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Abstract 
Current study is a simulation research, focused on the number of factors, items, and 

respondents replicated 50 times. After that, replicated data was considered as 

unidimensional and bifactor and then the effect was computed from theta margin. This 

research aims to explore the number of factors, items, and respondents, which is 

measured, affect the unidimensional asumption transgression on bifactor. Also, this 

research aims to understand bias differences of bifactor data that is considered as 

unidimensional. The result showed that data with bifactor model and analyzed as 

unidimensional will obtain the untrue theta score due to high bias differences. In 
addition, the R square of respondents bias is 0.69%. 

 
Keywords: Bifactor Model, Unidimensional 

 

Abstrak 
Penelitian ini merupakan penelitian simulasi dimana yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini adalah banyaknya faktor, item dan responden dengan replikasi 50 kali. 

Selanjutnya data hasil replikasi ini dianggap sebagai unidimensi dan bifaktor dan 

dihitung pengaruhnya dari selisih theta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk dapat 

mengetahui banyaknya faktor, item dan responden yang ikut terukur berdampak 

pelanggaran asumsi unidimensi pada bifaktor. Selain itu, juga untuk mengetahui 

perbedaan bias pada data bifaktor yang dianggap sebagai unidimensi tersebut. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa data dengan model bifaktor dan dianalisis sebagai 

unidimensi maka hasilnya akan memperoleh theta yang tidak sebenarnya, karena 

perbedaan bias atau deviasi yang terjadi cukup tinggi. Disamping berdasarkan hasil 

perhitungan didapatkan R square sebesar 0.69%, bias responden yang dapat dijelaskan 
oleh bervariasinya faktor, item dan responden dengan taraf signifikansi 0.000. 

 
Kata Kunci: Model Bifaktor, Unidimensi 
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PENDAHULUAN 

 

Tes merupakan salah satu alat pengukuran yang paling sering digunakan pada 

bidang pendidikan dan psikologi. Pada pelaksanaannya, tes seharusnya 

berasaskan objektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif. Suatu alat tes, 

sebaiknya hanya bersifat unidimensi yang artinya setiap item tes hanya 

mengukur satu kemampuan. Asumsi hanya dapat ditunjukkan jika tes 

mengandung satu faktor yang mengukur prestasi suatu subjek.  

Tujuan penggunaan tes biasanya banyak sekali ragamnya, namun selalu 

berkenaan dengan satu hal, yaitu penggunaan skor tes untuk mengambil suatu 

keputusan. Metode-metode psikometri dapat dipergunakan sebagai alat untuk 

mencapai dua jenis tujuan, diantaranya untuk mendapatkan persamaan 

matematis yang paling handal dalam meramalkan akibat dari suatu keputusan 

yang akan diambil berdasarkan skor dari satu atau sehimpunan tes, dan untuk 

menguji apakah suatu model teoritis tentang cara penggunaan skor tes tertentu 

untuk tujuan tertentu yang selama ini mungkin telah sering dipakai yang 

memang cukup handal dan dipercaya (Umar, 2011). 

Pengukuran yang menggunakan alat ukur yang baik, maka akan baik pula 

data yang diperoleh sehingga memudahkan dalam evaluasi dan interpretasi data 

tersebut. Apabila di dalam suatu pengukuran alat tes tersebut terdapat kesalahan 

dalam metodologi pengukurannya maka akan berdampak fatal terhadap nilai tes 

dan akan merugikan berbagai macam pihak. Khususnya yang mengikuti tes 

tersebut. Apalagi jika tes tersebut merupakan tes intelegensi untuk masuk ke 

dalam suatu perusahaan. Responden yang nilainya rendah bukan dikarenakan 

intelegensinya rendah, namun bisa disebabkan berbagai macam sebab. Hal ini 

berdampak, kehilangan calon karyawan yang sebenarnya mempunyai kualitas 

yang tinggi tetapi tidak lulus karena nilainya yang tidak mencapai persyaratan 

atau lebih parahnya lagi karena metode yang digunakan dalam mengukur alat 

tes tersebut salah.  
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Kesalahan metode yang digunakan dalam menganalisis hasil tes, dapat 

disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang metode yang seharusnya 

digunakan dalam menganalisis hasil tes tersebut. Umumnya, analis hasil tes 

menggunakan teori tes klasik yang telah mendominasi dan banyak berjasa di 

bidang pengukuran. Esensi dari teori tes klasik berupa asumsi-asumsi yang 

dirumuskan secara matemastis. Tetapi seiring berjalannya waktu, teori tes klasik 

memiliki kelemahan-kelemahan. Kelemahan utama dalam teori ini adalah 

bahwa alat ukur yang disusun berdasarkan teori tersebut memiliki keterikatan 

terhadap sampel yang digunakan. Padahal suatu tes dianggap baik apabila tes 

tersebut memiliki sifat, dalam arti tes tersebut tidak terikat (bebas) dari jenis 

sampel yang digunakan, misalnya alat-alat ukur fisik (alat ukur panjang dan 

berat) yang kesemuanya tidak terikat pada sampel yang digunakan. 

Permasalahan dalam faktor pengukuran psikologis lainnya adalah tidak ada 

pendekatan tunggal dalam pengukuran (perbedaan teori dapat menyebabkan 

pula perbedaan objek ukur), perilaku manusia tidak terbatas (permasalahan 

pengambilan sampel perilaku), adanya unsur eror dalam pengukuran 

(permasalahan konsistensi dan ketepatan pengukuran), satuan dalam 

pengukuran (permasalahan interpretasi hasil pengukuran), dan hubungan dengan 

konstrak lain (hasil pengukuran dikaitkan dengan fenomena lain yang dapat 

diamati) (Widhiarso, 2011). 

Keterbatasan pada teori tes klasik tersebut diungkap Hambleton, 

Swaminathan & Rogers (1991), yakni adanya sifat group dependent dan item 

dependent, juga indeks daya pembeda, koefisien validitas, koefisien reliabilitas 

skor tes yang keseluruhannya tergantung kepada peserta tes yang mengerjakan 

tes tersebut. 

Group dependent artinya hasilnya pengukuran tergantung pada 

kemampuan peserta yang mengerjakan tes. Jika tes diujikan kepada kelompok 

peserta dengan kemampuan tinggi, tingkat kesulitan butir item akan rendah. 

Sebaliknya jika tes diujikan kepada kelompok peserta dengan kemampuan 

rendah, tingkat kesulitan butir soal akan tinggi. 
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Item dependent artinya hasil pengukuran tergantung pada tes mana yang 

diujikan. Jika tes yang diujikan mempunyai tingkat kesulitan tinggi, estimasi 

kemampuan peserta tes akan rendah. Sebaliknya, jika tes yang diujikan 

mempunyai tingkat kesulitan rendah, estimasi kemampuan peserta tes akan 

tinggi.  

Selain teori tes klasik, ada pula teori tes modern atau yang sering kita 

dengar IRT (Item Response Theory). Teori ini mengklaim bisa membebaskan 

dari keterikatan terhadap sampel. Hal ini disebabkan teori ini mendasarkan pada 

item, bukan lagi pada perangkat tes. Teori ini mempunyai orientasi pada item  

yang karakteristiknya tidak tergantung pada kelompok tertentu.  

Dalam penggunaan IRT, harus memenuhi dua asumsi dasar yakni, 

unidimensional dan independensi lokal. Unidimensi diartikan bahwa apa yang 

diukur hanya mengukur satu trait. Asumsi ini sangat sulit untuk dipenuhi, 

karena banyaknya faktor lain yang dapat mempengaruhi seperti, motivasi, 

kecemasan dan lain sebagainya.  Sedangkan asumsi independensi lokal diartikan 

sebagai kemampuan individu item dalam performa tes dianggap konstan dan 

respon terhadap setiap item yang dijawab adalah tidak saling bergantung.  

Ada tiga model IRT (Hambleton, dkk.1991), yaitu: (1) model satu 

parameter (Model Rasch), yaitu hanya menitikberatkan pada parameter tingkat 

kesukaran item; (2) model dua parameter, yaitu hanya menitikberatkan pada 

parameter tingkat kesukaran dan daya pembeda item; (3) model tiga parameter, 

yaitu hanya menitikberatkan pada parameter tingkat kesukaran item, daya 

pembeda item, dan pseudo guessing. 

Menurut Hambleton (1991), keunggulan yang dimiliki IRT (pola jawaban 

responden) antara lain: a. karakteristik item tidak tergantung pada responden, b. 

nilai kemampuan responden tidak tergantung pada tes yang dikerjakan, c. model 

lebih menekankan tingkatan (level) butir soal daripada tingkatan tes, d. tidak 

memerlukan tes paralel untuk menghitung koefisien realibitas dan model 

menyediakan ukuran yang tepat untuk setiap skor kemampuan.  
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Untuk mengestimasi kemampuan responden, dalam teori respon item 

menggunakan data dikotomi (misal benar-salah) maupun politomi (lebih dari 

dua pengkategorian, misal essay atau skala likert). Data dikotomi menggunakan 

model matematika 1, 2 dan 3 parameter logistik. Dalam IRT, kemampuan 

responden dapat diperoleh dengan cara mengestimasi karakteristik parameter 

sesuai dengan IRT yang sedang digunakan. Penggunaan model dan parameter 

item yang berbeda, akan menghasilkan kemampuan yang berbeda. Dalam IRT, 

tidak hanya parameter item yang akan mempengaruhi hasil estimasi peserta tes, 

tetapi beberapa faktor lain seperti dimensi tes, format jawaban responden dan 

jumlah sampel yang digunakan (Lord & Novick dalam Ching-Fung, 2012). 

Sebelum menerapkan IRT, asumsi pertama harus dipenuhi terlebih dahulu 

adalah; item tersebut harus unidimensi, artinya memiliki satu konstruk utama 

atau satu dimensi. Jika ada banyak item yang tidak sama dengan konstruk 

utama, maka item tersebut diartikan bersifat multidimensi. Situasi tersebut 

memang agak sulit dalam kondisi di bidang pendidikan maupun psikologi. 

Dalam bidang pendidikan, contohnya adalah pelajaran matematika, selain dari 

diri responden, faktor guessing (menebak) dapat juga terjadi. Kemungkinan, 

siswa yang mahir dalam membaca makna dari soal matematika akan dengan 

mudahnya menjawab soal tersebut, tetapi hal itu akan dirasa sulit bagi yang 

lemah dalam imajinasi gambar matematika. Banyak peneliti telah menunjukkan 

bahwa asumsi ini mungkin tidak berlaku untuk baterai tes tertentu, karenanya 

hasil dari penerapan model unidimensional ke multidimensional data tersebut 

dapat dipertanyakan (Kroopnick, 2010).  

Sehingga jika digabungkan dengan teori respon item, yang 

mengasumsikan bahwa setiap item dianggap unidimensi, maka dapat 

diasumsikan sebagai pelanggaran terhadap teori tes. Pelanggaran dalam hal ini 

disebut bias. Penelitian ini penting untuk dilakukan, dengan melakukan 

beberapa kali simulasi pada ketiga parameter logistik. Sejalan dengan penelitian 

Sersano (2010), hasil dari penelitiannya dari model tanpa eror lebih buruk dari 
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perkiraan informasi yang lengkap berbeda dengan model kesalahan yang 

berkorelasi. 

Dalam penelitian Simon (2008), isu bias dan konvergensi adalah salah 

satu masalah yang paling besar, ketika suatu kesulitan memiliki keterbatasan. 

Dan menurut penelitiannya, ukuran responden tampaknya memainkan peran 

dalam bias dan RMSE. Simon menunjukkan bahwa kalibrasi bersamaan pada 

umumnya lebih baik daripada metode terpisah bahkan ketika kelompok-

kelompok non-setara dengan 0,5 standar deviasi perbedaan antara kelompok 

sarana dan korelasi antara dimensi kemampuan tinggi.  Kalibrasi bersamaan 

memiliki manfaat yang lebih besar dari ukuran responden daripada metode 

menghubungkan terpisah terhadap semua parameter item, terutama dalam 

bentuk tes yang lebih pendek. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak banyaknya 

faktor, banyaknya item, dan banyaknya responden terhadap estimasi parameter 

item dan true score responden jika suatu asumsi unidimensional dalam IRT 

dilanggar.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode bifaktor yang jarang 

sekali ditemukan di lapangan. Sebagian besar sistem penskoran masih 

memperlakukan skor sebagai unidimensi terhadap tes yang sebenarnya memiliki 

beberapa dimensi. Metode bifaktor adalah bentuk dari konfirmatori faktor 

analisis yang dikenalkan oleh Holzinger (Jenrich dan Bentler, 2011). Metode 

bifaktor mempunyai faktor umum dan beberapa grup faktor. Model bifaktor 

digunakan apabila  terdapat faktor utama yang dinyatakan sebagai penyebab 

bervariasinya interkorelasi antar item, dan terdapat beberapa dimensi yang 

menjadi penyebab interkorelasi antar error pada item, dimensi dan faktor utama 

tersebut (Chen dkk, 2006).   Beberapa referensi, termasuk Chen dkk (2006), 

Pomplun and Simms, dkk dalam Jenrich & Bentler (2011) menerangkan bahwa 

model bifaktor menjadi sangat penting di lapangan Item Responses Theory, 

dimana grup faktor menjelaskan asal mula dari unidimensionalitas.  
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Dalam hal ini, bifaktor yang digunakan untuk dapat mengetahui pengaruh 

banyaknya faktor, item, dan responden yang ikut terukur berdampak 

pelanggaran asumsi unidimensi pada metode bifaktor, diperlukan data simulasi 

dengan karakteristik yang diinginkan. Penelitian ini menggunakan data 

simulasi, karena untuk mengetahui pengaruh tersebut, penyelesaian secara 

analitis tidak dapat dilakukan. Agar kondisi pada penelitian simulasi hampir 

sama seperti pada kondisi di dunia nyata, pada penelitian simulasi diperlukan 

data yang digunakan sebagai model. Dari data model ini, parameternya 

digunakan untuk membangkitkan data. Melalui metode pengukuran ini 

diharapkan dapat menggali seberapa banyak pengaruh dari banyaknya faktor, 

item dan responden dalam pelanggaran asumsi unidimensi pada metode 

bifaktor. 

 

METODE 

 

Simulasi adalah bidang yang berkembang pesat. Hal itu ditunjukkan dalam 

indeks 2000, ada 77 artikel dengan judul simulasi.  Artikel tersebut berada 

dalam 55 jurnal yang berbeda-beda. Artikel tentang simulasi ini datang dari 

hampir semua disiplin ilmu sosial (Axelrod, 2005). Hal ini menunjukkan 

penelitian tentang simulasi penting untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian 

simulasi ada bermacam-macam, diantaranya: prediksi, kinerja, pelatihan, 

pendidikan, bukti dan penemuan. 

