13.33 √ 

4 0.54 0.06 8.40 √ 

5 0.79 0.06 14.31 √ 

6 0.82 0.05 15.12 √ 

Keterangan: √= Signifikan (t > 1.96); X = tidak signifikan 
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Dari tabel 7 di atas, menunjukan nilai t bagi koefisien muatan faktor dari 

item lebih dari 1.96 (t > 1.96). Tidak terdapat item yang bermuatan faktor 

negatif sehingga tidak ada item yang dieliminasi. Pada model pengukuran ini 

terdapat kesalahan pengukuran pada beberapa item yang saling berkorelasi, 

namun dalam penelitian ini jumlah korelasi kesalahan pengukuran setiap  item 

masih bisa ditoleransi. 

 

Debate 

Dimensi debate terdiri dari 6 item. Dalam hal ini peneliti menguji apakah 6 item 

yang ada bersifat unidimensional dalam mengukur dimensi debate. Dari hasil 

CFA yang dilakukan, model satu faktor tidak fit, dengan chi-square = 32.68, df 

= 9, P-value = 0.0015, RSMEA = 0.105. Namun setelah dilakukan modifikasi 

terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada beberapa item dibebaskan 

untuk berkorelasi satu sama lainnya, maka diperoleh model fit dengan chi-

square = 8.87, df = 7, P-value = 0.26224, RSMEA = 0.033. Nilai chi-square 

menghasilkan P-value > 0.05 (tidak signifikan) yang artinya model dapat 

diterima dimana semua item mengukur hanya satu faktor saja yaitu  debate. 

Berikut ini  gambar hasil pengujiannya: 
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Chi-square=8.87, df=7, P-value=0.26224, RSMEA=0.033 

Gambar 8 

Path Diagram Hasil CFA Dimensi Debate 

 

Selanjutnya, peneliti ingin melihat apakah setiap item mengukur faktor 

yang hendak diukur, sekaligus menentukan apakah item tersebut perlu 

dieliminasi atau tidak. Maka dilakukan pengujian hipotesis nihil tentang 

koefisien muatan faktor dari item. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai t 

dari setiap muatan faktor. Adapun koefisien muatan faktor dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

 

Tabel 8 

Muatan Faktor Item dimensi Debate 

No. Koefisien Standar Nilai t Sig 

  Error   

1 0.43 0.07 6.04 √ 

2 0.16 0.05 3.45 √ 
3 0.09 0.04 2.14 √ 

4 0.20 0.05 4.14 √ 

5 1.43 0.13 10.68 √ 

6 0.47 0.07 6.32 √ 

Keterangan: √= Signifikan (t > 1.96); X = tidak signifikan 
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Dari tabel 8 di atas, menunjukan nilai t bagi koefisien muatan faktor dari 

item lebih dari 1.96 (t > 1.96). Tidak terdapat item yang bermuatan faktor 

negatif sehingga tidak ada item yang dieliminasi. Pada model pengukuran ini 

terdapat kesalahan pengukuran pada beberapa item yang saling berkorelasi, 

namun dalam penelitian ini jumlah korelasi kesalahan pengukuran setiap item 

masih bisa ditoleransi. 

 

Risk Taking 

Dimensi risk taking terdiri dari 5 item. Dalam hal ini peneliti menguji apakah 5 

item yang ada bersifat unidimensional dalam mengukur risk taking. Dari hasil 

CFA yang dilakukan, model satu faktor tidak fit, dengan chi-square = 60.57, df 

= 5, P-value  =0.0000, RSMEA = 0.216. Namun, setelah dilakukan modifikasi 

terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada beberapa item dibebaskan 

untuk berkorelasi satu sama lainnya, maka diperoleh model fit dengan chi-

square = 5.32, df = 3, P-value = 0.14963, RSMEA = 0.057. Nilai chi-square 

menghasilkan P-value  > 0.05 (tidak signifikan) yang artinya model dapat 

diterima dimana semua item mengukur hanya satu faktor saja yaitu  risk taking. 

Berikut ini  gambar hasil pengujiannya: 
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Chi-square=5.32, df=3, P-value=0.14963, RSMEA=0.057 

Gambar 9 

Path Diagram Hasil CFA Dimensi Risk Taking 

 

Selanjutnya, peneliti ingin melihat apakah setiap item mengukur faktor 

yang hendak diukur, sekaligus menentukan apakah item tersebut perlu 

dieliminasi atau tidak. Maka dilakukan pengujian hipotesis nihil tentang 

koefisien muatan faktor dari item. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai t 

dari setiap muatan faktor. Adapun koefisien muatan faktor dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

 

Tabel 9 

Muatan Faktor Item Risk Taking 

No. Koefisien Standar Nilai t Sig 

  Error   

1 0.33 0.08 3.99 √ 

2 0.60 0.09 7.10 √ 
3 0.53 0.08 6.99 √ 

4 0.65 0.09 7.26 √ 

5 0.52 0.18 6.85 √ 

Keterangan: √= Signifikan (t > 1.96); X = tidak signifikan 
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Dari tabel 9 di atas, menunjukan nilai t bagi koefisien muatan faktor dari 

item lebih dari 1.96 (t > 1.96). Tidak terdapat item yang bermuatan faktor 

negatif sehingga tidak ada item yang dieliminasi. Pada model pengukuran ini 

terdapat kesalahan pengukuran pada beberapa item yang saling berkorelasi, 

namun dalam penelitian ini jumlah korelasi kesalahan pengukuran setiap  item 

masih bisa ditoleransi. 

 

DISKUSI 

 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semua dimensi dari iklim organisasi 

kreatif yaitu challenge/involvement, freedom, trust/openness, idea time, 

playfulness/humor, conflict, idea support, debate, dan risk taking memerlukan 

modifikasi untuk mencapai model fit. 

Berdasarkan hasil pengujian pada semua dimensi alat ukur iklim 

organisasi kreatif menunjukkan bahwa model dapat diterima dimana semua item 

mengukur hanya satu faktor saja pada tiap-tiap dimensinya. Artinya tidak ada 

perbedaan antara data dengan teorinya. Hanya saja model pada setiap dimensi 

menunjukkan  P-value-nya signifikan dan model tidak langsung fit, sehingga 

memerlukan modifikasi dimana kesalahan pengukuran (measurement error) 

pada setiap item dikorelasikan. 

Dari semua dimensi yang diujikan, tidak terdapat muatan faktor negatif 

pada setiap item, sehingga tidak ada item yang dieliminasi karena item 

bermuatan negatif.  Namun, ada 1 item yang tidak valid dan harus dieliminasi 

karena memiliki nilai t < 1.96.  item tersebut adalah item nomor 1  pada dimensi 

trust/openness. 

Setelah melakukan analisis faktor terhadap sembilan dimensi dari iklim 

organisasi kreatif menunjukkan bahwa alat ukur iklim organisasi kreatif layak 

digunakan namun perlu dilakukan perbaikan dan pembaharuan terhadap item-

item yang bersifat multidimensional. Dari hasil pengujian CFA menunjukkan 
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bahwa terdapat korelasi antar measurement error pada setiap item pada semua 

dimensi iklim organisasi kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa item tersebut 

mengukur hal yang hendak diukur, ternyata juga mengukur hal yang lain 

(multidimensional). 
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Abstract 

Academic stress is negative emotional experience along with biochemical, 

physiological, cognitive, and behavior changes felt as burden or exceed the source 

available in individuals. Student-Life Stress Inventory is a standard measurement 

inventory used to measure stress source (frustration, conflict, pressure, changes, and 

self-force) and reaction to stress (physiological, emotion, behavior, and cognitive) 

which was developed by Bernadette M. Gadzella (1991). Objective of this study is to 

examine aforementioned instrument construct validity. Data of this study was obtained 

from 152 undergraduate students of Syarif Hidayatullah Islamic State University, 
Jakarta. Method used to test validity is confirmatory factor analysis. The result of this 

study showed that 44 of 51 items unidimensional, meaning 44 items only measure one 

factor, thus one model factor theorized by Student-Life Stress Inventory can be 

accepted. 
 