Simulasi dalam  penelitian ini digunakan untuk memprediksi dan 

membantu memvalidasi suatu bukti dan penemuan. Dalam simulasi ini akan 

menjawab permasalahan penelitian yakni mengetahui pengaruh banyaknya 

faktor, panjang tes, banyaknya responden, terhadap estimasi true score dengan 

pendekatan model bifaktor. Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan di atas 

maka dilakukan studi simulasi dengan kondisi yang akan ditentukan terlebih 

dahulu. 
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Desain Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka dibutuhkan desain penelitian untuk 

mengetahui pengaruh dari banyaknya faktor, item, dan responden terhadap 

estimasi true score. Data yang sudah ada lalu akan dianalisis terlebih dahulu 

untuk mengetahui apakah data tersebut sudah dapat dibenarkan dan sesuai 

dengan desain yang diinginkan peneliti. 

 Panjang tes yang disimulasi mewakili tes pendek, tes sedang dan tes 

panjang. Sesuai dengan pernyataan Mislevy dan Bock (1990), tes pendek adalah 

tes yang terdiri kurang dari 20 item, sedangkan tes panjang terdiri dari lebih dari 

20 item. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan menggunakan 10, 30 dan 80 

item. Tes dengan panjang 10 item mewakili tes pendek sedangkan tes dengan 

item 80 mewakili tes panjang, sedangkan sebagai pelengkap, item dengan 

jumlah 30 adalah untuk mewakili tes sedang. Daya beda dinilai konstan 1, dan 

kesukaran item dinilai 1,5. Sedangkan, untuk jumlah faktor (selain faktor 

umum) dibagi menjadi tiga, yaitu dua, tiga, dan empat. 

Untuk jumlah responden, peneliti menggunakan 250, 500 dan 1000 

responden. Hal ini seperti dalam penelitian Harwell  dkk (1996), bahwa ukuran 

responden dapat mempengaruhi stabilitas estimasi parameter butir.  

Berdasarkan panjang tes, akan didapatkan model 3 x 3 x 3 = 27 model 

data yang dibangkitkan seperti tabel di bawah ini: 
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Tabel 1 

Simulasi 27 model 

Responden Panjang Tes 

 

10 30 80 

Faktor 250 500 1000 250 500 1000 250 500 1000 

2F AA BA CA AA BA CA AA BA CA 

3F AB BB CB AB BB CB AB BB CB 

4F AC BC CC AC BC CC AC BC CC 

Keterangan:  

Panjang tes terdiri dari 10, 30 dan 80 item 

Examinee =  250, 500, dan 1000  

Faktor  =  2, 3, dan 4 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa peneliti akan melakukan percobaan sebanyak 27 
model, yang terdiri dari: 

1. Model 10-AA = panjang tes 10, 250 examinee, dan 2 faktor 

2. Model 10-AB = panjang tes 10, 250 examinee, dan 3 faktor 

3. Model 10-AC = panjang tes 10, 250 examinee, dan 4 faktor 

4. Model 10-BA = panjang tes 10, 500 examinee, dan 2 faktor 

5. Model 10-BB = panjang tes 10, 500 examinee, dan 3 faktor 

6. Model 10-BC = panjang tes 10, 500 examinee, dan 3 faktor 

7. Model 10-CA = panjang tes 10, 1000 examinee, dan 2 faktor 

8. Model 10-CB = panjang tes 10, 1000 examinee, dan 3 faktor 

9. Model 10-CC = panjang tes 10, 1000 examinee, dan 4 faktor 

10. Model 30-AA = panjang tes 30, 250 examinee, dan 2 faktor 
11. Model 30-AB = panjang tes 30, 250 examinee, dan 3 faktor 

12. Model 30-AC = panjang tes 30, 250 examinee, dan 4 faktor 

13. Model 30-BA = panjang tes 30, 500 examinee, dan 2 faktor 

14. Model 30-BB = panjang tes 30, 500 examinee, dan 3 faktor 

15. Model 30-BC = panjang tes 30, 500 examinee, dan 3 faktor 

16. Model 30-CA = panjang tes 30, 1000 examinee, dan 2 faktor 

17. Model 30-CB = panjang tes 30, 1000 examinee, dan 3 faktor 

18. Model 30-CC = panjang tes 30, 1000 examinee, dan 4 faktor 

19. Model 80-AA = panjang tes 80, 250 examinee, dan 2 faktor 

20. Model 80-AB = panjang tes 80, 250 examinee, dan 3 faktor 

21. Model 80-AC = panjang tes 80, 250 examinee, dan 4 faktor 

22. Model 80-BA = panjang tes 80, 500 examinee, dan 2 faktor 
23. Model 80-BB = panjang tes 80, 500 examinee, dan 3 faktor 

24. Model 80-BC = panjang tes 80, 500 examinee, dan 3 faktor 

25. Model 80-CA = panjang tes 80, 1000 examinee, dan 2 faktor 

26. Model 80-CB = panjang tes 80, 1000 examinee, dan 3 faktor 

27. Model 80-CC = panjang tes 80, 1000 examinee, dan 4 faktor 
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Jumlah Replikasi 

Para peneliti telah menggunakan berbagai replikasi, dari 50-21.000 dalam 22 

studi direplikasi dalam artikel Mundform (2011). Umumnya, dalam banyak 

kasus, pemilihan 5000 replikasi sudah cukup menghasilkan hasil yang stabil. 

Penentuan jumlah replikasi ini mengacu pada prinsipnya yang menyatakan 

bahwa setiap studi simulasi makin banyak replikasi akan semakin baik, tetapi 

karena keterbatasan waktu dan terlalu banyaknya kompleksitas dalam 

menganalisis maka dalam studi ini, peneliti hanya akan melakukan replikasi 

sebanyak 50 kali. Banyaknya replikasi ini didasarkan pendapat Harwell dkk 

(1996) bahwa penelitian simulasi untuk terapan teori respons butir, hanya 

diperlukan sejumlah kecil replikasi, misalnya paling sedikit 10 kali.  

Untuk membangkitkan data atau memperoleh pola respon dari responden 

yang sesuai dengan parameter yang sebenarnya, diperlukan bantuan komputer. 

Dalam penelitian ini, program yang digunakan untuk membangkitkan data 

adalah dengan menggunakan software Mplus yang dikembangkan oleh Muthen. 

Mplus adalah program statistika yang fleksibel untuk menganalisis dengan 

berbagai pilihan model, estimasi, dan algoritma yang sangat mudah digunakan 

untuk para penggunanya. Mplus juga memiliki kemampuan yang besar untuk 

studi MonteCarlo, dimana data yang dibangkitkan langsung dapat dianalisis 

dengan salah satu model yang diinginkan (Muthen & Muthen, 2010). 

Data yang dibangkitkan dalam metode bifaktor di penelitian ini adalah 

dua, tiga dan empat dimensi atau faktor. Di dalam analisis faktor, dimensi ini 

dikenal dengan sebutan etha.  Untuk panjang tes 10, dengan dua dimensi maka 

ada lima item per dimensi, untuk tiga dimensi maka dibagi menjadi tiga bagian, 

yaitu lima, tiga dan dua item. Begitu pula dengan panjang tes 10 dengan 4 

dimensi, maka dimensinya dibagi menjadi empat bagian, yaitu, 3, 2, 3, 2 item. 

Untuk lebih jelasnya, berikut peneliti paparkan contohnya dalam gambar 

berikut: 
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Gambar 1 

Gambar Apabila Model dengan 10 Item dan Dibagi Menjadi Dua Dimensi 

Dilakukan Secara Bifaktor (True) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Gambar Apabila Model dengan 10 Item Dilakukan Secara Unidimensi 

(Estimate) 
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Gambar 3 

Gambar Apabila Model dengan 30 Item dan Dibagi Menjadi Tiga Dimensi 

Diperlakukan Secara Bifaktor (True) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 

Gambar Apabila Model dengan 30 Item Diperlakukan Secara Unidimensi 

(Estimate) 
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Gambar 5 

Gambar Apabila Model dengan 80 Item dan Dibagi Menjadi Empat Dimensi 

Diperlakukan Secara Bifaktor (True) 
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Gambar 6 

Gambar Apabila Model dengan 80 Item Diperlakukan Secara Unidimensi 

(Estimate) 

 

Langkah-langkah Penelitian Simulasi 

1. Spesifikasi model: 

a. Daya beda = 1, dan kesukaran item = 1,5  

b. Banyaknya faktor 2, 3 dan 4 faktor 

c. Besarnya sampel adalah 250, 500 dan 1000 

d. Banyaknya item adalah 10, 30, dan 80 item 

2. Berdasarkan spesifikasi dengan model dibuat matriks korelasi antar item 

(dengan Mplus) 

3. Berdasarkan matriks korelasi tersebut dibangkitkan data dengan Mplus 

sehingga ada sebanyak   27 jenis data (sesuai dengan kondisi pada tabel 1 

sampai 3). 

4. Pada setiap kondisi, diestimasi true score dua kali: 

a. Diestimasi true score pada faktor utama dengan model bifaktor, dan 

KSAI 

X1 

X80 
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b. Seluruh item dianggap satu dimensi. 

5. Untuk mendapatkan nilai true score dari kedua olahan data tersebut, maka 

peneliti menggunakan software Mplus dengan model bias, (adapun sintaknya 

dapat dilihat di lampiran). Dengan menggunakan model ini, maka 

pengambilan nilai true pada data tersebut, adalah dengan mengambil nilai 

median dari masing-masing replikasi. Hasil dari nilai median antara 4b-4a 

dijadikan kriteria untuk melihat bias (kesalahan estimasi) utama dengan 

model bifaktor. 

 

HASIL 

 

Setiap model yang dieksperimenkan di dalamnya terdiri dari 50 replikasi dengan 

jumlah responden yang beragam. Setiap replikasi yang ada akan dianalisis 

dengan menggunakan theta true dan theta estmate. Sehingga akan ada dua 

theta. Penghitungan bias atau deviasi pada tiap responden, menggunakan rumus: 

Bias atau deviasi =  


 – θ 

Keterangan: 


  = Theta estimate (hasil analisis menggunakan as unidimensi) 

θ = Theta true (hasil analisis menggunakan data bifaktor) 

 

Dari 27 model yang dilakukan, peneliti mengambil satu contoh bias responden 

pada replikasi pertama dengan menggunakan model 10-AA, yakni, panjang tes 

10, 250 responden, dan 2 faktor, sebagai berikut: 

 

Tabel 2 

Nilai Bias Untuk 30 Responden pada Replikasi Pertama Model 10-AA 

No. 

Res 

Teta 

Estimate 

Teta 

True 

Bias No. 

Res 

Teta 

Estimate 

Teta 

True 

Bias 

res-1 0.613 -0.696 1.309 res-16 -0.202 1.297 -1.499 

res-2 0.386 0.308 0.078 res-17 0.481 -0.852 1.333 

res-3 -0.15 1.202 -1.352 res-18 0.562 0.501 0.061 

res-4 -0.767 -0.517 -0.25 res-19 -0.432 -1.863 1.431 
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No. 

Res 

Teta 

Estimate 

Teta 

True 

Bias No. 

Res 

Teta 

Estimate 

Teta 

True 

Bias 

res-5 0.146 -1.755 1.901 res-20 -0.185 -1.476 1.291 

res-6 -0.617 1.002 -1.619 res-21 0.25 -0.127 0.377 

res-7 -1.152 1.285 -2.437 res-22 -0.526 -0.851 0.325 

res-8 0.198 0.326 -0.128 res-23 0.216 -1.539 1.755 

res-9 -1.463 1.041 -2.504 res-24 -0.158 0.583 -0.741 

res-10 -0.287 -1.35 1.063 res-25 0.512 -0.534 1.046 

res-11 -0.069 1.854 -1.923 res-26 -0.252 1.007 -1.259 

res-12 0.156 1.253 -1.097 res-27 -0.178 0.232 -0.41 

res-13 -0.167 1.49 -1.657 res-28 -0.205 0.378 -0.583 

res-14 0.496 0.531 -0.035 res-29 0.177 -0.599 0.776 

res-15 0.604 0.204 0.4 res-30 0.613 -0.696 1.309 

Keterangan: model 10-AA, yakni, panjang tes 10, 250 responden, dan 2 faktor. 

 

 Sebagaimana dilihat pada tabel 2, setiap responden akan memiliki nilai 

theta estimate dan theta true. Gambaran di atas hanya sebagai ilustrasi 

bagaimana menghitung bias untuk 30 dari 250 responden, sedangkan keadaan 

sebenarnya perhitungan bias dilakukan kepada semua responden dari responden 

pertama hingga responden 250. 

Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa bias yang dihasilkan setiap 

responden tidak nol artinya terdapat bias atau perbedaan analisis theta estimate 

dan theta true. Selanjutnya nilai bias tiap replikasi di atas dapat dihitung mean, 

varian dan standar deviasi untuk setiap replikasi   (within replication) dan antar 

replikasi (over replication) pada setiap kondisi atau model yang telah ada. 

Namun bias yang digunakan untuk menghitung mean. Varian dan standar 

deviasi dalam keadaan absolute (tidak diperhitungkan tanda positif dan negatif). 

Penggunaan bias absolute memiliki kekurangan yakni peneliti tidak mengetahui 

arah hubungan sedangkan kelebihannya ialah angka yang diperoleh lebih besar, 

mudah untuk terdeteksi dengan lebih objektif. 

 

Mean, Varian dan Standar Deviasi dari Bias Responden 

Bias yang dihasilkan dari selisih nilai estimate dengan true, dapat diperoleh 

informasi mengenai mean, varian dan standar deviasi untuk setiap replikasi dan 

antar replikasi dalam sebuah kondisi atau model. Berikut peneliti sajikan hasil 
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perhitungan mean, varian dan standar deviasi untuk satu replikasi dari bias 

responden 

Tabel 3 

Mean, Varian, dan Standar Deviasi dari Bias Responden 

10-AA 

Replikasi 

R-1 

Mean STD Varian 

-0.03529 1.196357 1.43127 

Keterangan: 

 Model 10-AA, yakni, panjang tes 10, 250 responden, dan 2 faktor. 

         

Dari tabel 3 dapat dilihat nilai mean bias pada replikasi pertama model 10-AA       

sebesar -0.03529, ini berarti secara rata-rata dari 250 responden terdapat bias 

atau perbedaan antara analisis menggunakan true score dan estimate. Sedangkan 

nilai standar deviasi bias responden sebesar 1.196357 yang menunjukkan bias 

antara responden pertama hingga 250 sangat bervariasi. Hasil analisis tersebut 

hanya gambaran bagaimana setiap deviasi dari 250 bias responden. Jika 

dilakukan analisis pada replikasi pertama untuk setiap model yang ada maka 

hasilnya sebagai berikut: 
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Tabel 4 

Mean dari Bias Responden Untuk Replikasi Pertama Pada 27 Model 

Respon

den 

 

 

Factor 

Panjang Tes 

10 30 80 

250 500 1000 250 500 1000 250 500 1000 

2F 

-

0.035

29 

-

0.064

76 

0.034

858 

-

0.059

98 

0.011

784 

-

0.0056 

-

0.069

16 

-

0.016

27 

0.018

178 

3F 

0.023

54 

0.014

662 

0.030

446 

-

0.034

89 

0.026

902 

-

0.0021

66 

-

0.042

45 

-

0.020

83 

0.015

781 

4F 

-

0.011
87 

0.017
75 

0.025
813 

-

0.060
93 

0.052
342 

-

0.0030
6 

-

0.096
43 

-

0.042
9 

0.027
733 

Keterangan: 

Panjang tes terdiri dari 10, 30 dan 80 item 
Responden = 250, 500, dan 1000 responden 

Faktor      = 2, 3 dan 4 faktor  

  

Sebelumnya, nilai mean yang dihasilkan memang tidak dibulatkan dua 

angka dibelakang koma, karena perbedaan diantara 27 model yang bervariasi. 

Dilihat pada table diatas, untuk replikasi pertama pada 27 model terdapat bias 

antara theta true dan theta estimate. Hal ini dilihat dari nilai mean bias yang 

dihasilkan lebih besar dari nol.  

      Namun, untuk keseluruhan model perbedaan ini secara kasat mata tidak 

terlalu jauh. Mean bias responden paling besar menghasilkan nilai 0,052342 

terjadi pada model 30 BC, yakni panjang tes   30  item, dengan 4 faktor dan 500 

responden. Sedangkan, mean bias responden paling kecil dengan nilai -0,09643 

terjadi pada model 80 AC  yakni dua faktor dengan panjang 80 item, akan lebih 

jelas bila disajikan dalam bentuk gambar grafik di bawah ini: 
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Gambar 7 

Mean dari Bias Responden untuk Replikasi Pertama Pada 27 Model 

 

Dari gambar atau grafik 4 dapat dilihat bahwa rata-rata nilai mean bias 

responden antara analisis true score dan true estimate yang besar terdapat pada 

item 0,052342.  Ini berarti apabila peneliti memiliki data bifaktor, namun 

dianalisis dengan menggunakan unidimensional, maka hasil theta responden 

akan bias serta tidak memberikan hasil yang sebenarnya mengenai kemampuan 

responden tersebut. 

Kemudian untuk mengetahui apakah bias antara responden satu dengan 

yang lainnya dalam sebuah replikasi memiliki variasi yang besar atau kecil, 

peneliti menghitung standar deviasi bias responden pada replikasi pertama dari 

keseluruhan model. Berikut ini adalah hasil perhitungannya: 
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Tabel 5 

Standar Deviasi dari Bias Responden untuk Replikasi Pertama pada 27 Model 

Respo

nden 

 

 

 

Fakto

r 

Panjang Tes 

10 30 80 

250 500 1000 250 500 1000 250 500 1000 

2F 1,196

3568 

0,517

3302 

1,149

1954 

0,359

62 

0,349

1184 

0,335

0678 

0,295

8217 

0,257

1926 

0,247

6261 

3F 0,705

3369 

0.014

662 

0,674

6688 

0,335

6403 

0,355

4299 

0,336

8897 

1,124

9949 

0,275

1355 

0,250

7647 

4F 1,154

541 

0,944

8368 

0,431

951 

0,361

6552 

0,373

2574 

0,333

2644 

0,279

7814 

0,238

6882 

0,224

3325 

Keterangan: 

Panjang tes terdiri dari 10, 30, dan 80 item 

Faktor: 2, 3, dan 4  

 

       Secara keseluruhan pada tabel diatas, nilai standar deviasi bias responden 

untuk replikasi pertama antara model satu dengan model yang lainnya tidak 

terlalu bervariasi. Hal ini bisa dilihat dari nilai standar deviasi berkisar antara 

0,014662 hingga 1,1963568. Nilai standar deviasi yang paling besar justru 

terlihat pada model 10AA (10 item, 250 responden dan 2 faktor), artinya dalam 

model tersebut bias antara responden pertama hingga responden ke 250 cukup 

bervariasi sebesar 1,1963568.  Sedangkan standar deviasi yang paling kecil 

terdapat dengan nilai 0,014662 dihasilkan pada model 10 BB (10 item, 500 

responden dan 3 faktor). Nilai tersebut menunjukkan bias antar responden tidak 

terlalu bervariasi. Gambaran mengenai standar deviasi dari model keseluruhan 

akan lebih jelas bila disajikan dalam bentuk gambar grafik berikut ini: 
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Gambar 8 

Standar Deviasi Bias Responden untuk Replikasi Pertama pada 27 Model 

 

Interaksi Faktor, Panjang Tes dan Banyaknya Responden 

Nilai mean bias responden antar replikasi dalam setiap model dapat digunakan 

untuk mengetahui sejauh apa interaksi dari pengaruh banyaknya faktor, panjang 

tes dan banyaknya sampel jika dalam nilai yang sama. Berikut hasil 

penghitungannya: 
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Tabel 6 

Interaksi Faktor, Panjang Tes, dan Banyak Responden 

Source Type III Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Corrected Model 1.580a 26 0.061 113.403 0 

Intercept 0 1 0 0.253 0.615 

FACTOR 0.005 2 0.003 4.821 0.008 

ITEM 0.409 2 0.204 381.557 .000 

RESPONDEN 0.263 2 0.131 245.074 .000 

FACTOR * ITEM 0.031 4 0.008 14.623 .000 

FACTOR * 

RESPONDEN 

0.025 4 0.006 11.727 .000 

ITEM * RESPONDEN 0.8 4 0.2 373.239 .000 

FACTOR * ITEM * 

RESPONDEN 

0.047 8 0.006 10.903 .000 

Error 0.709 1323 0.001     

Total 2.288 1350       

Corrected Total 2.288 1349       

a. R Squared = .690 (Adjusted R Squared = .684) 

  

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa interaksi antara faktor, panjang 

tes dan banyaknya responden memiliki nilai R² = 0,690 dan nilai signifikansi = 

0,000. Artinya, pengaruh faktor, panjang tes dan banyaknya responden bisa 

meramalkan 69% dari mean bias atau perbedaan antara bifaktor dan as 

unidimensi pada data bifaktor. Sedangkan untuk kondisi pengaruh panjang tes 

dan banyaknya responden dengan jumlah faktor yang disamakan dapat dilihat di 

bawah ini: 
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Tabel 7 

Interaksi Panjang Tes, Banyaknya Responden, dengan Jumlah Faktor 

Disamakan (2) 

Source Type III Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Corrected Model .446a 8 0.056 100.609 0 

Intercept 0.003 1 0.003 4.557 0.033 

ITEM 0.08 2 0.04 71.781 0 

SAMPLE 0.095 2 0.047 85.476 0 

ITEM * SAMPLE 0.272 4 0.068 122.59 0 

Error 0.244 441 0.001   

Total 0.693 450    
Corrected Total 0.691 449    

a. R Squared = .646 (Adjusted R Squared = .640) 

        

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa interaksi antara panjang tes, dan 

banyaknya responden dengan faktor yang disamakan yakni 2 memiliki R² = 

0,640 dan nilai signifikansi = 0,000. Dapat dikatakan bahwa pengaruh panjang 

tes, dan banyaknya responden dengan banyaknya faktor disamakan yakni 2 bisa 

meramalkan 64% dari mean bias atau perbedaan antara unidimensi dengan 

bifaktor pada data bifaktor. 

 

Tabel 8 

Interaksi Panjang Tes, Banyaknya Responden, dengan Jumlah Faktor 

Disamakan (3) 

Source Type III 

Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model .415a 8 0.052 160.028 0 

Intercept 0.002 1 0.002 6.783 0.01 

ITEM 0.176 2 0.088 271.539 0 

SAMPLE 0.041 2 0.02 63.059 0 

ITEM * SAMPLE 0.198 4 0.049 152.757 0 

Error 0.143 441 0   

Total 0.56 450    

Corrected Total 0.558 449    

a. R Squared = .744  
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa interaksi antara panjang tes, dan 

banyaknya responden dengan faktor yang disamakan yakni 3 memiliki R² = 

0,744 dan nilai signifikansi = 0,000. Dapat dikatakan bahwa pengaruh panjang 

tes, dan banyaknya responden dengan banyaknya faktor disamakan yakni 3 bisa 

meramalkan 74% dari mean bias atau perbedaan antara unidimensi dengan 

bifaktor pada data bifaktor. 

 

Tabel 9 

Interaksi Panjang Tes, Banyaknya Responden, dengan Jumlah Faktor 

Disamakan (4) 

Source Type III Sum 

of Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Corrected Model .709a 8 0.089 123 0 

Intercept 0 1 0 0.502 0.479 

ITEM 0.182 2 0.091 126.505 0 

SAMPLE 0.153 2 0.077 106.397 0 

ITEM * 
SAMPLE 

0.373 4 0.093 129.55 0 

Error 0.318 441 0.001   

Total 1.027 450    

Corrected Total 1.026 449    

a. R Squared = .691 (Adjusted R Squared = .685) 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa interaksi antara panjang tes, dan 

banyaknya responden dengan faktor yang disamakan yakni 4 memiliki R² = 

0,691 dan nilai signifikansi = 0,000. Dapat dikatakan bahwa pengaruh panjang 

tes, dan banyaknya responden dengan banyaknya faktor disamakan yakni 4 bisa 

meramalkan 69% dari mean bias atau perbedaan antara unidimensi dengan 

bifaktor pada data bifaktor. 

 

DISKUSI 

 

Dari penelitian terhadap data bifaktor model, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan as unidimensi dan bifaktor diperoleh hasil bahwa terdapat bias 
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atau perbedaan antara keduanya. Ini dapat diartikan jika suatu keadaan bifaktor, 

namun hanya dilakukan sekali analisis atau diperlakukan sebagai unidimensi, 

maka data yang diperoleh sebenarnya tidak menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya. 

Dalam simulasi yang sudah dilakukan menggunakan pengaruh faktor, 

responden dan item, semua replikasi dalam setiap model menghasilkan nilai 

lebih besar dari nol. Ini artinya setiap replikasi yang dilakukan secara 

keseluruhan menimbulkan bias antara data yang diperlakukan sebagai 

unidimensi dan yang diperlakukan sebagai bifaktor (sebagaimana mestinya). 

Dari ke 27 model percobaan, secara rata-rata nilai mean bias paling besar 

dihasilkan oleh panjang tes 30 item dengan 3 faktor dan 500 responden. 

Sedangkan nilai mean paling kecil terdapat pada panjang tes 80 item, empat 

faktor dan 250 responden. 

Dari penjabaran di atas memiliki arti jika seseorang memiliki data 

bifaktor tetapi dalam menganalisisnya tetap menganggap sebagai unidimensi 

atau satu faktor, maka akan menghasilkan bias.  

        Hasil penghitungan di atas diketahui bahwa terdapat interaksi yang 

signifikan antara perbedaan faktor, panjang tes dan banyaknya responden yaitu 

sebesar 69% dari mean bias atau perbedaan antara data bifaktor dan data yang 

diangap sebagai unidimensi. Pengaruh paling besar yang dihasilkan oleh faktor 

3 dengan nilai 74%, faktor 4 dengan nilai 69%, dan faktor 2 dengan nilai 64%. 

Dari sejumlah penjelasan hasil yang telah dirangkumkan diatas, maka 

didapatkan kesimpulan bahwa hasil yang dilakukan dalam penelitian ini sesuai 

dengan teori yang disampaikan oleh Humbleton, Swaminathan dan Rogers 

(2007) bahwa banyaknya faktor, banyaknya responden dan banyaknya item 

mempengaruhi tingkat korelasinya. Adapun, letak mean paling besar dan mean 

paling kecil terletak di nilai tengah, dapat dikarenakan oleh tingkat kesulitan 

yang cukup besar. Mudah-mudahan artikel ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 
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Abstract 
Traumatic event is an event that makes trauma and resulting a great pressure. Trauma 

can occur because of the experience of a traumatic event. Traumatic Events 

Questionnaire (TEQ) is a measurement tool that can be used as an early detection of 

the experience of the traumatic event. The purpose of this study was to adapt the TEQ in 

Indonesia. This study used a total of 172 respondents. The method of analysis used is 
the internal validity items and sub-items, external validity, and reliability by using SPSS 

17.0 statistical software. In the external validity, researchers conducted a comparative 

measure TEQ measuring devices BDI II. From this research it is known that some items 

are invalid; items number 5, 9, and 12. Based on the calculation of external validity it is 

known that non-clinical Data have significant value, while the data on clinical results 

are not significant. The results of calculation of the reliability of the non-clinical data is 

-0.53, which means very low reliability, whereas the clinical outcome in the data is 

0.950, which means very high reliability. 

 
Kata Kunci: TEQ Trauma, Internal Validity, External Validity, Reliability 

 

Abstrak 
Peristiwa traumatik adalah peristiwa yang membuat trauma dan menghasilkan tekanan 

besar. Trauma bisa terjadi karena pengalaman traumatis. Traumatic Events 

Questionnaire (TEQ) adalah sebuah alat ukur yang bisa digunakan sebagai deteksi dini 
terhadap pengalaman traumatis. Penelitian ini bertujuan untuk mengadaptasi TEQ ke 

dalam bahasa Indonesia. Jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 172 orang. 

Metode analisis yang digunakan yaitu validitas internal item dan sub-item, validitas 

eksternal, dan reliabilitas dengan bantuan perangkat lunak statistik SPSS 17.0. pada 

validitas eksternal, peneliti melakukan pengukuran komparatif TEQ dengan mengukur 

perangkat BDI II. Hasilnya, ada beberapa item yang tidak valid, yaitu item nomor 5, 9, 

dan 12. Berdasarkan perhitungan validitas eksternal, diketahui bahwa data non klinis 

memiliki nilai signifikan. Sementara itu, data klinis menunjukkan hasil tidak signifikan. 

Reliabilitas data non klinis yaitu -0.53, yang artinya rendah. Sedangkan reliabilitas dan 

klinis yaitu 0.950, yang bermakna tinggi. 

 
Kata Kunci: Trauma, TEQ, Validitas Internal, Validitas Eksternal, Reliabilitas 
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PENDAHULUAN 

 

Sepanjang hidupnya, setiap manusia pernah mengalami peristiwa traumatik, 

seperti kecelakaan pesawat, kebakaran, banjir, bencana alam, dan hal lainnya 

(Warmasif, 2007). Peristiwa traumatis adalah suatu peristiwa yang membuat 

seseorang takut dalam hidupnya, atau menyebabkan tekanan yang sangat hebat. 

Ada beberapa jenis peristiwa traumatis, yaitu: (a) trauma pribadi merupakan 

peristiwa yang mengancam orang-orang tertentu, seperti: diperkosa, kehilangan 

seseorang yang dicintai, menjadi korban kejahatan, atau ikut mengalami 

kecelakaan lalulintas, (b) perang dan terorisme: ketakutan perang dapat menjadi 

penyebab trauma, baik pada tentara maupun penduduk sipil, (c) tekanan yang 

besar seperti bencana-bencana jatuhnya pesawat terbang, kebakaran dan gempa 

bumi dapat menyebabkan trauma pada sejumlah besar orang dalam waktu yang 

bersamaan (Patel, 2001). 