Keywords: Construct Validity Test, Academic Stress, Stress Source, Stress Reaction, 

Confirmatory Factor Analysis 

 

Abstrak 

Stres akademik adalah pengalaman emosional yang negatif disertai oleh perubahan 

biokimia, fisiologis, kognitif, dan perilaku yang dirasakan sebagai sesuatu yang 

membebani atau melampaui sumber daya yang tersedia pada diri setiap individu. 

Student-Life Stress Inventory merupakan instrumen pengukuran baku yang digunakan 

untuk mengukur sumber stres (frustasi, konflik, tekanan, perubahan, dan pemaksaan 

diri) dan reaksi terhadap stres (fisiologis, emosi, tingkah laku, dan kognitif) yang 

dikembangkan oleh Bernadette M. Gadzella (1991). Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji validitas kostruk instrumen tersebut. Data dalam penelitian ini diperoleh dari 

mahasiswa yang menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta yang berjumlah 152 orang. Metode yang digunakan untuk 

mengujinya adalah analisis faktor konfirmatorik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa 44 item dari 51 item yang dianalisis bersifat unidimensional, artinya 44 item 

hanya mengukur satu faktor saja sehingga model satu faktor yang diteorikan oleh  

Student-Life Stress Inventory dapat diterima. 
  
Kata Kunci: Uji Validitas Konstruk, Stres Akademik, Sumber Stres, Reaksi Stres, 
Analisis Faktor Konfirmatorik 

 
Diterima: 27 Desember 2014 Direvisi: 17 Januari 2015 Disetujui: 25 Januari 2015 
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PENDAHULUAN 

   

Bernadette M. Gadzella (1991) mengonstruksi alat ukur yang bernama Student-

Life Stress Inventory (SLSI) untuk mengidentifikasi stres akademik pada 

mahasiswa. Stres akademik adalah pengalaman emosional yang negatif disertai 

oleh perubahan biokimia, fisiologis, kognitif, dan perilaku yang dirasakan 

sebagai sesuatu yang membebani atau melampaui sumber daya yang tersedia 

pada diri setiap individu. SLSI menggambarkan stres akademik yang dialami 

oleh mahasiswa di dalam maupun di luar kampus berdasarkan sumber stres dan 

reaksi terhadap stres (dalam Misra, 2004). Adapun sumber stres terdiri dari lima 

kategori yaitu :  

1. Frustasi 

Penundaan, rutinitas harian dalam mencapai tujuan, kekurangan sumber daya 

yang tersedia (uang untuk membeli buku, pulsa dan sebagainya), kegagalan 

dalam mencapai tujuan, perasaan terasingkan dalam lingkungan sosial, 

masalah percintaan dan kehilangan kesempatan meskipun individu tersebut 

sudah memenuhi kriteria kualifikasi. 

2. Konflik 

Memiliki dua hal atau lebih sesuatu yang diinginkan dan yang tidak 

diinginkan dengan tujuan serta dampak positif dan negatif tertentu. 

3. Perubahan 

Perubahan-perubahan dinamika kehidupan termasuk perubahan yang 

mengganggu kehidupan seseorang. 

4. Pemaksaan diri 

Keinginan seseorang untuk selalu bersaing agar mendapatkan pengakuan, 

perhatian dan disukai oleh orang lain. 

5. Tekanan 

Kompetisi, deadline, kelebihan beban kerja, dan tanggung jawab kerja dan 

target yang ingin dicapai. 
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Adapun reaksi terhadap stres terdiri dari empat kategori yaitu reaksi 

fisiologis yang mengukur respon berkeringat, gagap, gemetaran, kelelahan, 

berat badan bertambah/berkurang, dan sakit kepala. Reaksi emosional 

mencakup rasa takut, cemas, khawatir, marah, rasa bersalah, dan kesedihan. 

Reaksi perilaku mengukur reaksi pada saat situasi stres seperti menangis, 

penggunaan obat-obatan, merokok, dan menyakiti diri sendiri. Reaksi kognitif 

mengukur kemampuan analisa terhadap situasi stres yang sedang dihadapi dan 

berpikir untuk menggunakan strategi yang tepat dalam mengatasi stres. 

 

Deskripsi Mengenai Instrumen 

Gadzella (1991) mengembangkan dan memvalidasi suatu instrumen pengukuran 

yang dinamakan Student-Life Stress Inventory (SLSI). Instrumen ini terdiri atas 

52 item dimana terdapat dalam kategori sumber stres terdapat tujuh item pada 

subskala frustasi, tiga item pada subskala konflik, empat item pada subskala 

tekanan, tiga item pada skala perubahan, dan enam item pada subskala 

pemaksaan diri. Adapun dalam kategori reaksi terhadap stres pada subskala 

reaksi fisiologis terdapat 14 item, empat item pada subskala reaksi emosi, 

delapan item pada subskala tingkah laku, dan dua item pada subskala reaksi 

kognitif.   

 

Tabel 1 

Tabel Item-Item Student-Life Stress Inventory 

No Item 
1 I have experienced frustrations due to delays in reaching my goal 
2 I have experienced daily hassles which affected me in reaching my goals 

 

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 

Tabel Item-Item Student-Life Stress Inventory (Adaptasi) 

No Item 
1 Saya pernah mengalami rasa frustrasi karena tidak dapat mencapai tujuan 

yang ingin saya capai sesuai dengan rencana 
2 Saya pernah mengalami kesibukan sehari-hari yang mengganggu saya dalam 

mengerjakan tugas kampus 

 

METODE 

 

Untuk menguji validitas konstruk instrumen pengukuran Student-Life Stress 

Inventory 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). 

Dalam pengujian validitas digunakan CFA. Metode ini dapat mengetahui 

apakah seluruh item mengukur apa yang hendak diukur dan apakah masing-

masing item signifikan dalam mengukur hal tersebut. Adapun logikanya adalah 

dengan cara membandingkan sejauh mana matriks korelasi hasil estimasi 

menggunakan teori dengan matriks korelasi yang diperoleh dari data. Dalam hal 

ini, yang dimaksud adalah bahwa seluruh item mengukur satu hal yang sama 

(Unidimensional) yaitu konstruk yang hendak diukur. 

Jika tidak ada perbedaan yang signifikan antara teori dengan data, maka 

berarti bahwa seluruh item itu mengukur hal yang sama (unidimensional). 

Selanjutnya dengan menggunakan software yang sama dapat diuji apakah 

masing-masing item signifikan dalam mengukur apa yang hendak diukur. 

Setelah diukur validitasnya, kemudian diuji reliabilitas dari item-item yang 

dimiliki peneliti.  

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

 Dilakukan uji CFA dengan model satu faktor dan melihat nilai Chi-Square 

yang dihasilkan. Jika nilai Chi-Square tidak signifikan (P>0.05) model 

unidimensional fit dengan data artinya semua item hanya mengukur satu 
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faktor saja, yaitu konstruk yang hendak diukur. Namun jika nilai Chi-Square 

signifikan (P<0.05), maka perlu dilakukan modifikasi terhadap model 

pengukuran yang diuji sesuai dengan langkah kedua berikut ini. 

 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 mengukur selain konstruk yang 

ingin diukur, item tersebut juga mengukur hal lain (mengukur lebih dari satu 

konstruk/model/multidimensional). Setelah beberapa kesalahan pengukuran 

dibebaskan untuk saling berkorelasi, maka akan diperoleh model yang 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 

koefisien positif.  

 Dengan menggunakan SPSS dan model unidimensional (satu faktor) 

kemudian dihitung (diestimasi) nilai skor faktor (true score) bagi setiap 

sampel untuk variabel yang bersangkutan. Dalam hal ini yang dianalisis 

faktor hanya item yang baik saja (tidak dieliminasi). Setelah didapatkan 

faktor skor, peneliti mentransformasikan faktor skor menjadi T skor. 

Penggunaan T skor ini bertujuan untuk menyamakan skala pengukuran yang 

berbeda–beda dan untuk menghindari nilai minus pada faktor skor agar 

pembaca mudah memahami interpretasi hasil penelitian. Adapun rumus T 

skor yaitu (Umar, 2010) :  

 

t-score = (10 x score factor) + 50 

Keterangan: 10 adalah nilai standar deviasi dan 50 adalah nilai mean. 

 

Adapun kriteria untuk mengeliminasi atau mengeliminasi item adalah 

sebagai berikut: 

1. Menguji apakah suatu item signifikan atau tidak dalam mengukur apa yang 

hendak diukur, dengan menggunakan t-test. Dalam hal ini yang dites adalah 
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koefisien muatan faktor untuk setiap item. Jika nilai t untuk koefisien muatan 

faktor (>1,96) maka item tersebut dinyatakan signifikan dalam mengukur 

konstruk yang hendak diukur. Artinya item tersebut tidak dieliminasi. 

Sedangkan item yang nilai t nya tidak signifikan (t<1.96) maka item akan 

dieliminasi.  

2. Jika suatu item memiliki koefisien negatif, maka item tersebut akan 

dieliminasi karena mengukur hal yang berlawanan dari apa yang hendak 

diukur. Namun demikian, jika suatu item terdiri dari pernyataan yang 

bersifat unfavorable maka tentu saja koefisien muatan faktornya pun akan 

berarah negatif. Oleh karena itu, pada item yang seperti ini skornya harus 

dibalik (reversed) terlebih dahulu sebelum analisis faktor dan perhitungan 

skor faktor dilakukan sehingga diperoleh koefisien muatan faktor yang 

positif. Dan apabila skor pada item yang sudah dibalik (reversed) tetapi 

menghasilkan koefisien yang bernilai negatif maka item tersebut dieliminasi.  

3. Terakhir, apabila kesalahan pengukuran item terlalu banyak saling 

berkorelasi, maka item tersebut juga sebaiknya dieliminasi. Sebab item yang 

demikian selain mengukur apa yang hendak diukur, juga mengukur hal lain 

(multidimensi). Maka item yang digunakan hanyalah item yang valid saja.  

 

Adapun data dalam penelitian ini diambil dari mahasiswa UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta dengan total sampel berjumlah 152 orang. Data tersebut 

dikumpulkan dalam rangka penyusunan skripsi (Putra, 2013). 

 

HASIL 

 

Pada skala ini terdapat 52 item. Namun Peneliti hanya menguji 51 item karena 

item yang ke 52 merupakan pertanyaan terbuka di mana responden diminta 

untuk memperkirakan tingkat stres yang dirasakan saat ini. Peneliti telah 

melakukan uji validitas terhadap skala ini. Peneliti menguji apakah 51 item 

yang ada bersifat unidimensional artinya benar hanya mengukur stres akademik 
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pada mahasiswa. Dari hasil analisis CFA yang dilakukan dengan model satu 

faktor, maka diperoleh model fit dengan Chi-square = 1039.26, df = 1224, P-

value = 0.99996, RMSEA = 0.000. Nilai Chi–Square menghasilkan P-value > 

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

dimana seluruh item mengukur satu faktor saja yaitu stres akademik (lihat 

Gambar). 

 

 

Gambar 1 

Uji Validitas Stres Akademik 
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Selanjutnya, peneliti melihat apakah signifikan item tersebut mengukur 

faktor yang hendak diukur atau tidak sekaligus menentukan apakah item 

tersebut perlu dieliminasi atau tidak. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian 

hipotesis nihil tentang koefisien muatan faktor dari item. Pengujiannya 

dilakukan dengan melihat nilai t bagi setiap koefisien muatan faktor, seperti 

pada table 3 berikut : 

 

Tabel 3 

Tabel Muatan Faktor Item Stres Akademik 

No.Item Koefisien Standar error Nilat t Sig 
1 0.90 0.11 8.11 V 
2 0.44 0.12 3.58 V 
3 0.30 0.12 2.41 V 
4 0.36 0.12 2.92 V 
5 0.45 0.12 3.70 V 
6 0.42 0.12 3.43 V 
7 0.50 0.12 4.10 V 
8 0.50 0.12 4.13 V 
9 0.37 0.12 3.06 V 

10 0.35 0.12 2.81 V 
11 0.52 0.12 4.33 V 
12 0.34 0.12 2.80 V 
13 0.58 0.12 4.90 V 
14 0.52 0.12 4.32 V 
15 0.46 0.12 3.80 V 
16 0.35 0.12 2.85 V 
17 0.31 0.12 2.51 V 
18 0.07 0.12 0.54 X 
19 0.15 0.12 1.18 X 
20 0.25 0.12 2.01 V 
21 0.46 0.12 3.76 V 
22 0.04 0.12 0.36 X 
23 0.46 0.12 3.77 V 
24 0.25 0.12 2.05 V 
25 0.31 0.12 2.54 V 
26 0.39 0.12 3.19 V 
27 0.49 0.12 4.02 V 
28 0.61 0.12 5.12 V 
29 0.2 0.12 2.38 V 
30 0.44 0.12 3.64 V 
31 0.55 0.12 4.64 V 
32 0.49 0.12 4.04 V 
33 0.61 0.12 5.12 V 
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No.Item Koefisien Standar error Nilat t Sig 
34 0.58 0.12 4.85 V 
35 0.47 0.12 3.90 V 
36 0.30 0.12 2.46 V 
37 0.39 0.12 3.19 V 
38 0.54 0.12 4.50 V 
39 0.40 0.12 3.25 V 
40 0.60 0.12 5.01 V 
41 0.68 0.12 5.77 V 
42 0.48 0.12 3.97 V 
43 0.38 0.12 3.12 V 
44 0.44 0.12 3.61 V 
45 -0.16 0.12 -1.30 X 
46 0.31 0.12 2.52 V 
47 0.09 0.12 0.74 X 
48 0.35 0.12 2.87 V 
49 0.40 0.12 3.23 V 
50 0.06 0.12 0.45 X 
51 0.09 0.12 0.69 X 

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

 

Pada tabel 3 terdapat item yang memiliki nilai t < 1,96 yaitu ada tujuh 

item, yaitu item 18, 19, 22, 45, 47, 50 dan 51. Selanjutnya melihat muatan 

faktor dari item, apakah ada yang bermuatan negatif. Pada tabel terdapat item 

yang muatan faktor negatif, yakni item no 45. Maka ini menunjukkan bahwa 

ada tujuh item yang dieliminasi, artinya item tersebut tidak ikut serta dianalisis.  