Menurut Maslim (2001), trauma dapat menyebabkan efek yang dalam 

terhadap kesehatan jiwa seseorang, bahkan efek dari trauma juga dapat terjadi 

pada orang-orang yang hanya menyaksikan peristiwa traumatis tersebut. Selain 

itu Maslim menyatakan reaksi individu terhadap kejadian traumatis sangat 

bervariasi, antara lain tampak tidak berpengaruh sama sekali, mengalami reaksi 

ringan yang akan menampilkan reaksi dalam waktu singkat, menunjukkan 

reaksi hebat dan dapat menetap dalam waktu yang cukup lama, sehingga hal ini 

disebut gangguan stres pasca-trauma (PTSD). 

Penelitian mengenai trauma sudah dilakukan baik dalam populasi klinikal 

maupun populasi non-klinikal. Penelitian mengenai trauma yang dilakukan pada 

tahun 1990, 1991, dan 1992 belum menggunakan TEQ sebagai alat ukurnya. 

Pada tahun 1994, penelitian mengenai trauma mulai menggunakan TEQ sebagai 

alat bantu awal untuk mengetahui apakah seseorang memiliki peristiwa 

traumatis dan mengetahui dampak dari peristiwa traumatis tersebut.  

Pada tahun 1990 Davidson dan Smith (dalam Vrana & Lauterbach, 1994) 

melakukan penelitian mengenai prevalensi peristiwa traumatis pada pasien 
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kejiwaan rawat jalan. Sampel yang diambil dalam penelitiannya sejumlah 54 

partisipan. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diketahui bahwa sebesar 

81,5% dari partisipan setidaknya pernah mengalami satu peristiwa traumatis, 

dan sebesar 27,2% dari partisipan memenuhi kriteria PTSD. Hasil penelitian ini 

tidak dapat digeneralisasikan untuk populasi non klinikal karena ukuran sampel 

yang digunakan dalam penelitian adalah sampel kecil dan status kejiwaan 

partisipan.  

Peneliti lain telah melakukan dua penelitian penting mengenai peristiwa 

traumatis dan PTSD, sampel yang digunakan dalam masing-masing penelitian 

setidaknya kepada 1000 populasi non-klinikal. Penelitian yang pertama 

dilakukan oleh Breslau, Davis, Andreski, dan Peterson (dalam Vrana dan 

Lauterbach, 1994). Hasilnya ditemukan bahwa 39,1% dari partisipan setidaknya 

pernah mengalami satu peristiwa traumatis, hasil ini lebih rendah jika 

dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh 

Davison dan Smith (dalam Vrana & Lauterbach, 1994). Norris (dalam Vrana & 

Lauterbach, 1994) melakukan penelitian dengan menggunakan partisipan non 

klinikal. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebesar 69% dari 

partisipan terlihat penah mengalami peristiwa traumatis dan sebesar 7% 

partisipan terdiagnosis PTSD. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

dapat diasumsikan bahwa PTSD memiliki hubungan dengan trauma.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Breslau, Davis, 

Andreski, dan Peterson pada tahun 1991 (dalam Vrana & Lauterbach, 1994) dan 

Norris pada tahun 1992 (dalam Vrana & Lauterbach, 1994) masing-masing 

menemukan bahwa laki-laki memiliki resiko yang lebih besar untuk mengalami 

peristiwa traumatik, akan tetapi perempuan memiliki resiko yang lebih besar 

untuk mengembangkan dampak dari peristiwa traumatis tersebut untuk menjadi 

PTSD. Davidson dan Smith (dalam Vrana & Lauterbach, 1994)  melihat bahwa 

terdapat perbedaan tipe trauma berdasarkan jenis kelamin, akan tetapi sampel 

yang digunakan terlalu kecil untuk membuat perbandingan statistiknya.  
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Penelitian-penelitian terdahulu membahas trauma pada pasien-pasien 

psikiatri (Beck, Kolk, Bryer dan Carmen, dalam Vrana & Lauterbach, 1994). 

Tetapi, pada tahun 1994 dilakukan juga penelitian yang membahas trauma pada 

individu yang tidak memiliki masalah dengan kesehatan mental. Penelitian 

tersebut dilakukan di universitas dengan responden sebanyak 440 mahasiswa. 

Penelitian ini menggunakan TEQ sebagai alat ukur screening untuk mengetahui 

ada atau tidaknya kejadian traumatis yang dialami oleh responden. TEQ 

merupakan self-report yang mengukur pengalaman dari 11 tipe kejadian trauma 

yang spesifik yang diambil dari DSM-III-R dan literatur lain yang relevan yang 

berpotensi mendatangkan simptom-simptom posttraumatic (Vrana & 

Lauterbach, 1996). Kesebelas peristiwa traumatis tersebut yaitu perkelahian, 

kebakaran, kecelakaan kerja yang serius atau kecelakaan pertanian, kekerasan 

seksual, pemerkosaan (pemaksaan aktivitas seksual yang tidak diinginkan), 

bencana alam, peristiwa kejahatan, kekerasan hubungan pada usia dewasa, 

kekerasan fisik atau seksual pada anak, menyaksikan seseorang dimutilasi, 

terluka parah, atau dibunuh dengan kejam, situasi yang mengancam jiwa 

lainnya, kematian mendadak orang yang dicintai. Selain itu, terdapat dua 

pertanyaan spesifik lainnya yaitu peristiwa lain dan peristiwa yang tidak dapat 

dikatakan merupakan dua pertanyaan yang melengkapi alat ukur ini. 

Pada tahun 2008, Bados, Toribio, dan Grau (2008) melakukan penelitian 

dengan menggunakan TEQ. Tetapi, mereka memodifikasi TEQ yang 

mempunyai 11 tipe kejadian trauma menjadi 15 tipe kejadian trauma. Mereka 

memisahkan antara mengalami dan menyaksikan kecelakaan yang serius, 

menambahkan kecelakaan mobil ke dalam kecelakaan travelling, 

menghilangkan perkosaan dari kategori penyerangan atau agresi fisik, dan 

memisahkan antara kekerasan fisik dan kekerasan seksual. 

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang dilakukan oleh Vrana (1994) ia 

membandingkan hasil penelitian alat ukur TEQ dengan menggunakan alat ukur 

general PTSD symptomatology (Mississippi) dengan grup trauma (trauma dan 

non trauma) dengan jenis kelamin (pria, wanita) dengan menggunakan analisis 
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ANOVA. Subjek yang mengalami peristiwa truamatis secara signifikan 

mengalami depresi, F (1,436) = 9,68, p < 0,002, lalu korelasinya dengan 

kecemasan F (1,436) 4,47, p < 0,04, dan tinggi pada simptom general PTSD  F 

(1,433) = 11,37, p < 0,0008 dari pada responden pada kategori non traumatis. 

Skoring dalam TEQ terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama bertujuan 

untuk melihat peristiwa traumatis yang dialami responden dan  tahap kedua 

bertujuan untuk melihat efek dari adanya peristiwa traumatis pada diri 

responden. Pada tahap pertama, memberikan skor 1 pada item yang dijawab 

“ya” mulai dari item nomor 1 hingga 11 kemudian menjumlahkannya. 

Kemuadian dilanjutkan ke tahap kedua dengan menjumlahkan skor jawaban 

pertanyaan nomor C, D, E, dan F pada masing-masing nomor item. Misalnya 

untuk item nomor 1, skor yang dijumlahkan yaitu skor item 1C, 1D, 1E, dan 1F, 

demikian selanjutnya hingga item nomor 11 sehingga skor yang diperoleh 

merupakan skor per item. 

 

METODE 

 

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 172 orang yang terdiri dari 160 

sampel non klinikal dan 12 sampel sampel klinikal di Jakarta. Dalam penelitian 

ini, pengambilan partisipan menggunakan teknik accidental sampling, yaitu 

semua partisipan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel pada 

penelitian ini (Berg, 2007) terutama pada data non-klinikal. Hal ini dilakukan 

karena peneliti mengasumsikan bahwa peristiwa traumatis pada setiap orang 

merupakan hal yang relatif, dimana hal tersebut akan berbeda antara individu 

dengan individu lainnya. Pada DSM III R, dinyatakan bahwa keadaan traumatis 

dapat dialami pada semua usia. Hal yang sama juga dibuktikan dalam penelitian 

yang dilakukan Norris (dalam Vrana dan Lauterbach,1994) bahwa usia tidak 

memiliki hubungan yang signifikan dengan peristiwa-peristiwa traumatis. Pada 

aspek status perkawinan, suku bangsa dan daerah tempat tinggal juga tidak 
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ditemukan hubungan yang signifikan dengan peristiwa-peristiwa traumatis 

(Vrana & Lauterbach,1994). 

Pengumpulan data ini dikumpulkan dalam rangka tugas penyusunan alat 

ukur peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 2 macam perhitungan 

validitas yaitu validitas internal item dan validitas sub item. Peneliti menghitung 

validitas item dengan menggunakan data 1-0 dengan tujuan untuk mengecek 

item-item pada nomor berapa yang valid atau dapat mengukur dengan tepat 

konstruk dari alat ukur tersebut. Selanjutnya peneliti melakukan perhitungan 

validitas sub item yaitu sub item c hingga sub item f dengan tujuan untuk 

membuktikan item-item nomor berapa yang valid dan tidak valid. Selanjutnya 

peneliti akan melihat hasil analisa valid atau tidak valid item-item tersebut 

dengan menggunakan hasil perhitungan validitas item dan validitas sub-item. 

Pada validitas eksternal, peneliti akan mengkorelasikan hasil TEQ dengan alat 

ukur BDI-II. 

Cara pengujian validitas terdiri dari langkah-langkah berikut, yaitu: 

1. Pada data non klinikal uji validitas menggunakan Spearman karena data non 

klinikal tidak terdistribusi secara normal. Namun, pada data klinikal uji 

validitas menggunakan Pearson karena data tersebut terdistribusi secara 

normal. 

2. Untuk validitas internal, peneliti menggunakan konsistensi internal untuk 

memastikan bahwa item-item dalam alat ukur  mengukur satu konstruk atau 

domain yang sama dengan melihat korelasi item dengan skor total. 

3. Untuk validitas eksternal, peneliti menggunakan teknik correlation with 

other test dimana peneliti akan mengkorelasikan skor alat tes Traumatic 

Events Questionner (TEQ) dengan skor alat tes yang konstruknya berkorelasi 

dengan TEQ total skor subjek pada alat tes Back Depression Inventory II 

(BDI II) sebagai alat tes pembanding. Peneliti mengkorelasikan TEQ dengan 

BDI-II karena berdasarkan jurnal Vrana dan Lauterbach (1994), mengatakan 

bahwa semakin tinggi nilai TEQ pada responden, maka diasumsikan akan 
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ada korelasi dengan timbulnya kencenderungan depresi yang kita ukur 

dengan BDI-II. 

4. Batas korelasi dalam penelitian ini menggunakan kriteria yang didasarkan 

atas norma Lisa Friedenberg (Sidney Siegel, 1994), yaitu: 

    < 0.3 : item ditolak -> direvisi 

    ≥ 0.3 : item diterima -> dipakai 

 

Peneliti juga melakukan perhitungan reliabilitas item pada TEQ. Tujuan 

peneliti melakukan perhitungan reliabilitas ialah untuk mengetahui apakah alat 

ukur tersebut hasilnya memiliki nilai konsistensi jika diberikan kembali pada 

waktu yang akan datang.  

Teknik uji reliabilitas yang digunakan adalah alpha cronbach. Alasan 

peneliti menggunakan teknik tersebut dikarenakan pengambilan data terhadap 

responden hanya dilakukan sekali waktu, tidak secara test–retest atau split half. 

Dari pengambilan data sekali waktu tersebut diasumsikan bahwa data yang 

peneliti miliki sama dengan hasil pengukuran yang dilakukan berulang kali 

(reliable). Reliabilitas alat ukur ini diuji dengan teknik alpha cronbach’s dan 

dibandingkan dengan norma Guilford (Guilford, 1959), yaitu : 

0.00 – 0.19 : reliabilitas sangat rendah 

0.20 – 0.39  : reliabilitas rendah 

0.40 – 0.69  : reliabilitas sedang 

0.70 – 0.89  : reliabilitas tinggi 

0.90 – 1.00 : reliabilitas sangat tinggi 

 

HASIL 

 

Traumatic Events Questionnaire (TEQ) terdiri dari 11 tipe kejadian trauma 

yang spesifik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua kelompok 

responden, yaitu responden klinikal dan non-klinikal. Responden non-klinikal 

berjumlah 160 orang yang tidak memiliki gangguan mood maupun yang tidak 
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terdiagnosis mengalami gangguan psikologis. Pada populasi non klinikal terdiri 

dari 46,30% (N = 74) laki-laki dan 53,80% (N =  86) perempuan Sedangkan, 

responden klinikal berjumlah 12 orang dengan gangguan mood dengan 16,7% 

(N = 2) laki-laki dan 83,3% (N = 10) perempuan. Peneliti memilih responden 

klinikal dengan gangguan mood karena diasumsikan bahwa orang yang 

memiliki gangguan mood berawal dari peristiwa traumatis yang berat.  

Berdasarkan hasil perhitungan uji distribusi normal pada populasi non-

klinikal menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dengan hasil p = 0,000. 

Hasil p < 0,05 sehingga data dalam populasi non-klinikal tidak berdistribusi 

normal. Sedangkan pada data populasi klinikal pengujian distribusi normal 

menggunakan metode Shapiro Wilk dengan hasil p = 0,129 yang berarti p > 0,05 

sehingga data pada populasi klinikal berdistribusi normal. Adanya perbedaan 

hasil distribusi normalitas pada data di atas dikarenakan item-item yang ada di 

dalam alat ukur TEQ ini bukan merupakan item yang mengharuskan responden 

untuk menjawab, melainkan responden menjawab sesuai dengan peristiwa 

traumatis yang pernah dialaminya. Pada data klinikal yang berdistribusi normal, 

karena responden klinikal sebagian besar menjawab semua item (1-11) sehingga 

data yang didapat merupakan data yang lengkap untuk diolah.  

Perhitungan validitas internal pada penelitian ini menggunakan metode 

konsistensi internal dengan teknik korelasi Spearman dengan melihat korelasi 

item dengan skor total. Pada penelitian ini peneliti melakukan dua kali 

perhitungan validitas, yaitu validitas internal item dan validitas internal sub-

item. Berdasarkan hasil perhitungan validitas internal item diketahui bahwa nilai 

korelasi item dengan skor total pada data populasi non-klinikal terdapat 7 item 

yang perlu direvisi dengan nilai koefisien rs = < 0,3. Sedangkan pada validitas 

internal item pada data populasi klinikal hanya terdapat 1 item yang perlu 

direvisi, yaitu item 12. Setelah diteliti lebih lanjut bahwa pada data klinikal, 

tidak ada satu responden pun yang menjawab pada item tersebut. Hal ini 

dikarenakan pada item 12, responden hanya diminta untuk mengisi item tersebut 

apabila pada item 1-11 responden tidak menjawab sama sekali pertanyaan-
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pertanyaan yang ada. Sedangkan pada populasi klinikal mereka pasti mengisi 

pertanyaan-pertanyaan pada item 1-11. 