Langkah terakhir yang perlu dilakukan yaitu item–item stres akademik 

yang tidak dieliminasi dihitung faktor skornya. Faktor skor ini dihitung untuk 

menghindari estimasi bias dari kesalahan pengukuran. Jadi penghitungan faktor 

skor ini tidak menjumlahkan item–item variabel pada umumnya, tetapi justru 

dihitung true score pada tiap item. Setelah didapatkan faktor skor yang telah 

dirubah menjadi T skor, nilai baku inilah yang akan dianalisis dalam uji 

hipotesis korelasi dan regresi. Perlu dicatat, bahwa hal yang sama juga berlaku 

untuk variabel-variabel lain dalam penelitian ini. 

 

 

 



UJI VALIDITAS KONSTRUK STUDENT-LIFE STRESS INVENTORY 

266 

DISKUSI 

 

Hasil uji validitas konstruk terhadap instrumen Student-Life Stress 

Inventory dengan menggunakan pendekatan confirmatory factor analysis 

mengungkapkan bahwa seluruh item bersifat unidimensional atau dengan kata 

lain hanya mengukur satu faktor saja, yakni stres akademik. Dapat disimpulkan 

bahwa model satu faktor yang diteorikan oleh instrumen Student-Life Stress 

Inventory 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 
Solomon and Rothblum (1984) stated that academic procrastination is a tendency to 

postpone starting or finishing task altogether to do other unproductive activities, 

resulting decreased quality of performance, never finish task in time, and often late to 

attend meetings and classes. Procrastination assessment scale for student is a standard 

measurement instrument used to measure six areas of academic procrastination (paper 

assignments, study before exam, reading assignment, administrative assignment, and 

academic assignments) which was developed by Solomon and Rothblum (1984). Aim of 

this study is to examine instrument construct validity. Data was obtained from 303 

students of engineering faculty of Pamulang University. Method used to test 
aforementioned validity is confirmatory factor analysis. The result of this study showed 

that all 18 items is multidimensional. Meaning not all item only measures one factor. 
 
Keywords: Construct Validity Test, Procrastination, Confirmatory Factor Analysis 

 

Abstrak 
Solomon dan Rothblum (1984) menyatakan bahwa prokrastinasi akademik adalah  

kecenderungan untuk menunda dalam memulai ataupun menyelesaikan tugas secara 

keseluruhan untuk melakukan aktivitas  yang tidak berguna, sehinga kinerja terhambat, 

tidak pernah menyelesaikan tugas tepat waktu, serta sering terlambat  menghadiri 

pertemuan atau perkuliahan. Procrastination assessment scale for student merupakan 

instrumen pengukuran baku yang digunakan untuk mengukur enam area prokrastinasi 

akademik (makalah, belajar sebelum ujian, tugas membaca, tugas administratif, 

kehadiran tan tugas akademik) yang dikembangkan oleh Solomon dan Rothblum (1984). 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas kostruk instrumen tersebut. Data 

diperoleh dari mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Pamulang berjumlah 303 orang. 
Metode yang digunakan untuk mengujinya adalah analisis faktor konfirmatorik. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bawa seluruh item yang berjumlah 18 item bersifat 

multidimensional. Artinya tidak seluruh item hanya mengukur satu faktor. 
 
Kata Kunci: Uji Validitas Konstruk, Prokrastinasi, Analisis Faktor Konfirmatorik 
 
 
Diterima: 17 Februari 2015 Direvisi: 23 Maret 2015 Disetujui: 2 April 2015 
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PENDAHULUAN 

 

Solomon dan Rothblum (1984), prokrastinasi akademik adalah suatu 

kecenderungan untuk menunda dalam memulai ataupun menyelesaikan tugas 

secara keseluruhan untuk melakukan aktivitas  lain  yang  tidak  berguna,  

sehinga  kinerja  menjadi  terhambat,  tidak  pernah menyelesaikan tugas tepat 

waktu, serta sering terlambat dalam menghadiri pertemuan-pertemuan atau 

perkuliahan. Solomon dan Rothblum (1984) menyebutkan enam area 

prokrastinasi akademik, yaitu: 

1. Tugas makalah. Tugas makalah meliputi penundaan melaksanakan 

kewajiban atau tugas-tugas menulis misalnya menulis makalah, laporan atau 

tugas menulis lainnya.  

2. Belajar sebelum ujian. Tugas belajar menghadapi ujian mencakup penundaan 

belajar untuk menghadapi ujian misalnya ujian tengah semester, akhir 

semester atau ulangan mingguan.  

3. Tugas membaca. Tugas membaca meliputi adanya penundaan untuk 

membaca buku atau referensi yang berkaitan dengan tugas akademis yang 

diwajibkan. 

4. Tugas administratif. Berupa penundaan untuk menyalin catatan, 

mendaftarkan diri dalam presensi kehadiran, daftar peserta praktikum dan 

sebagainya. 

5. Tugas kehadiran. Berupa penundaan maupun keterlambatan dalam 

menghadiri pelajaran, praktikum dan pertemuan-pertemuan lainnya.  

6. Tugas akademik. Yaitu penundaan dalam mengerjakan atau menyelesaikan 

tugas-tugas akademis secara keseluruhan.  

 

Deskripsi Mengenai Instrumen 

Menurut Surijah dan Tjundjing (2007), PASS dibuat khusus untuk membedakan 

pelaku prokrastinasi di kalangan mahasiswa (academic perfomance), sehingga 

peneliti menganggap PASS lebih cocok digunakan dalam penelitian ini. 
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PASS merupakan alat ukur yang dibuat dengan tujuan untuk mengukur 

frekuensi dan anteseden kognitif-behavorial dari prokrastinasi akademik yang 

dikembangkan Solomon dan Rothblum (1984). Bagian pertama dari PASS 

mengukur prevalensi perilaku prokrastinasi dalam enam ranah tugas akademik, 

yaitu membuat makalah, belajar sebelum ujian, tugas membaca mingguan, tugas 

administratif, tugas kehadiran, dan tugas akademik secara umum. 

Bagian kedua dari PASS mengukur alasan-alasan siswa melakukan 

prokastinasi akademik. Dengan menggunakan sebuah skenario imajiner di mana 

subyek menunda pengerjaan sebuah makalah individu, subyek diminta untuk 

mengukur sejauhmana sebuah alasan menggambarkan dirinya seandainya 

berada dalam situasi tersebut. Terdapat 26 item yang mewakili 13 alasan 

penundaan, yaitu kecemasan menghadapi evaluasi, perfeksionisme, kesulitan 

dalam membuat keputusan, ketergantungan terhadap orang lain, task 

aversiveness, kurangnya kepercayaan diri, kemalasan, kurangnya asertivitas, 

ketakutan untuk sukses, manajemen waktu, pemberontakan, pengambilan resiko 

dan pengaruh teman. Namun dari hasil pengujian norma yang dilakukan, ada 

dua kelompok faktor utama, yaitu ketakutan untuk gagal (fear of failure) dan 

tugas yang tidak menarik (task aversiveness). Bagian kedua ini diskor secara 

terpisah dari bagian pertama dan tidak dijumlahkan menjadi satu skor tunggal. 

Dalam perkembangan PASS berikutnya, Solomon dan Rothblum (1984) 

menambahkan item jenis ketiga yang mengukur seberapa ingin subyek 

mengurangi kecenderungan prokastinasi tersebut. Dalam penelitian ini, bagian 

kedua dan ketiga PASS tidak akan diikutsertakan dalam alat ukur prokrastinasi 

akademik karena peneliti hanya ingin mengukur prevalensi perilaku 

prokrastinasi dalam enam ranah tugas akademik. 

Bagian pertama PASS terdiri dari 18 item dimana terdapat tiga item 

pada tiap area prokrastinasi. Contoh item PASS adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1 

Item-item Procrastination Assessment Scale For Student 

WRITING A TERM PAPER 

No Item 
Never 

procrastinate 

Almost 

never 
Sometimes 

Nearly 

always 

Always 

procrastinate 
1 To what degree 

do you 

procrastinate on 

this task? 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

2 To what degree is 

procrastination 

on this task a 

problem for you? 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

3 To what extent 

do you want to 
decrease your 

tendency to 

procrastinate on 

this task? 

Do not want to 

decrease 

 Somewhat  Definitely 

want to 
decrease 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

 

Dikarenakan adanya perbedaan bahasa yang digunakan oleh subjek 

dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses adaptasi terhadap instrumen 

pengukuran tersebut. procrastination assessment scale for student yang asli 

memiliki lima kategori jawaban namun untuk menghindari terjadinya 

pemusatan (central tendency) atau menghindari jumlah respon yang bersifat 

netral, maka peneliti hanya menggunakan empat kategori saja, yaitu: “Sangat 

Sering” (SS), “Sering” (S), “Kadang-Kadang” (KK), “Hampir Tidak Pernah” 

(HTP). Untuk penyekorannya hanya memberikan penilaian tertinggi pada 

pernyataan “Sangat Sering” (SS) dan terendah pada pilihan “Hampir Tidak 

Pernah” (HTP) untuk pernyataan favorable. Untuk penyekoran item 

unfavorable, penilaian tertinggi pada pernyataan “Hampir Tidak Pernah” 

(HTP) dan terendah pada pilihan “Sangat Sering” (SS). Skor – skor tersebut 

kemudian dihitung, dengan proporsi item yang yang bersifat favorable dengan 

ketentuan sebagai berikut: SS = 4, S = 3, KK = 2, HTP = 1. Untuk item yang 

bersifat unfavorable dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: SS = 1, S = 2, 

KK = 3, HTP = 4. Berikut ini adalah item yang telah diadaptasi: 
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Tabel 2 

Item-item Procrastination Assessment Scale For Student (Adaptasi) 

Tugas Makalah 

No Item SS S KK HTP 

1 Saya langsung mengerjakan tugas makalah meskipun 

waktu penyerahannya masih lama.     
2 Saya lebih mementingkan menyelesaikan tugas 

makalah yang diberikan dosen daripada menonton 

film yang saya suka.     

3 
Saya tidak bisa menyelesaikan tugas makalah sesuai 

dengan jadwal yang ditentukan.     

 
 
 
 

METODE 

 

Untuk menguji validitas konstruk instrumen pengukuran procrastination 

assessment scale for student 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: 

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 (∑), kemudian dibandingkan dengan 

matriks dari data empiris, yang disebut matriks S. Jika teori tersebut benar 
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(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 dieliminasi 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 dieliminasi. Sebab, item yang demikian selain mengukur 

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

asumsi dieliminasi atau tidaknya item adalah jika tidak terdapat lebih dari 

tiga korelsi parsial atau kesalahan pengukuran yang berkorelasi dengan item 
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lainnya. 

9. Terakhir, setelah dilakukan langkah-langkah seperti yang telah disebukan 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 mahasiswa Fakultas 

Teknik Universitas Pamulang yang berjumlah 303 orang. Data tersebut 

dikumpulkan dalam rangka penyusunan skripsi (Febriana, 2013). 

 

HASIL 

 

Penulis menguji apakah 18 item area prokrastinasi yang ada bersifat 

unidimensional, artinya benar hanya mengukur faktor yang dilakukan dengan 

model satu faktor, ternyata tidak fit, dengan Chi-Square = 356.27, df = 135, P-

value = 0.00000, dan nilai RMSEA = 0.178. 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 

Analisis Faktor Konfirmatorik Pengukuran Procrastination Assessment Scale 

for Student 

 

Dari gambar 1 diatas, maka dapat diperoleh model fit dengan Chi-square 

=105.74, df = 85, P-value = 0.06333, RMSEA = 0.028. Nilai Chi-square 

menghasilkan P-value > 0.05 (tidak signifikan), yang artinya model dengan satu 

faktor (unidimensional) dapat diterima, dimana seluruh item mengukur satu 
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faktor saja yaitu prokrastinasi. 

Selanjutnya penulis ingin melihat apakah item tersebut signifikan atau 

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

apakah item tersebut perlu dieliminasi 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. 

 

Tabel 3 

Muatan Faktor Prokrastinasi 

Item Koefisien Standard Error Nilai T Sig 
1 0,28 0,06 4,42 V 
2 0,43 0,06 6,69 V 
3 0,47 0,06 7,93 V 
4 0,40 0,06 6,41 V 
5 0,39 0,06 6,15 V 
6 0,36 0,07 5,45 V 
7 0,50 0,06 8,79 V 
8 0,64 0,06 11,19 V 
9 0,27 0,07 3,97 V 
10 0,55 0,06 8,79 V 
11 0,65 0,06 10,81 V 
12 0,25 0,06 4,22 V 
13 0,32 0,06 5,27 V 
14 0,66 0,06 11,97 V 
15 0,23 0,06 3,78 V 
16 0,60 0,05 10,90 V 
17 0,45 0,06 7,84 V 
18 0,28 0,06 4,62 V 

Keterangan: tanda V = Signifikan (t > 1.96) 

 

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

semua koefisien bermuatan positif. Pada tahap ini tidak ada item yang 

dieliminasi. 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 
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awalnya berjumlah 135, namun setelah mencapai model fit, df yang tersisa 

berjumlah 85. Oleh karenanya terdapat 135 – 85 = 50 korelasi kesalahan yang 

dibebaskan (lihat gambar 1). Item harus eliminasi jika memiliki korelasi parsial 

lebih dari tiga. Berikut tabel korelasi kesalahan pada item-item prokrastinasi: 

 

Tabel 4 

Korelasi item 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 1 1                  

 2 v 1                 

 3  v 1                

 4 v v v 1               

 5  v v v 1              

 6 v v  v  1             

 7     v  1            

 8       v 1           

 9 v v  v v v   1          

 10  v    v  V v 1         

 11 v v  v v v  V v v 1        

 12       v  v   1       

 13          v  v 1      

 14  v    v   v v   v 1     

 15  v           v  1    

 16                1   

 17             v v  v 1  

 18  v    v v  v   v   v   1 

 

Pada tabel tersebut terdapat 5 item yaitu item nomor 9, 10, 11, 14 dan 18 

yang didrop karena memiliki korelasi parsial dengan lebih dari tiga item. 