Pada perhitungan validitas internal sub item, yaitu sub item C sampai F 

diketahui bahwa pada populasi non-klinikal sub item 5C sampai 5F tidak valid 

(perlu direvisi) dimana nilai koefisien  rs = < 0,3.  Kemudian terdapat juga sub 

item 9D dan 12E dengan nilai koefisien rs = < 0,3. Sedangkan pada perhitungan 

validitas internal sub-item C sampai F diketahui bahwa pada populasi klinikal 

item yang perlu direvisi adalah item 11C sampai 11F dan item 12C sampai 12F 

dengan nilai koefisien rs = < 0,3. 

Validitas eksternal penelitian ini peneliti mengkorelasikan TEQ dengan 

BDI-II versi Indonesia. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien 

rs = 0,426 pada data non-klinikal dengan nilai signifikan two-tailed p = 0,001 (p 

< 0,05). Artinya, dengan nilai korelasi tersebut maka diasumsikan bahwa jika 

seseorang mengalami peristiwa traumatis dan hal tersebut mempunyai kesan 

tersendiri dalam arti yang negatif, orang tersebut berpotensi untuk mengalami 

depresi setelah adanya peristiwa traumatis tersebut. Sedangkan pada validitas 

eksternal pada populasi klinikal diperoleh nilai koefisien rs = 0,348 dengan nilai 

signifikan two-tailed p = 0,266 (p > 0,05) dengan nilai korelasi tersebut maka 

diasumsikan bahwa jika seseorang mengalami peristiwa traumatis dan hal 

tersebut mempunyai kesan tersendiri dalam arti yang negatif, orang tersebut 

berpotensi untuk mengalami depresi setelah adanya peristiwa traumatis tersebut.  

Reliabilitas pada data populasi non-klinikal dengan perhitungan alpha 

cronbach = -0,053. Maka dapat disimpulkan bahwa uji reliabilitas pada alat 

ukur ini memiliki reliabilitas yang sangat rendah. Kemungkinan alasan yang 

menyebabkan tingkat reliabilitas pada alat ukur ini sangat rendah adalah karena 

walaupun peristiwa yang dipertanyakan pada item-item yang ada dalam alat 

ukur TEQ ini dialami oleh responden, belum tentu peristiwa-peristiwa tersebut 

dianggap menjadi peristiwa yang traumatis dan mengakibatkan adanya efek 

dalam jangka waktu yang lama. Kemungkinan lain yaitu karena seseorang yang 

di ukur dengan TEQ mungkin saja belum pernah mengalami kejadian traumatis. 
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Tetapi ketika diukur kembali di waktu yang berbeda, kemungkinan ia 

mengalami kejadian traumatis. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

Maslim (2001) bahwa reaksi individu terhadap peristiwa hebat dan luar biasa 

amat bervariasi pada setiap individu. Tampak tidak berpengaruh sama sekali, 

mengalami reaksi ringan dengan menampilkan reaksi dalam waktu singkat, 

menunjukkan reaksi hebat dan menetap dalam waktu yang cukup lama. 

Sedangkan reliabilitas pada data populasi klinikal diperoleh hasil 0,950 yang 

berarti reliabilitas pada alat ukur pada data klinikal memiliki reliabilitas yang 

sangat tinggi. Pada populasi klinikal responden dengan diagnosis gangguan 

mood kemungkinan besar memiliki suatu pengalaman traumatis tertentu yang 

menyebabkan responden tersebut mengalami gangguan mood, sehingga ketika 

responden pada populasi klinikal diukur dengan alat ukur TEQ, hasil 

reliabilitasnya menjadi tinggi. 

Traumatic Events Questionnaire (TEQ) digunakan sebagai screening 

awal yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya peristiwa traumatis 

dan efeknya pada diri individu tersebut. Berdasarkan tujuan TEQ dan norma 

yang sudah ditetapkan, terdapat dua kategori sebagai hasil dari TEQ yaitu 

kategori tidak traumatis dan traumatis. Dalam hasil penelitian ini, peneliti ingin 

melihat banyaknya responden yang mengalami peristiwa traumatis pada setiap 

item. Pada item 1, terdapat 48,75% (n = 78) responden non klinikal yang 

mengalami peristiwa yang ada pada item 1 antara lain kecelakaan berkendara 

dan kebakaran. Dari hasil yang didapat, diketahui bahwa dari peristiwa  85,9% 

(n = 67) responden termasuk ke dalam kategori tidak traumatis dan 14,1% (n = 

11) responden termasuk ke dalam kategori traumatis. Pada item 2, terdapat 

38,75% (n = 62) responden yang mengalami peristiwa yang ada pada item 2, 

antara lain banjir dan gempa bumi. Dari hasil yang didapat, diketahui bahwa 

dari peristiwa tersebut terdapat 98,4% (n = 61) responden termasuk ke dalam 

kategori tidak traumatis dan 1,6% (n = 1) responden termasuk ke dalam kategori 

traumatis. Pada item 3, terdapat 20,62% (n = 33) responden yang mengalami 

peristiwa pada item 3, seperti tindakan kriminal. Hasil yang didapat 
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menunjukkan bahwa dari peristiwa tersebut terdapat 87,9% (n = 29) responden 

yang tergolong pada kategori tidak traumatis dan 12,1% (n = 4) responden 

tergolong pada kategori traumatis. Pada item 4, terdapat 5% (n = 8) responden 

yang mengalami peristiwa pada item 4, seperti kekerasan fisik dan seksual. 

Hasilnya menunjukkan 75% (n = 6) responden termasuk pada kategori tidak 

traumatis dan 25% (n = 2) responden termasuk pada kategori traumatis. Pada 

item 5, tidak terdapat satu pun responden yang menjawab item ini dari 160 

responden yang ada. Maka dari itu, tidak didapatkan hasil yang menunjukkan 

jumlah responden yang traumatis maupun tidak traumatis atas peristiwa pada 

item 5. Pada item 6, terdapat 7,5% (n = 12) responden yang mengalami 

peristiwa yang ditanyakan pada item ini, yaitu adanya kekerasan dalam menjalin 

suatu hubungan. Terdapat 75% (n = 9) responden yang tergolong tidak 

traumatis pada item ini dan 25% (n = 3) responden tergolong pada kategori 

traumatis. Pada item 7, terdapat 10% (n = 16) responden yang mengalami 

peristiwa yang ditanyakan pada item 7, antara lain menyaksikan seseorang 

dibunuh atau terluka parah. Terdapat 93,8% (n = 15) responden yang termasuk 

ke dalam kategori tidak traumatis dan 6,3% (n = 1) responden termasuk ke 

dalam kategori traumatis.  

Pada item 8, terdapat 16,87% (n = 27) responden yang mengalami 

peristiwa yang ditanyakan pada item 8, yaitu berada dalam keadaan yang 

membahayakan diri. Terdapat 48,1% (n = 13) responden yang termasuk dalam 

kategori tidak traumatis dan 51,9% (n = 14) responden masuk ke dalam kategori 

traumatis. Pada item 9, terdapat 30% (n = 48) responden yang mengalami 

peristiwa yang ditanyakan pada item 9 yaitu menerima kabar bahwa orang 

terdekat dari responden mengalami luka parah ataupun meninggal. Dari 48 

responden yang mengalami peristiwa ini, semua responden (100%) masuk ke 

dalam kategori tidak traumatis. Pada item 10, terdapat 20% (n = 32) responden 

yang mengalami peristiwa seperti yang ditanyakan pada item 10 yaitu peristiwa 

traumatis lain selain peristiwa yang ada pada item 1 sampai dengan item 9. 

Hasil menunjukkan bahwa terdapat 59,4% (n = 19) responden yang termasuk 
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dalam kategori tidak traumatis dan 40,6% (n = 13) responden masuk dalam 

kategori traumatis. Pada item 11, terdapat 14,37% (n = 23) responden yang 

mengalami peristiwa yang ditanyakan pada item ini, yaitu peristiwa yang tidak 

dapat dikatakan. Dari 23 responden yang menjawab item ini, 73,9% (n = 17) 

responden termasuk ke dalam kategori tidak traumatis dan 26,1% (n = 6) 

responden masuk ke dalam kategori traumatis. Item 12 adalah item yang 

dijawab apabila responden tidak mengisi pada item 1 sampai dengan item 11. 

Dari hasil yang didapat, terdapat 7,5% (n = 12) responden yang menjawab item 

ini dan kedua belas responden tersebut termasuk ke dalam kategori tidak 

traumatis (100%). 

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai jumlah frekuensi 

peristiwa traumatis yang dialami oleh responden. Dari hasil yang didapat dari 

penelitian ini, terdapat 1,8% (n = 3) responden yang tidak mengalami peristiwa 

traumatis pada setiap peristiwa yang ada pada setiap item di dalam alat ukur 

TEQ. Tetapi, terdapat juga 31,9% (n = 51) responden yang mengalami paling 

tidak 1 peristiwa traumatis pada salah satu item yang ada di dalam alat ukur 

TEQ. Selain itu, ternyata juga ditemukan responden-responden yang mengalami 

peristiwa traumatis lebih dari satu peristiwa. Terdapat 35% (n = 56) responden 

yang mengalami 2 peristiwa traumatis, 16,9% (n = 27) responden yang 

mengalami 3 peristiwa traumatis, 9,4% (n = 15) responden yang mengalami 4 

peristiwa traumatis, 2,5% (n = 4) responden yang mengalami 5 peristiwa 

traumatis, dan 2,5% (n = 4) responden yang mengalami 6 peristiwa traumatis.  

Penelitian ini mendapatkan hasil analisis dari item yang bersifat deskriptif 

yaitu sub item G. Sub item ini berisikan peristiwa-peristiwa yang dialami para 

responden yang menurut responden merupakan peristwa traumatis. Peristiwa-

peristiwa yang dialami para responden cukup beragam, tetapi peneliti 

melakukan pengklasifikasian terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. 

Pengklasifikasian dibuat dengan menggabungkan peristiwa-peristiwa yang 

sejenis menjadi satu. Peristiwa-peristiwa yang dialami responden dan dianggap 

menjadi pengalaman yang traumatis adalah berupa kecelakaan berkendara, 
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kebakaran, ledakan, bencana alam, kriminalitas, kekerasan fisik, dan lain-lain. 

Pada peristiwa berkendara, terdapat 18,75% (n = 30) responden perempuan 

yang pernah mengalaminya, sedangkan terdapat 26,86% (n = 43) responden 

laki-laki yang mengalami kecelakaan berkendara. Untuk peristiwa kebakaran, 

terdapat 3,75% (n =6) responden perempuan yang mengalaminya dan 2,5% (n = 

4) responden laki-laki yang mengalami kebakaran. 

Pada peristiwa bencana alam, terdapat 21,25% (n = 34) responden 

perempuan dan 20% (n = 32) responden laki-laki yang mengalami peristiwa 

tersebut. Peristiwa ledakan juga dialami oleh 1,87% (n = 3) responden laki-laki. 

Kriminalitas juga menjadi salah satu peristiwa yang dialami oleh para 

responden. Peristiwa ini dialami oleh 8,12% (n = 13) responden perempuan dan 

8,75% (n = 14) responden laki-laki. Selain itu, peneliti juga menemukan 

peristiwa-peristiwa lain yang dialami oleh responden dengan 

mengklasifikasikannya ke dalam kategori lain-lain. Kategori ini dialami oleh 

13,12% (n = 21) responden perempuan dan 11,87% (n = 19) responden laki-

laki.  

 

DISKUSI 

 

TEQ merupakan alat ukur yang dikembangkan dengan menggunakan DSM dan 

referensi lainnya sebagai sumber dan diketahui bahwa konstruk dalam alat ukur 

ini adalah peristiwa traumatis berdasarkan PTSD (post traumatic and stress 

disorder). Akan tetapi, konstruk dalam TEQ tidak memiliki domain. 

Berdasarkan analisis item yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa 

kelemahan dalam item-item TEQ.  

Dalam TEQ, peneliti melihat bahwa terdapat item TEQ yang tidak 

spesifik menanyakan satu peristiwa traumatis. Hal ini tampak pada item nomor 

1 yang menanyakan peristiwa traumatis kecelakaan kerja, kecelakaan mobil, 

kebakaran, dan ledakan besar. Peneliti melihat bahwa peristiwa-peristiwa yang 
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ditanyakan tersebut merupakan tipe peristiwa yang berbeda yang tidak dapat 

dijadikan satu.  

Item nomor 2 merupakan item yang menanyakan mengenai peristiwa 

tornado dan angin topan, peristiwa ini merupakan peristiwa yang tidak terjadi di 

Indonesia. Peneliti berharap jika selanjutnya dilakukan penelitian lebih lanjut 

menganai pengembangan TEQ di Indonesia, sebaiknya peristiwa ini diganti 

dengan peristiwa tsunami dan angin puting beliung. Item nomor 2 juga 

menanyakan mengenai peristiwa banjir. Sedangkan di Indonesia khususnya di 

Jakarta, peristiwa banjir sudah merupakan hal yang biasa terjadi setiap tahun. 

Pada item nomor 8, merupakan pertanyaan mengenai keberadaan dalam 

bahaya yang dapat menyebabkan kematian atau kondisi terluka parah. Item ini 

memiliki arti yang ambigu karena item tersebut memiliki arti yang serupa 

dengan sub item C dan sub item D.  

Pertanyaan dalam nomor 3, 4, dan 5 merupakan pertanyaan dengan topik 

yang sensitif yaitu topik pelecehan atau kekerasan seksual sehingga seseorang 

yang pernah mengalami kejadian tersebut enggan untuk mengungkapkannya. 

Pertanyaan nomor 12 atau item terakhir merupakan pertanyaan yang tidak perlu 

ditanyakan kembali karena pertanyaannya sama dengan pertanyaan item 10.  

Alat ukur ini dapat diberikan kepada responden klinikal dan non klinikal, 

di mana responden klinikal merupakan seseorang yang sudah terdiagnosa 

memiliki gangguan psikologis oleh profesional kesehatan jiwa (psikolog atau 

psikiater). Akan tetapi, tidak semua seseorang yang memiliki gangguan 

psikologis dapat mengerjakan TEQ terutama bagi ODS (Orang Dengan 

Skizofrenia) maupun seseorang yang kondisi psikologisnya sudah terputus 

dengan realitas. TEQ sebaiknya diadministrasikan oleh profesional kesehatan 

mental (psikolog atau psikiater), karena ada beberapa pertanyaan mendetail dan 

sangat sensitif yang dapat menimbulkan efek psikologis yang negatif. Jika hal 

tersebut muncul, maka para profesional tersebut dapat menangani dengan tepat. 

 

 



JP3I Vol. IV No. 4 Oktober 2015 

337 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anastasi, A., & Urbina, S. (1997). Psychological testing (7th ed). Upper Saddle 

River, NJ: Prentice-Hall. 