 

DISKUSI 

 

Hasil uji validitas konstruk terhadap instrumen Procrastination assessment 

scale for student dengan menggunakan pendekatan confirmatory factor 

analysis mengungkapkan bahwa seluruh item bersifat multidimensional atau 

dengan kata lain tidak hanya mengukur satu faktor saja, yakni enam area 
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prokrastinasi (tugas makalah, belajar sebelum ujian, tugas membaca, tugas 

administratif, tugas kehadiran tan tugas akademik). Dapat disimpulkan bahwa 

model satu faktor yang diteorikan oleh instrumen procrastination assessment 

scale for student ini tidak diterima. Hal ini dikarenakan beberapa item 

instrumen ini belum 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. Terdapat 5 item 

dari instrumen ini yang memiliki korelasi antar kesalahan pengukuran item 

lebih dari tiga item atau dengan kata lain item tersebut bersifat 

multidimensional. 
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Abstract 
In the development of Industrial and Organizational psychology organizational climate 

variable is often used as predictor, thus valid measurement tools is really needed. Many 

organizational climate scales have been developed. Organizational climate 

measurement measures 17 aspects which are categorized into 4 quadrant. Previously, 

Malcolm G. Patterson, et. al. (2005) has tested this instrument validity with worker 

based in England as participants. This study tested validity of this instrument with 176 

respondent. To test the construct, confirmatory factor analysis (CFA) method  is used, 

using MPLUS 7.1. The result of this study showed that items is multidimensional and 

some of them measure each scales significantly. 
 
Keywords: Construct Validity Test, Organizational Climate, Confirmatory Factor 

Analysis 

 

Abstrak 

Pada perkembangan ilmu psikologi industri dan organisasi, variabel iklim organisasi 
seringkali dijadikan sebagai prediktor, sehingga alat ukur yang valid sangat 

diperlukan. Skala iklim organisasi sudah banyak dikembangkan. Organizatinal climate 

measure mengukur 17 aspek yang dikelompokan menjadi 4 kuadran. Sebelumnya, 

Malcolm G. Patterson, dkk (2005) telah menguji validitas alat ini dengan partisipan 

pegawai yang berada di Inggris.  Pada penelitian ini, peneliti menguji validitas alat ini 

dengan partisipan sebanyak 176 orang. Untuk menguji konstruk ini digunakan metode 

analisis confirmatory factor analysis (CFA) dengan bantuan program perangkat lunak 

MPLUS 7.1. Hasil penelitian ini menunjukkan item bersifat multidimensional dan 

beberapa mengukur masing-masing skala dengan signifikan. 
 
Kata Kunci: Uji Validitas Konstruk, Iklim Organisasi, Analisis Faktor Konfirmatorik 
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PENDAHULUAN 

 

Variabel iklim organisasi seringkali digunakan sebagai variabel prediktor 

terhadap berbagai perilaku organisasi, seperti kinerja pegawai, komitmen 

organisasi, burn out dan lain-lain yang seringkali bergantung pada iklim 

organisasi. Oleh karena itu, alat ukur iklim organisasi yang valid sangatlah 

diperlukan. Instrumen tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan riset 

akademik namun juga kebutuhan praktis di lingkup organisasional/industrial.  

 Alat ukur iklim organisasi sudah banyak dikembangkan, lebih dari 35 

tahun alat ukur iklim organisasi telah dipublikasi. Salah satu alat ukur iklim 

organisasi yang terkenal adalah Organizational Climate Questionnaire (OCQ) 

yang disusun oleh Litwin & Stringer (1968) yang menjelaskan sembilan 

dimensi iklim organisasi. Pada penelitian-penelitian di tahun-tahun selanjutnya 

ditemukan bahwa alat ukur tersebut memiliki validitas yang rendah. Oleh 

karenanya usaha pengembangan alat ukur iklim organisasi terus berlanjut. 

Kelemahan-kelemahan yang muncul dalam pengukuran-pengukuran 

sebelumnya adalah basis teori yang kurang kuat, nilai validitas yang lemah dan 

tidak adanya pengujian confimatory. 

Pada tahun 2005, Patterson, West, Shackleton, Dawson, Lawthom, 

Maitlis, Ronison dan Wallace mempublikasikan hasil penelitian mereka tentang 

validasi alat ukur iklim organisasi yang berbasis pada teori dan praktis di 

lapangan. Latar belakang mereka yang beragam membuat alat ukur yang 

mereka kembangkan menjadi lebih baik.  Alat ukur yang mereka kembangkan 

adalah Organizational Climate Measure (OCM)  yang berbasis pada Competing 

Values Model dari Quinn dan Rohrbaugh. Alat ukur ini telah diujikan pada 6869  

karyawan yang berasal dari 55 perusahaan dan dinyatakan valid. 

Penelitian dimaksudkan untuk memvalidasi Organizational Climate 

Measure (OCM) dalam versi Indonesia. Peneliti akan menguji apakah alat ukur 

tersebut juga baik (valid) untuk konteks Indonesia. 
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Teori 

Pada umumnya pendapat para ahli tentang iklim organisasi adalah persepsi 

individu tentang lingkungan di organisasi tempat mereka bekerja. Pada analisis 

tingkat individual, disebut sebagai “psychological climate” adalah 

anggapan/pemahaman induvidu secara kognitif tentang makna dan pengaruh 

organisasi terhadap si individu (James & Jones, 1974; James & Sells, 1981). 

Sedangkan pada analisis di level agregat, iklim organisasi dijelaskan sebagai 

sekumpulan  persepsi terhadap kejadian, proses dan prosedur kerja di 

organisasi.  Persepsi yang dimaksud merupakan penggambaran individu dari 

sudut pandangnya, bukan persepsi yang sifatnya afektif maupun evaluatif 

(Schneider & Reischers, 1983).  

Penjelasan baru tentang iklim organisasi dari Schneider (2000) adalah 

deskripsi tentang segala sesuatu yang terjadi pada pegawai di dalam organisasi.  

Digambarkan lebih lanjutnya olehnya, iklim organisasi berfokus pada perilaku. 

Contoh iklim pelayanan, artinya pola perilaku yang menggambarkan atau 

mendukung pelayanan. Iklim organisasi merupakan sebuah konsep yang 

menggambarkan suasana internal lingkungan organisasi yang dirasakan oleh 

anggotanya selama beraktivitas dalam rangka tercapainya tujuan organisasi 

(Davis dan Newstorm, 2001).   

Competing Values Model (Quinn & Rohrbaugh, 1983; Quinn & MCgrath, 

1985) menjadi framework dari nilai-nilai yang mendasari iklim organisasi. 

Model tersebut menggambarkan ideologi-ideologi manajerial yang muncul dari 

tahun ke tahun. Ideologi-ideologi tersebut menjadi basis organisasi pada 

umumnya, yang tersosialisasikan dengan luas melalui buku-buku manajemen, 

pelatihan-pelatihan, dan konsultansi sehingga menjadi pondasi bagi iklim 

organisasi. The Competing Value Model mengajukan kriteria-kriteria  efektivitas 

organisasi dari segi keluasan versus kendali, hingga orientasi internal versus 

eksternal.  Framework dari model tersebut terbagi menjadi 4 kuadran yang 

merepresentasikan empat domain dari ideologi manajerial yang berpengaruh 

terhadap unjuk kerja organisasi. Kekuatan utama dari model tersebut adalah 
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adanya integrasi keilmuan manajemen dan psikologi industri dan organisasi. 

Empat kuadran tersebut adalah :  

1. Human Relation, merupakan aspek internal yang menggambarkan keluwesan 

dan pola hubungan dalam organisasi.  Penekanan pada dimensi ini adalah 

kesejahteraan (well-being, pertumbuhan (growth) dan komitmen dari orang-

orang di dalam organisasi. 

2. Internal Process, merupakan aspek internal yang menggambarkan tingkat 

kendali di dalam organisasi. Dimensi ini menekankan pada  kendali internal, 

dan struktur/hubungan formal dalam sistem untuk menggerakan sumber daya 

dalam organisasi secara efisien. 

3. Open system, merupakan aspek eksternal yang menggambarkan keluwesan 

hubungan antara organisasi dan lingkungan industrialnya. Dimensi ini 

menekankan pada interaksi dan adaptasi organisasi terhadap lingkungan, 

cara para manajer mencari sumber daya dan berinovasi untuk merespon 

kebutuhan pasar.  

4. Rational Goal, merupakan aspek eksternal yang dikendalikan oleh 

organisasi. Dimensi ini menekankan pada produktivitas dan target-target 

yang hendak dicapai dengan pertimbangan yang rasional dan ekonomis.  

 

Model tersebut menjadi semacam peta untuk mendapatkan topografi dan 

pengukuran iklim organisasi, dan dapat digunakan pada berbagai jenis 

organisasi. 

Dalam alat ukur organizational climate measure (OCM), dimensi 

diperoleh dari konsep 4 kuadran di atas dan diuraikan dalam tabel 1 berikut:  
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Tabel 1 

Dimensi Alat Ukur Organizational Climate Measure (OCM) 

Kuadran Dimensi Penjelasan dimensi 
Human Relation Otonomi  Karyawan mendapatkan otonomiunutk 

menjalankan pekerjaannya dengan caranya 
Partisipasi Karyawan dapat dilibatkan dalam 

pengambilan keputusan  
Komunikasi Adanya berbagi informasi secara bebas dalam 

organisasi 
Pelatihan  Organisasi fokus pada pengembangan 

keterampilan karyawan 
Integrasi Adanya kerjasama dan keberlanjutan 

pekerjaan antar divisi 
Dukungan atasan Karyawan mendapat dukungan dan pengertian 

dari atasan 
Internal Proses Formalisasi Perhatian terhadap aturan dan prosedur formal 

 

Tradisi Perilaku yang dinilai tinggi oleh organisasi 
Open system Fleksibilitas Orientasi untuk berubah 

inovasi Dorongan atau dukungan untuk mengeluarkan 

ide dan cara-cara baru yang inovatif 
Fokus luar Respon organisasi terhadap kebutuhan 

pelanggan dan pasar secara umum 
Refleksivitas Perhatian untuk mengkaji dan merefleksikan 

sasaran, strategi dan proses kerja agar selarasa 
dengan perubahan di lingkungan yang lebih 

luas 
Rational Goal Kejelasan sasaran 

organisasi 

Adanya sasaran organisasi yang didefinisikan 

secara jelas 
Usaha Seberapa keran orang-orang di organisasi 

berpuaya untuk mencapai sasaran organisasi 
efisiensi Tingkat prioritas yang ditunjukkan oleh 

karyawan untuk mengendalikan efisiensi dan 

produktifitas kerja.  
Kualitas Adanya prosedur yang menekankan pada 

kualitas 
Tekanan kerja Tekanan terhadap karyawan untuk mencapai 

target 
Umpan balik 

kinerja 

Adanya penilaian kinerja dan pemberian 

umpan balik kepada karyawan 

 

Deskripsi Alat Ukur 

Organizational Climate Measure (OCM) dikembangkan oleh Malcolm G. 

Patterson, dkk. (2005). Alat ini terdiri atas 17 aspek. 17 aspek dikelompokkan 
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menjadi empat kuadran, yaitu human relation, internal process, open systems, 

dan rational goal. Masing-masing skala ini terdiri dari 4-6 item sehingga jumlah 

keseluruhannya 85 item. Pilihan jawaban merupakan skala Likert untuk 

pengisiannya dengan rentang 1 sampai 4, yaitu dari sangat tidak sesuai (skala 1) 

sampai sangat sesuai (skala 4).  

Pada penelitian ini OCM diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan tidak 

semua item diikutsertakan. Dari masing-masing skala hanya diambil 2 item. 

Item dipilih berdasarkan nilai bobot yang tertinggi. 

 

Tabel 2 

Blue Print Alat Ukur Organizational Climate Measure (OCM) 

Dimensi Indikator 
Nomor Item Jumlah 

Item 
Contoh Item 

Fav Unfav 

Human 

Relation 
 Otonomi 

 Integrasi 

 Keterlibatan 

 Dukungan Atasan 

 Pelatihan 

 Kesejahteraan 

1, 2, 

3, 4, 

 

7, 8, 

10, 
11, 

12 

 

 

5, 6, 

 

 
9 

12 Manajemen 

memberikan kebebasan 

kepada karyawan untuk 

mengambil keputusan. 

Internal 

Process 
 Formalisasi 

 Tradisi 

 

13,  

15, 

16 

14 4 Manajemen senior 

memegang teguh cara-

cara lama dalam 

melakukan sesuatu. 
Open 

System 
 Inovasi & 

Fleksibilitas 

 Fokus Luar 

 Refleksivitas 

17, 

18 

 

19,  

21, 
22 

20 6 

Berbagai pihak di 

organisasi ini selalu 

mencari cara baru dalam 

memecahkan masalah.  

Rational 

Goal  
 Kejelasan Sasaran 

Organisasi 

 Efisiensi 

 Upaya 

 Umpan Balik 

Kinerja 

 Tekanan Kerja 

 Kualitas 

23, 

24,  

 

27, 

28, 

29,  

 

31, 

33, 

34 

25, 26, 

 

 

30, 

32, 

12 Semua pihak dibiasakan 

melakukan upaya yang 

khusus untuk 

menyelesaikan 

pekerjaan 

Total Item 25 9 34  
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METODE 

 

Untuk melakukan uji validitas konstruk terhadap alat ukur dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan CFA (Confirmatory Factor Analysis) dengan software 

MPLUS 7.1. Logika CFA (Umar, 2011) 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. 

3. Dengan data yang tersedia dapat digunakan untuk mengestimasi matriks 

korelasi antar item yang seharusnya diperoleh jika memang unidimensional. 

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

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

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

matriks S atau bisa juga dinyatakan dengan ∑ - S = 0. 

4. Pernyataan tersebut dijadikan hipotesis nihil yang kemudian diuji dengan 

chisquare. Jika hasil chi square tidak signifikan p > 0.05, maka hipotesis 

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

diterima bahwa item ataupun sub tes instrument hanya mengukur satu faktor 

saja. 

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

atau tidak mengukur apa yang hendak di ukur, dengan menggunakan t-value. 

Jika hasil t-value tidak signifikan maka item tersebut tidak signifikan dalam 

mengukur apa yang hendak diukur, bila perlu item yang demikian 

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

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

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

 

HASIL 

 

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode first order, dimana 

setiap dimensi diuji sendiri-sendiri.  Ada empat dimensi dari alat ukur 

organizational climate measure (OCM) yaitu human relation, internal process, 

open system dan rational goal. 

 

Human Relation 

Berdasarkan hasil uji Confirmatory factor analisis pada dimensi human relation 

didapat hasil yang signifikan (data tidak fit dengan teori) sehingga dilakukan 

modifikasi dengan cara membebaskan residu item untuk berkorelasi dengan 

residu item lainnya. Setelah tujuh kali modifikasi didapatlah hasil yang tidak 

signifikan dengan chi-square = 63.056, df = 47, p-value = 0.0588 dan RMSEA = 

0.044. Artinya, benar bahwa ke 12 item mengukur satu hal yang sama sehingga 

langkah berikutnya dapat dikerjakan yaitu menguji signifikansi dari masing-

masing item.  Item yang signifikan (p-value < 0.05) dan bermuatan positif akan 

diikutsertakan pada analisis berikutnya sedangkan item lainnya akan di drop. 