Bados, A., Toribio, L., & Grau, G. (2008). Traumatic events and tonic 

immobility. The Spanish Journal of Psychology, 11 (2), 516-521.  

Berg, B. L., DeVito, J. A., Glesne, C., & Verwijmeren, J. (2010). Qualitative 

research; Compiled from: Qualitative research methods for the social 

sciences. Harlow: Pearson. 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-III-R. (3
rd

 ed.). 

(1987). Washington, DC: American Psychiatric Association. 

Elhai, J. D., Groy, M. J., Kashdan. T. B. & Franklin C. L. (2005). Which 

instruments ore most commonly used to assess a survey of traumatic 

stress professionals. Journal of Traumatic Stress, 8 (5).  

Goodman, L. A., Corcoran. C., Turner, K., Yuan, N., & Green, B. L. (1998). 

Assesing traumatic event exposure: General issues and preliminary 

finding for the stressful life events screening questionnaire. Journal of 

Traumatics Stress, 11(3). 

Guilford, J. P. (1959). Psychometric Methods (2
nd 

ed). New York: Mc-Graw Hill 

Bool Company, Inc.  

Howwit, D., & Cramer, D. (2011). Introduction to research methods in 

psychology (3
rd

 ed). England: Pearson Education Limited. 

Kumar, R. (1999). Research methodology: A Step By Step Guide for 

Beginners (Reprint. ed.). London: Sage Publications Ltd.  

Maslim R. (2001). Buku saku diagnosis gangguan jiwa rujukan ringkas dari 

PPDGJ-III. Jakarta: Bagian ilmu Kedokteran Jiwa FK Unika Atma Jaya.  

Nevid, J. S., Rathus, S. A., & Greene, B. (2003). Abnormal psychology in a 

changing world (5th ed). Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. 

Norris, F. H. (1992). Epidemology of trauma: Frequency and impact of different 

potentially traumatic events on different demographic groups. Journal of 

consulting and clinical psychology, 60: 409-418.  

Orsillo, S. M. (2002). Practitioner’s guide to empirically based measures of 

anxiety. Kluwer Academic Publisher. 

Patel, V. (2001). Buku Panduan Kesehatan Jiwa.  Diterjemahkan oleh Ashra 

Vina. International Medical Corps Indonesia Programme.  

Siegel, Sidney. (1994). Statistik nonparametrik untuk ilmu-ilmu sosial. Jakarta: 

PT. Gramedia Pustaka Utama.  



UJI VALIDITAS TRAUMATIC EVENTS QUESTIONNAIRE 

338 

 

Vrana, S & Lauterbach, D. (1994). Prevalence of traumatic events and post-

traumatic psychological symptoms in a nonclinical sample of collage 

students. Journal of Traumatic Stress, 7 (2). 

 Vrana, S & Lauterbach, D. (1996). Three studies on the reliability and validity 

of a self-report measure of post-traumatic stress disorder. Psychological 

Assesment, 3 (1). 

Warmasif. (2007). Gangguan stres pasca trauma. www.warmasif.co.id 

/kesehatan online/mod.php (diakses: 29 Oktober 2012). 

 

 

http://www.warmasif.co.id/


JP3I Vol. IV No. 4 Oktober 2015 

339 

 

 

UJI VALIDITAS KONSTRUK WORK-FAMILY 

CONFLICT 
 

Aulia Anisyah Fassa 

Universitas Padjadjaran 

nesyafb@yahoo.com 

 

 

Abstract 
The aim of the study was to test the construct validity of work-family conflict scale. This 

research tested the construct validity of 18-items work-family conflict scale consists of 

three dimensions, Time-Based Conflict, Strain-Based Conflict, and Behavior-Based 
Conflict (Greenhaus & Beautell, 2015). 293 participants that was involved in this 

research consists of teachers of Al-Alzhar School in South Jakarta. Confirmatory factor 

analysis  was used in this research, using Lisrel 8.70 software. The result from 

confirmatory factor analysis showed that all dimensions of work-family conflict (Time-

Based Conflict, Strain-Based Conflict, and Behavior-Based Conflict) need to be 

modified to get fit models of work-family conflict construct. 

 
Keywords: Confirmatory Factor Analysis, Construct Validity, Work-Family Conflict 

 

Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji validitas konstruk dari work-family 

conflict. Penelitian ini, menggunakan tiga dimensi konflik pekerjaan-keluarga dari 

Greenhaus & Beautell (1985) yaitu time-based conflict, strain-based conflict, dan 

behavior-based conflict yang berjumlah 18 item untuk di uji validitasnya. Sampel yang 

digunakan adalah guru sekolah Al-Azhar wilayah Jakarta Selatan sebanyak 293 orang. 
Metode analisis faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah confirmatory factor 

analysis (CFA) dengan menggunakan program lisrel 8.70. Berdasarkan perhitungan 

dengan metode CFA dapat disimpulkan bahwa semua dimensi memerlukan modifikasi 

model pengukuran untuk dapat memperoleh nilai fit. 

 
Kata Kunci: Validitas Konstruk, Konflik Pekerjaan-Keluarga, Analisis Faktor 

Konfirmatorik 
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PENDAHULUAN 

 

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh perempuan berkeluarga  

yang bekerja adalah konflik peran antara pekerjaan dan keluarga. Konflik 

tersebut dikenal dengan istilah work-family conflict (WFC).  

Konflik peran didefinisikan sebagai kejadian simultan dari dua atau lebih 

bentuk tekanan pada tempat kerja, di mana pemenuhan dari satu peran membuat 

pemenuhan terhadap peran lainnya lebih sulit (Carnicer, et al., 2004, dalam 

Fatkhurohman, 2006). Artinya, terjadinya konflik peran ketika individu yang 

melaksanakan satu peran tertentu membuatnya merasa kesulitan untuk 

memenuhi harapan peran yang lain. Konflik ini cenderung makin berkembang 

ketika tuntutan pekerjaan dan tuntutan peran sosial sebagai tanggung jawab 

yang harus dilaksanakan muncul pada waktu yang bersamaan. 

Dualisme saat menjalankan peran berbeda antara pekerja satu dengan 

pekerja lainnya (Fatkhurohman, 2006). Konflik peran dan beban peran yang 

dialami pekerja ditambah kondisi yang tidak kondusif dapat memicu burnout 

(Fatkhurohman, 2006). Hasil studi menunjukkan role stressor dalam pekerjaan 

(konflik peran, ambiguitas peran, dan beban peran) adalah prediktor dari 

burnout dimana setiap individu memilki pengaruh berbeda (Ronen & Pines, 

2008; Yagil, et al., 2008, McCarty et al., 2007, dalam Fatkhurohman, 2006). 

Pengukuran tentang work-family conflict penting dilakukan karena belum 

banyak alat ukur tentang konflik peran di Indonesia. Padahal di Indonesia 

banyak perempuan berkeluarga juga mencari nafkah untuk menopang ekonomi 

keluarga.  

Beberapa alat ukur telah dikembangkan untuk mengukur work-family 

conflict. Di antaranya Blomme et al. (2010, dalam Herst & Brannick, 2004) 

mengembangkan alat ukur work-family conflict dengan menggunakan skala 

likert yang terdiri dari 5 pilihan jawaban. Netemeyer, Boles dan McMurrian 

(1996, dalam Herst, 2003) menyusun sebuah skala work-family conflict yang 
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terdiri dari 5 item dengan 5 interval pilihan jawaban dimulai dari 1 = sangat 

tidak setuju sampai 5 = sangat setuju. 

Stephens dan Sommer (1996, dalam Herst, 2003) mengembangkan alat 

ukur yang terdiri dari 14 item untuk menggambarkan konflik-konflik yang 

berasal dari tempat kerja dan bisa mempengaruhi keluarga. Alat ukur ini 

berupaya menggambarkan konflik-konflik ini menggunakan tiga dimensi, yaitu 

time-based conflict dihasilkan dari kompetisi untuk waktu individu dari aturan 

ganda, strain-based conflict dihasilkan dari kondisi dimana stresor di dalam satu 

domain mendorong ketegangan psikologis atau fisik dalam individu, 

menghambat pemenuhan peran di dalam satu atau dua domain, dan behavior-

based conflict yang terjadi ketika pola perilaku yang sesuai untuk masing-

masing domain tidak kompatibel. 

Penelitian ini akan menguji validitas alat ukur yang dikembangkan oleh 

Carlson, D.S., Kacmar, K.M., & Williams, L.J. (2000) yang mengacu pada teori 

work-family conflict menurut Greenhaus & Beautell. Alat ukur tersebut 

didasarkan pada tiga dimensi. Pertama adalah time-based conflict dimana 

terjadinya suatu konflik yang dikarenakan oleh ketidak seimbangan waktu yang 

dihabiskan oleh masing-masing peran. Dimensi berikutnya adalah strain-based 

conflict yang merupakan sebuah konflik yang terjadi karena adanya ketegangan 

dari satu peran (keluarga atau pekerjaan) yang akan memunculkan ketegangan 

pada peran lainnya. Terakhir adalah behavior-based conflict, yaitu suatu konflik 

yang terjadi karena ketidaksesuaian perilaku yang diberikan pada satu peran 

akan menimbulkan konflik di peran lainnya.  

 

Work-Family Conflict 

Work-family conflict adalah salah satu dari bentuk interrole conflict yaitu 

tekanan atau ketidakseimbangan peran antara peran di pekerjaan dengan peran 

di dalam keluarga (Greenhaus & Beutell, 1985, dalam Thanacoody et al., 2009). 

Workfamily conflict adalah konflik dua arah yang meliputi konflik pekerjaan 

mempengaruhi keluarga (WIF) dan konflik keluarga mempengaruhi pekerjaan 
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(FIW) (Netemeyer, 1996; Yavas et al., 2008, dalam Wang et al., 2012). WIF 

adalah benuk konflik antar peran dimana tuntutannya umum, dan tekanan dibuat 

oleh pekerjaan yang mempengaruhi tanggung jawab yang berhubungan dengan 

keluarga, dan FIW adalah bentuk peran konflik dimana tuntutannya umum, dan 

tekanan dibuat oleh keluarga yang mempengaruhi tanggung jawab yang 

berhubungan dengan pekerjaan (Netemeyer, 1996; dalam Wang et al., 2012). 

Work-family conflict dapat didefinisikan sebagai bentuk konflik peran 

dimana tuntutan peran dari pekerjaan dan keluarga secara mutual tidak dapat 

disejajarkan dalam beberapa hal. Hal ini biasanya terjadi pada saat seseorang 

berusaha memenuhi tuntutan peran dalam pekerjaan dan usaha tersebut 

dipengaruhi oleh kemampuan orang yang bersangkutan untuk memenuhi 

tuntutan keluarganya, atau sebaliknya, dimana pemenuhan tntutan peran dalam 

keluarga dipengaruhi oleh kemampuan orang tersebut dalam memenuhi tuntutan 

pekerjaannya (Frone, 2000, dalam Tryaryati, 2003). Frone, Yardley & Markle 

(1977, dalam Aycan et al., 2010) mendefinisikan work-family conflict sebagai 

konflik interrole di mana individu kesulitan memenuhi tuntutan peran di satu 

domain (contohnya: keluarga) karena keterlibatan di domain lainnya (contoh: 

kerja). 

Greenhaus dan Beutell (1985, dalam Copur, 2003) mengidentifikasikan tiga 

dimensi work-family conflict, yaitu: 

1. Time-based conflict muncul kerika tuntutan waktu dari salah satu peran 

membuat tuntutan peran lainnya tidak bisa terlaksana, dan ketika terjadi 

keasyikan terhadap kebutuhan salah satu peran. Sumber konflik yang 

berhubungan dengan kerja meliputi jam kerja dan pulang-pergi per minggu, 

total waktu lembur, ketidakberaturan shift kerja, dan jadwal kerja yang tidak 

fleksibel. Sumber yang berhubungan dengan keluarga meliputi jumlah anak, 

anak yang lebih kecil, dan jumlah keluarga (termasuk saudara yang lebih 

tua) (Greenhauss & Beutell, 1985; Carlson, Kacmar and Williams, 2000 

dalam Copur). 
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2. Strain-based conflict diperoleh dari peran yang menghasilkan tekanan, ketika 

tekanan dari satu peran mempengaruhi secara penuh tanggung jawab dari 

peran lainnya (Greenhauss & Beutell, 1985, dalam Copur). Contohnya, 

keryawan yang mengalami tekanan atau depresi akan sulit menjadi partner 

yang perhatian atau orang tua yang penyayang. Greenhauss & Beutell, 1985, 

dalam Copur). Strain-based conflict bisa berkontribusi terhadap work-family 

conflict dikedua arah (Haar & Spell, 2001, dalam Copur). Sumber yang 

berhubungan dengan kerja meliputi peran kerja yang ambigu, konflik kerja 

intra role, dukungan pimpinan yang rendah, dan tuntutan fisik dan 

psikologis yang tinggi. Sumber yang berhubungan dengan keluarga meliputi 

kurangnya dukungan pasangan, ketidaksamaan orientasi karir antara suami 

dan istri, ketidaksepakatan aturan keluarga antara suami dengan istri, 

pengaturan perawatan anak, dan ketidaksamaan sikap antara suami-istri 

terhadap status kepegawaian istri (Greenhauss & Beutell, 1985; Carlson, 

Kacmar and William, 2000; Wallace, 1999 dalam Copur). 

3. Behavior-based conflict terjadi ketika suatu peran menjadi tidak kompatibel 

dengan harapan untuk berperilaku dari peran lainnya. Anteseden yang 

berhubungan dengan kerja meliputi ambiguitas kerja dan keterlibatan kerja, 

dan anteseden yang berhubungan dengan keluarga adalah ambiguitas peran 

keluarga, konflik peran intra-family, dukungan sosial, dan keterlibatan peran 

keluarga (Greenhauss & Beutell, 1985; Carlson, Kacmar & Williams, 2000; 

dalam Copur). 

 

METODE 

 

Untuk menguji validitas, peneliti menggunakan data mentah skoring (raw 

score) dari data penelitian peneliti Fassa, 2013). Data mentah ini diperoleh dari 

kuesioner work-family conflict yang dibagikan kepada 293 guru sekolah swasta 

di Jakarta. 
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Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis faktor. Pada dasarnya terdapat dua jenis pandangan  mengenai analisis 

faktor, yaitu Exploratory Factor Analysis (EFA) dan Confirmatory Factor 

Analysis (CFA). 

Dalam rangka penelitian mengenai studi validitas konstruk work-family 

conflict, maka penulis menggunakan metode Confirmatory Factor Analysis 

(CFA) dengan bantuan program lisrel 8.70. Alasan peneliti menggunakan CFA 

adalah karena dengan menggunakan CFA maka setiap dimensi dapat diuji 

validitasnya satu persatu. Validitas dari setiap item juga dapat diuji dan 

digambarkan dalam matriks korelasi CFA. 

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 unidimensionalitas 

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.  
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b. Melihat koefisien muatan faktor dari item. Jika item tersebut sudah diskor 

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. 