Berikut adalah path diagram-nya: 
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Gambar 1 

Path Diagram Human Relation 

 

Nilai yang tampil pada path diagram adalah muatan faktor yang sudah 

distandarkan dan tanda panah menunjukkan bahwa item mengukur faktornya 

secara signifikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut : 

 

Tabel 2 

Muatan Faktor Human Relation 

Item Estimate SE P_value 
H1  0.206 0.075 0.006 
H2  0.451 0.072 0.000 
H3  0.493 0.065 0.000 
H4  0.496 0.061 0.000 
H5  0.488 0.068 0.000 
H6  0.152 0.076 0.046 
H7  0.692 0.042 0.000 
H8  0.653 0.04 0.000 
H9  0.871 0.051 0.000 

H10 0.747 0.044 0.000 
H11 0.06 0.081 0.461 
H12 0.872 0.035 0.000 

*p-value < 0.05 artinya signifikan 
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Berdasarkan tabel di atas didapat informasi bahwa seluruh item kecuali 

H11 memiliki p-value < 0.05, artinya item tersebut mengukur faktor yang 

dimaksud secara signifikan. Seluruh muatan faktor bertanda positif sehingga 

dapat dikatakan semua item bersifat favorable. Oleh karena itu, item yang di 

drop hanya H11. 

 

Internal Process 

Berdasarkan hasil uji Confirmatory factor analisis pada dimensi internal 

process didapat hasil yang signifikan (data tidak fit dengan teori) sehingga 

dilakukan modifikasi dengan cara membebaskan residu item untuk berkorelasi 

dengan residu item lainnya. Setelah tujuh kali modifikasi didapatlah hasil yang 

tidak signifikan dengan chi-square = 0.561, df = 1, p-value = 0.4539 dan 

RMSEA = 0.000. Artinya, benar bahwa ke 4 item mengukur satu hal yang sama 

sehingga langkah berikutnya dapat dikerjakan yaitu menguji signifikansi dari 

masing-masing item.  Item yang signifikan (p-value < 0.05) dan bermuatan 

positif akan diikutsertakan pada analisis berikutnya sedangkan item lainnya 

akan dieliminasi. Berikut adalah path diagramnya : 

 

 

Gambar 2 

Path Diagram Internal Process 
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Nilai yang tampil pada path diagram adalah muatan faktor yang sudah 

distandarisasi dan tanda panah menunjukkan bahwa item mengukur faktornya 

secara signifikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut: 

 

Tabel 3 

Muatan Faktor Internal Process 

Item Estimate SE P_value 
I14 0.421 0.094 0.000 
I15 0.571 0.106 0.000 
I16 0.534 0.128 0.000 
I13 -0.286 0.156 0.066 

*p-value < 0.05 artinya signifikan 

 

Berdasarkan tabel di atas didapat informasi bahwa seluruh item kecuali 

I13 memiliki p-value < 0.05, artinya item tersebut mengukur faktor yang 

dimaksud secara signifikan. Seluruh muatan faktor (selain I13)  bertanda positif 

sehingga dapat dikatakan semua item bersifat favorable. Oleh karena itu, item 

yang dieliminasi hanya I13. 

 

Open System 

Confirmatory factor analisis pada dimensi open system didapat hasil yang 

signifikan (data tidak fit dengan teori) sehingga dilakukan modifikasi dengan 

cara membebaskan residu item untuk berkorelasi dengan residu item lainnya. 

Setelah satu kali modifikasi didapatlah hasil yang tidak signifikan dengan chi-

square = 14.588, df = 8, p-value = 0.0677 dan RMSEA = 0.068. Artinya, benar 

bahwa ke enam item mengukur satu hal yang sama sehingga langkah berikutnya 

dapat dikerjakan yaitu menguji signifikansi dari masing-masing item. Item yang 

signifikan (p-value < 0.05) dan bermuatan positif akan diikutsertakan pada 

analisis berikutnya sedangkan item lainnya akan dieliminasi. Berikut adalah 

path diagram: 
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Gambar 3 

Path Diagram Open System 

 

Nilai yang tampil pada path diagram adalah muatan faktor yang sudah 

distandarkan dan tanda panah menunjukkan bahwa item mengukur faktornya 

secara signifikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut  

 

Tabel 4 

Muatan Faktor Open System 

Item Estimate SE P_value 
O17 0.838 0.039 0.000 
O18 0.820 0.036 0.000 
O19 -0.293 0.075 0.000 
O20 -0.187 0.076 0.014 
O21 0.600 0.059 0.000 
O22 0.604 0.058 0.000 

*p_value < 0.05 artinya signifikan 

 

Berdasarkan tabel di atas didapat informasi bahwa seluruh item memiliki 

p-value < 0.05, artinya item tersebut mengukur faktor yang dimaksud secara 

signifikan. Hanya saja terdapat dua muatan faktor yang negatif yaitu item O19 

dan O20 sehingga kedua item tersebut dieliminasi. Keempat item lainnya akan 

diikutsertakan pada analisis data berikutnya. 
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Rational Goal 

Confirmatory factor analisis pada dimensi Rational Goal didapat hasil yang 

signifikan (data tidak fit dengan teori) sehingga dilakukan modifikasi dengan 

cara membebaskan residu item untuk berkorelasi dengan residu item lainnya. 

Setelah delapan kali modifikasi didapatlah hasil yang tidak signifikan dengan 

chi-square = 62.003, df = 46, p-value = 0.0577 dan RMSEA = 0.044. Artinya, 

benar bahwa ke-12 item mengukur satu hal yang sama sehingga langkah 

berikutnya dapat dikerjakan yaitu menguji signifikansi dari masing-masing 

item.  Item yang signifikan (p-value < 0.05) dan bermuatan positif akan 

diikutsertakan pada analisis berikutnya sedangkan item lainnya akan 

dieliminasi. Berikut adalah path diagramnya : 

 

 

Gambar 4 

Path Diagram Rational Goal 

 

Nilai yang tampil pada path diagram adalah muatan faktor yang sudah 

distandarkan dan tanda panah menunjukkan bahwa item mengukur faktornya 

secara signifikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut  
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Tabel 5 

Muatan Faktor Rational Goal 

Item Estimate SE P_value 
R23 0.751 0.048 0.000 
R24 0.805 0.039 0.000 
R25 0.500 0.073 0.000 
R26 0.587 0.077 0.000 
R27 0.735 0.040 0.000 
R28 0.744 0.045 0.000 
R29 0.794 0.041 0.000 
R30 -0.380 0.073 0.000 
R31 0.529 0.068 0.000 
R32 -0.248 0.077 0.001 
R33 0.596 0.047 0.000 
R34 0.692 0.047 0.000 

*p-value < 0.05 artinya signifikan 

 

Dari tabel didapat informasi bahwa seluruh item signifikan (p-value < 

0.05). Hanya saja ada dua muatan faktor yang nilainya negatif sehingga item 

tersebut dieliminasi, yaitu item R30. 

 

DISKUSI 

 

Hasil uji validitas konstruk terhadap alat ukur OCM hasil adaptasi dengan 

menggunakan metode analisis confirmatory factor analysis (CFA) menunjukkan 

bahwa item bersifat multidimensional, yaitu mengukur beberapa faktor dengan 

baik. Item-item yang diterima adalah yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai 

item yang baik, yaitu memiliki muatan faktor positif, valid (signifikan, t >1.96), 

dan korelasi residualnya kurang dari lima. 
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