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

maka item tersebut tidak baik, dan disarankan untuk di-drop. 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 dengan metode first order, dimana setiap dimensi diuji sendiri-sendiri. 

Alat ukur yang diuji memiliki tiga  dimensi sehingga terdapat tiga hasil analisis. 

Dimensi-dimensi tersebut adalah time-based conflict, strain-based conflict, dan 

behavior-based conflict. Berikut ini hasilnya. 

 

Time-Based Conflict 

Peneliti menguji apakah 6 item yang mengukur time-based conflict bersifat 

unidimensional. Dari hasil CFA yang dilakukan, model satu faktor tidak fit, 

dengan chi-square = 137,15, df = 9, p-value = 0,00000, RMSEA = 0,221. 

Setelah dilakukan modifikasi terhadap model, di mana kesalahan pengukuran 

pada beberapa item dibebaskan untuk berkorelasi satu sama lain, maka 

diperoleh model fit dengan chi-square = 8,30, df = 4, p-value = 0,08111, 

RMSEA = 0,061. Berikut ini gambar path diagram-nya. 
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Gambar 1 

Path Diagram Hasil CFA Dimensi adalah Time-Based Conflict 

 

Model fit tersebut menunjukkan bahwa nilai Chi-Square menghasilkan p 

> 0,05 (tidak signifikan). Dengan demikian model dengan satu faktor dapat 

diterima, yang berarti bahwa seluruh item terbukti mengukur satu hal saja, yaitu 

time-based conflict dan tidak memiliki perbedaan antara data dengan teori. 

Kelemahan pada model pengukuran ini sebenarnya terdapat kesalahan 

pengukuran pada beberapa item, di mana item-item tersebut saling berkorelasi, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa beberapa item sebenarnya bersifat 

multidimensional. 
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Tabel 1 

 Muatan Faktor Item untuk Time-Based Conflict 

No Koefisien Standar Error T-Value Signifikan 

1 0,56 0,06 10,15 V 
2 0,35 0,06 6,01 V 

3 0,85 0,05 17,57 V 

4 0,85 0,05 17,57 V 

5 0,79 0,05 15,92 V 

6 0.97 0,04 21,82 V 

 

Pada tabel di atas, dapat dilihat t-value dari keenam item tidak ada yang 

memiliki nilai dibawah 1,96 dan tidak ada item yang memiliki koefisien negatif. 

Dari penjabaran diatas diketahui bahwa tidak ada item yang di drop. Ini 

berarti keenam item tersebut akan dihitung faktor skornya. 

 

Strain-Based Conflict 

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

dalam mengukur strain-based conflict. Dari hasil CFA yang dilakukan, model 

satu faktor tidak fit, dengan chi-square = 137,15, df = 9, p-value = 0,00000, 

RMSEA = 0,221. Berikut ini path diagram-nya. 
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Gambar 2 

Path Diagram Hasil CFA Dimensi adalah Strain-Based Conflict 

  

Setelah dilakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan 

pengukuran beberapa item dibebaskan untuk berkorelasi satu sama lainnya, 

maka diperoleh model fit dengan chi-square = 8,30, df = 4, p-value = 0,08111, 

RMSEA = 0,061. 

Model fit tersebut menunjukkan bahwa nilai Chi-Square menghasilkan p 

> 0,05 (tidak signifikan). Dengan demikian model dengan satu faktor dapat 

diterima, yang berarti bahwa seluruh item terbukti mengukur satu hal saja, yaitu 

strain-based conflict dan tidak memiliki perbedaan antara data dengan teori. 

Kelemahan pada model pengukuran ini sebenarnya juga terdapat kesalahan 

pengukuran pada beberapa item, di mana item-item tersebut saling berkorelasi, 
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sehingga dapat disimpulkan bahwa beberapa item sebenarnya bersifat 

multidimensional. 

 

Tabel 2 

Muatan Faktor Item untuk Strain-Based Conflict 

No Koefisien Standar Error Nilai t Signifikan 

1 0,56 0,06 10,15 V 

2 0,35 0,06 6,01 V 

3 0,85 0,05 17,57 V 
4 0,85 0,05 17,57 V 

5 0,79 0,05 15,92 V 

6 0,97 0,04 21,82 V 

 

Pada tabel di atas, dapat dilihat t-value dari keenam item tidak ada yang 

memiliki nilai dibawah 1,96 dan tidak ada item yang memiliki koefisien negatif.  

Dari penjabaran diatas diketahui bahwa tidak ada item yang di drop. Ini 

berarti keenam item tersebut akan dihitung faktor skornya. 

 

Behavior-Based Conflict 

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

dalam mengukur behavior-based conflict. Dari hasil CFA yang dilakukan, 

model satu faktor tidak fit, dengan chi-square = 137,15, df = 9, p-value = 

0,00000, RMSEA = 0,221.  
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Gambar 3 

Path Diagram Hasil CFA Dimensi adalah Behavior-Based Conflict 

 

Setelah dilakukan modifikasi terhadap model, di mana kesalahan 

pengukuran pada beberapa item dibebaskan untuk berkorelasi satu sama 

lainnya, maka diperoleh model fit dengan chi-square = 8,30, df = 4, p-value = 

0,08111, RMSEA = 0,061. 

Model fit tersebut menunjukkan bahwa nilai chi-Square menghasilkan p 

> 0,05 (tidak signifikan). Dengan demikian model dengan satu faktor dapat 

diterima, yang berarti bahwa seluruh item terbukti mengukur satu hal saja, yaitu 

behavior-based conflict dan tidak memiliki perbedaan antara data dengan teori. 

Kelemahan pada model pengukuran ini sebenarnya terdapat kesalahan 

pengukuran pada beberapa item, dimana item-item tersebut saling berkorelasi, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa beberapa item sebenarnya bersifat 

multidimensional. 
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Tabel 3 

Muatan Faktor Item untuk Behavior-Based Conflict 

No Koefisien Standar Error Nilai t Signifikan 

1 0,56 0,06 10,15 V 
2 0,35 0,06 6,01 V 

3 0,85 0,05 17,60 V 

4 0,85 0,05 17,57 V 

5 0,79 0,05 15,92 V 

6 0,97 0,04 21,82 V 

 

Pada tabel di atas, dapat dilihat t-value dari keenam item tidak ada yang 

memiliki nilai dibawah 1,96 dan tidak ada item yang memiliki koefisien negatif.  

Dari penjabaran diatas diketahui bahwa tidak ada item yang di drop. Ini 

berarti keenam item tersebut akan dihitung faktor skornya. 

 

DISKUSI 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua dimensi dari work-family conflict 

yaitu time-based conflict, strain-based conflict, dan behavior-based conflict, 

memerlukan modifikasi untuk mencapai model fit. 

Setelah melakukan analisis faktor terhadap tiga dimensi work-family 

conflict didapatkan hasil bahwa alat ukur work-family conflict masih layak 

digunakan namun perlu dilakukan perbaikan dan pembaharuan terhadap item-

item yang memiliki multidimensionalitas yang cukup tinggi. 

Dari hasil pengujian CFA menunjukkan bahwa terdapat banyak korelasi 

antar measurement error pada setiap item di semua dimensi work-family 

conflict. Hal ini menunjukkan bahwa item tersebut selain mengukur hal yang 

hendak diukur, ternyata juga mengukur hal yang lain (multidimensional). 

Berdasarkan kesimpulan dan diskusi maka dapat disarankan bahwa: 

1. Perlu dilakukan identifikasi terlebih dalu untuk melihat item yang mengukur 

dimensi work-family conflict. 
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2. Pada penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan mampu mengembangkan 

secara baik dan teliti setiap item yang digunakan, terlebih lagi jika item 

tersebut merupakan pengadaptasian dari penelitian yang berbeda bahasa. 

3. Peneliti diharapkan mampu menggunakan alat ukur dengan item yang tidak 

terlalu banyak berkorelasi satu sama lain dan memiliki kesalahan 

pengukuran atau bersifat unidimensional yang tinggi, artinya item tersebut 

benar-benar meneliti satu variabel atau dimensi dengan tepat. 
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Abstract 
Eating disorder is explained as psychological disorder characterized by disruption of 

eating disorder. Some people suffered from unusual eating pattern. Some people 
restricted their hunger and choose not to eat, and some ate like usual but vomitting it, 

and some ate uncontrollable. Eating Attitudes test (EAT-26) is one of measurement tool 

and is used in many researches related to abnormal eating behavior.  The aim of th 

isstudy was to test the construct validity of EAT-26. Data were collected from 143 high 

school students in Jakarta. Analysis method of this research used Confirmatory Factor 

Analysis (CFA) using Lisrel 8.70 software. The result showed that there are some items 

which measures more than one factor (multi-dimensional). 

 
Keywords: Construct Validity, Abnormal Eating Behavior, Eating Disorder, Eating 
Attitudes Test (EAT-26), Confirmatory Factor Analysis 

 

Abstrak 
Gangguan makan diartikan sebagai gangguan psikologis yang memiliki karakteristik 

terganggunya perilaku makan. Pada beberapa orang terjadi pola makan yang tidak 

biasa, dimana mereka menahan lapar dan memilih untuk tidak makan, ada juga yang 

makan seperti biasa namun kemudian dimuntahkan dan beberapa lainnya makan terus 
menerus tanpa kendali. Eating Attitudes Test (EAT-26) merupakan salah satu alat ukur 

yang popular dan banyak digunakan untuk mendeteksi perilaku makan abnormal. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas konstruk dari EAT-26. Data yang 

digunakan adalah data yang diperoleh dari 143 siswa tingkat Sekolah Menengah Atas 

yang berlokasi di Jakarta. Metode analisis yang digunakan adalah Confirmatory Factor 

Analysis (CFA) dengan bantuan perangkat lunak Lisrel 8.7. Hasil pengujian 

membuktikan bahwa terdapat item dalam EAT-26 yang mengukur lebih dari satu faktor 

(multi-dimensional). 

 
Kata Kunci: Validitas Konstruk, Perilaku Makan Abnormal, Gangguan Makan, Eating 

Attitudes Test (EAT-26), Analisis Faktor Konfirmatorik 
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PENDAHULUAN 

 

Perilaku makan abnormal diartikan sebagai gangguan psikologis yang memiliki 

karakteristik terganggunya perilaku makan (DSM IV-TR). Di dalam DSM IV-

TR gangguan makan ini terbagi menjadi tiga, yaitu Anorexia Nervosa, Bulimia 

Nervosa dan Eating Disorder not Otherwise Specified (EDNOS). Selain ketiga 

kategori tersebut, ada juga perilaku makan abnormal lainnya yang disebut 

dengan Binge-Eating Disorder (BED). Meskipun belum secara resmi di dalam 

DSM IV-TR, BED telah diusulkan sebagai gangguan yang terpisah dari 

bulimia, tipe nonpurging (Nolen & Hoeksema, 2007). Penelitian yang dilakukan 

oleh Patton et al., (1999) menemukan bahwa 3,3% dari perempuan dan 0,3% 

dari pria pernah mengalami gangguan makan. 

Kontrol dan pengurangan berat badan yang berhubungan dengan 

anorexia dapat mengakibatkan sejumlah konsekuensi kesehatan seperti 

amenorrhea pada wanita, berkurangnya kepadatan mineral pada tulang, tekanan 

darah rendah, kulit kasar dan pecah-pecah, dan juga rambut menjadi kering dan 

rapuh. Seluruh penelitian antara 0–21% penderita anorexia meninggal, dengan 

penyebab paling umum kematian adalah karena kelaparan dan bunuh diri 

(Steinhausen & Glanville, dalam Bennett, 2003). Tingkat prevalensi penderita 

anoreksia di kalangan wanita diperkirakan  0,5% (1:200) (Nevid, Rathus & 

Greene, 2005). 

Sedangkan penderita bulimia nervosa merasa diri mereka tidak menarik, 

takut menjadi gemuk, dan menganggap diri mereka lebih berat dari mereka 

sebenarnya (McKenzie et al., dalam Bennett, 2003). Memuntahkan makanan 

berulang-ulang dan penyalahgunaan obat pencahar dapat menyebabkan masalah 

termasuk sakit perut, masalah pencernaan, dehidrasi, kerusakan pada lapisan 

perut dan bagian belakang gigi, dimana asam muntahan dapat melakukan 

kerusakan permanen pada enamel gigi. Tingkat prevalensi penderita bulimia 

nervosa dikalangan wanita diperkirakan berkisar antara 1% dan 3% (APA dalam 

Nevid, Rathus & Greene, 2005). 
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DSM-IV-TR menyebutkan salah satu gangguan makan lainnya, yang 

disebut binge-eating disorder. Orang dengan binge-eating disorder mungkin 

makan secara terus-menerus sepanjang hari, tanpa makan yang direncanakan 

(Nolen-Hoeksema, 2007). Orang dengan binge-eating disorder memiliki 

kecemasan, depresi tingkat tinggi, penyalahgunaan alkohol dan gangguan 

kepribadian (Castonguay, Eldredge & Agras, 1995; Telch & Stice dalam Nolen-

Hoeksema, 2007). Sebuah studi menyebutkan bahwa 1% wanita di Amerika 

Serikat menderita binge eating dimana 30% dari penderita mencari pengobatan 

untuk menurunkan berat badan. Studi lainnya menyebutkan, di Inggris lebih 

dari 2% (1-2 juta) orang dewasa menderita binge eating (ANRED, 2005).  

Belum banyak penelitian atau publikasi ilmiah yang melaporkan tentang 

kasus gangguan makan di Indonesia khususnya Jakarta. Sebuah penelitian 

membuktikan bahwa dari 397 responden  remaja di Jakarta 11,6% remaja 

menderita anorexia nervosa dan 27% menderita bulimia nervosa (Tantiani, 

2007). Berdasarkan temuan tersebut, terlihat bahwa telah terjadi kasus perilaku 

makan abnormal pada remaja di Jakarta. 

Salah satu alat ukur penelitian yang banyak digunakan untuk mendeteksi 

perilaku makan abnormal adalah alat ukur yang dibuat oleh Garner, Olmsted 

dan Y. Bohr (1982), yaitu eating attitudes test (EAT-26). Eating Attitudes Test 

(EAT-26) adalah sebuah self-report yang menggambarkan gejala dan 

karakteristik gangguan makan. Alat ukur ini memiliki tiga subskala yang saling 

mempengaruhi, yaitu diet, bulimia dan preokupasi terhadap makanan dan 

kontrol terhadap makanan (oral control). Eating Attitudes Test (EAT-26) terdiri 

atas 26 item. Masing-masing kriteria memuat sebuah kelompok pernyataan dan 

masing-masing pernyataan memiliki enam pilihan jawaban yaitu, “selalu, 

biasanya, sering, kadang-kadang, jarang dan tidak pernah”.  

Penskoringan EAT-26 menggunakan skala likert dengan skor antara 0–3 

untuk masing-masing pernyataan. Pernyataan yang paling sesuai dengan kriteria 

perilaku makan abnormal memiliki skor paling tinggi (skor 0 untuk pilihan 

jawaban „tidak pernah‟, „jarang‟, dan „kadang-kadang‟. Skor 1 untuk pilihan 
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jawaban „sering‟, skor 2 untuk pilihan jawaban „biasanya‟ dan skor 3 untuk 

pilihan jawaban „selalu‟). 

Skor perilaku makan abnormal berdasarkan EAT-26 dikategorikan 

menjadi dua, yaitu skor < 20 mengindikasikan perilaku makan dengan kategori 

normal dan skor > 20 mengindikasikan perilaku makan dengan kategori 

abnormal (dalam Halgin & Whitbourne, 2007). 

 

METODE 

 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa siswi pada salah satu sekolah di 

Jakarta. Jumlah sampel sebanyak 143 orang, yang terdiri atas 79 orang laki-laki 

dan 64  perempuan dengan indeks masa tubuh yang beragam dan rentang usia 

15-18 tahun. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

non-probability sampling.  

Dalam penelitian ini validitas konstruk dari EAT-26 diuji dengan analisis 

faktor konfirmatori (Confirmatory Factor Analysis atau CFA) dengan bantuan 

software Lisrel 8.70. 

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 

unidimensionalitas tersebut dapat diterima, dimana itemnya hanya mengukur 

satu faktor saja. 
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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. 

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 

  

Pada skala EAT-26 terdapat 26 item. Peneliti telah melakukan uji validitas 

terhadap skala ini dengan menguji apakah 26 item yang ada bersifat uni-

dimensional, artinya benar hanya mengukur perilaku makan abnormal. Dalam 

pengujian validitas item, variabel perilaku makan abnormal dibagi menjadi tiga 

aspek yaitu, bulimia, oral dan dieting. 

 

Uji Validitas Perilaku Makan Abnormal Aspek Bulimia 

Dari hasil analisis CFA yang dilakukan model satu faktor tidak fit dengan chi-

square = 10,40 , df = 5 , p-value = 0,06468, RMSEA = 0,087. Oleh karena itu 

peneliti melakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran 

pada item dibebaskan berkolerasi satu sama lainnya, maka diperoleh model fit 
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dengan chi-square = 2,38, df = 3, p-value = 0,49670, RMSEA = 0,000. 

Berdasarkan gambar 1 diperoleh nilai chi-square menghasilkan  p-value > 0,05 

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

dapat diterima, bahwa seluruh item mengukur satu faktor saja yaitu bulimia. 

Berikut ini gambar hasil pengujiannya:  
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Gambar 1 

Analisis Faktor Konfirmatorik EAT-26 Aspek Bulimia 

 

Selanjutnya peneliti melihat signifikan tidaknya item tersebut mengukur 

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

tentang koefisian muatan faktor item. Pengujiannya dilakukan dengan melihat 

nilai t bagi setiap koefisien muatan faktor, seperti terlihat pada tabel 1. Pada 

tabel 1 tersebut,  nilai t  koefisien muatan faktor dari item nomor 21 dan 26 

tidak signifikan, sedangkan  koefisien muatan faktor item lainnya signifikan. 

Selanjutnya melihat muatan faktor dari item, apakah ada yang bermuatan 

negatif, maka diketahui item nomor 21 dan 26 adalah item yang muatan 

faktornya negatif. Pada model pengukuran ini terdapat kesalahan pengukuran 
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item yang saling berkolerasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item 

tersebut bersifat multidimensional pada dirinya masing-masing, dan tidak hanya 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan demikian secara keseluruhan 

item yang dieliminasi adalah item 21 dan 26 karena memiliki nilai t < 1,96 dan 

memiliki muatan faktor yang negatif. Adapun koefisien muatan faktor dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 1 

Muatan Faktor Item Dimensi Bulimia 

No. Item Koefisien Standar 

Eror 

Nilai T Signifikan 

1 ITEM 4 0.49 (0.14) 3.50 V 

2 ITEM 9 1.14 (0.22) 5.18 V 

3 ITEM 18 0.41 (0.15) 2.78 V 

4 ITEM 21 -0.03 (0.21) -0.16 X 
5 ITEM 26 -0.67 (0.16) -4.27 X 

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

 

Uji Validitas Perilaku Makan Abnormal Aspek Oral 

Dari hasil analisis CFA yang dilakukan model satu faktor tidak fit dengan chi-

square = 70,48 , df = 9 , p-value = 0,00000 , RMSEA = 0,219. Oleh karena itu 

peneliti melakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran 

pada item    dibebaskan     berkolerasi   satu sama lainnya. Berdasarkan gambar 

2 diperoleh model fit dengan chi square = 3.54 , df = 5 , p-value = 0.61674 , 

RMSEA = 0.000. Nilai chi-Square menghasilkan p-value > 0.05 (tidak 

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

diterima, bahwa seluruh item mengukur satu faktor saja yaitu oral. Berikut ini  

gambar hasil pengujiannya: 
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Gambar 2 

Analisis Faktor Konfirmatorik EAT-26 Aspek Oral 

  

Pada tabel 2 tidak ada nilai t koefisien muatan faktor yang tidak 

signifikan dan item yang muatan faktornya negatif. Pada model pengukuran ini 

terdapat kesalahan pengukuran item yang saling berkolerasi. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa item-item tersebut bersifat multidimensional pada dirinya 

masing-masing, dan tidak hanya mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan 

demikian secara keseluruhan tidak ada item yang dieliminasi. Berikut ini tabel 

muatan falktor dimensi oral: 

Tabel 2 

Muatan Faktor Item Diemensi Oral 

No. Item Koefisien Standar 

Eror 

Nilai T Signifikan 

1 ITEM 5 0.19 (0.08) 2.39 V 

2 ITEM 8 0.74 (0.08) 9.04 V 

3 ITEM 13 1.06 (0.08) 12.86 V 

4 ITEM 15 0.41 (0.08) 5.10 V 
5 ITEM 19 0.33 (0.08) 4.03 V 

6 ITEM 20 1.02 (0.08) 12.61 V 
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Uji Validitas Perilaku Makan Abnormal Aspek Dieting 

Dari hasil analisis CFA yang dilakukan model satu faktor tidak fit dengan chi-

square = 110,55, df = 65, p-value = 0,00037, RMSEA = 0,070. Oleh karena itu 

peneliti melakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran 

pada item dibebaskan berkolerasi satu sama lainnya, maka berdasarkan gambar 

3 diperoleh model fit dengan chi-square = 77,23, df = 62, p-value = 0,09206, 

RMSEA = 0,042. Nilai chi-square menghasilkan p-value > 0,05 (tidak 

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

diterima, bahwa seluruh item mengukur satu faktor saja yaitu dieting. 
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Gambar 3 

Analisis Faktor Konfirmatorik EAT-26 Aspek Dieting 
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Pada tabel 3 tidak ada nilai t koefisien muatan faktor yang tidak 

signifikan dan item yang muatan faktornya negatif. Pada model pengukuran ini 

terdapat kesalahan pengukuran item yang saling berkolerasi. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa item-item tersebut bersifat multidimensional pada dirinya 

masing-masing, dan tidak hanya mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan 

demikian secara keseluruhan tidak ada item yang dieliminasi. 

 

Tabel 3 

Muatan Faktor Item Dieting 

No. Item Koefisien Standar 

Eror 

Nilai T Signifikan 

1 ITEM 1 0.78 (0.12) 6.62 V 

2 ITEM 6 0.50 (0.12) 4.01 V 

3 ITEM 7 0.56 (0.12) 4.60 V 

4 ITEM 10 1.04 (0.11) 9.16 V 
5 ITEM 11 0.64 (0.12) 5.31 V 

6 ITEM 12 0.45 (0.12) 3.59 V 

7 ITEM 14 0.72 (0.12) 6.03 V 

8 ITEM 16 0.61 (0.12) 5.04 V 

9 ITEM 17 0.90 (0.12) 7.49 V 

10 ITEM 22 0.71 (0.12) 5.94 V 

11 ITEM 23 0.84 (0.12) 7.21 V 

12 ITEM 24 0.72 (0.12) 6.01 V 

13 ITEM 25 0.45 (0.12) 3.57 V 

 

DISKUSI 

 

Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa dari 26 item hanya ada 2 item yang 

dieliminasi, yaitu item 21 dan 26 karena memiliki nilai t < 1,96 dan memiliki 

muatan faktor yang negatif. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa EAT-26 

dapat digunakan dalam penelitian berikutnya karena hanya terdapat dua item 

yang tidak signifikan dan bermuatan faktor negatif. 
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 Untuk penelitian lebih lanjut peneliti memiliki beberapa saran, yaitu: 

1. Memilih populasi dan sampel yang berbeda dengan penelitian ini, selain itu 

dapat juga dengan memperluas variasi sampel juga dapat memperbanyak 

jumlah sampel. 

2. Dalam mendeteksi perilaku makan abnormal, penggunaan alat ukur EAT-26 

merupakan pilihan yang tepat karena selain efektif dalam mendeteksi 

perilaku makan abnormal item-item EAT-26 dalam penelitian ini terbukti 

tidak ada item yang memiliki korelasi antar-kesalahan pengukuran. 
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Abstract 
The aim of this study was to test the construct validity of Social Provision Scale. The 

social provision scale was developed by Cutrona and Russell (1987). 30-items of The 

Social Provision Scale, consists of six dimensions (attachment, social integration, 

reassurance of worth, reliable alliance, guidance, opportunity for nurturance) are 

tested. 326 high school students in Jakarta are participated in this research. By using 

confirmatory factor analysis and helped by Lisrel 8.70 software, the result showed that 

the subscales are fit to measure one factor model. 

 
Keywords: Construct Validity, Social Provision, Social Provision Scale 

 

Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji validitas konstruk dari The Social 

Provisions Scale.  Alat ukur dukungan sosial ini dikembangkan oleh Cutrona dan 

Russell (1987). Dalam penelitian ini, variabel dukungan sosial terdiri atas enam 

dimensi yaitu kelekatan, integrasi sosial, adanya pengakuan, ketergantungan untuk 

dapat diandalkan, bimbingan, dan kesempatan untuk merasadibutuhkan dengan jumlah 

item sebanyak 30 item. Pelaksanaan tes dilakukan pada siswa  salah satu SMA Negeri 

di Jakarta  berjumlah 326 orang. Metode analisis faktor yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah CFA (confimatory factor analysis) dengan bantuan perangkat 

lunak LISREL 8.70. Hasil pengujian membuktikan bahwa semua subskala sesuai 

mengukur model satu faktor. 

 
Kata Kunci: Validitas Konstruk, Dukungan Sosial, Social Provisions Scale 
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PENDAHULUAN 

 

Pada perkembangan ilmu pengetahuan psikologi, variabel dukungan sosial 

(social support) seringkali menjadi faktor yang mempengaruhi variabel lainnya, 

sehingga alat ukur dukungan sosial yang valid sangatlah dibutuhkan. Alat untuk 

mengukur dukungan sosial sudah banyak dikembangkan. Masing-masing alat 

ukur memiliki dimensi yang berbeda, diantaranya Interpersonal Support 

Evaluation List (ISEL) yang dikembangkan oleh Dunkel-Schetter, C., Folkman, 

S., dan Lazarus, R. S. (1987). Item ISEL mencakup aspek tangible support, 

belonging support, self-esteem support dan appraisal support. Alat lainnya 

adalah Social Support Questionnaire (SSQ). Alat ini dikembangkan oleh 

Sarason, I. G., Levine, H. M., Basham, R. B. (1983). Alat ukur ini terdiri dari 27 

item yang mengukur tipe kebutuhan dukungan sosial (emotional, interpersonal, 

dan material) dan selanjutnya mengevaluasi kepuasan dukungan sosial yang 

diterima. Selanjutnya, The Social Provision Scale yang dikembangkan oleh 

Cutrona dan Russell (1987) ini masih sangat jarang digunakan oleh karena 

itulah peneliti tertarik untuk menguji validitasnya. 

 

Dasar Teori 

Weiss (dalam Cutrona, 1987) menyatakan bahwa dukungan sosial merupakan 

suatu proses hubungan yang terbentuk dari individu dengan persepsi bahwa 

seseorang dicintai dan dihargai, disayang, untuk memberikan bantuan kepada 

individu yang mengalami tekanan-tekanan dalam kehidupannya. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengukur dukungan sosial dengan 

menggunakan alat ukur yang diadaptasi dari Weiss (dalam Cutrona, 1987) yang 

mengemukakan adanya 6 (enam) komponen dukungan sosial yang disebut 

sebagai “The Social Provision Scale”, adapun komponen-komponen tersebut 

adalah: sttachment (kelekatan), social integration (integrasi sosial), reassurance 

of worth (adanya pengakuan), reliable alliance (ketergantungan untuk dapat 
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diandalkan), guidance (bimbingan), dan opportunity for nurturance 

(kesempatan untuk merasa dibutuhkan). 

Weiss (dalam Cutrona & Russell, 1987) mengemukakan dimensi 

dukungan sosial sebagai berikut: 

1. Attachment (kelekatan) 

Jenis dukungan sosial semacam ini memungkinkan seseorang memperoleh 

kelekatan (kedekatan) emosional sehingga menimbulkan rasa aman bagi 

yang menerima. Orang yang menerima dukungan sosial semacam ini merasa 

tentram, aman, dan damai yang ditunjukkan dengan sikap tenang dan 

bahagia.sumber dukungan sosial semacam ini yang paling sering dan umum 

adalah diperoleh dari pasangan hidup, atau anggota keluarga atau teman 

dekat atau sanak keluarga yang akrab dan memiliki hubungan yang dekat. 

2. Social integration (integrasi sosial) 

Jenis dukungan sosial semacam ini memungkinkan seseorang untuk 

memperoleh perasaan memiliki suatu kelompok yang memungkinkannya 

untuk membagi minat, perhatian serta melakukan kegiatan yang sifatnya 

rekreatif secara bersama-sama dan bisa menghilangkan perasaan kecemasan 

walaupun hanya sesaat. 

3. Reassurance of worth (adanya pengakuan) 

Pada dukungan sosial jenis ini seseorang mendapat pengakuan atas 

kemampuan keahliannya serta mendapat penghargaan dari orang lain atau 

lembaga. Sumber dukungan sosial semacam ini dapat berasal dari keluarga 

atau lembaga/instansi atau sekolah/organisasi. 

4. Reliable alliance (ketergantungan untuk dapat diandalkan) 

Dalam dukungan sosial jenis ini, seseorang mendapat dukungan sosial 

berupa bahwa nanti akan ada yang bisa diandalkan baik itu diri sendiri 

maupun guru atau teman sebaya yang akan menolong ketika ada kesulitan. 

5. Guidance (bimbingan) 

Dukungan sosial jenis ini adalah berupa adanya hubungan kerja ataupun 

hubungan sosial yang memungkinkan orang mendapatkan informasi, saran, 
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atau nasehat yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi 

permasalahan yang dihadapi. Jenis dukungan sosial ini bersumber dari guru, 

alim ulama dalam masyarakat, figur yang dituakan dan juga orang tua. 

6. Opportunity for nurturance (kesempatan untuk merasa dibutuhkan) 

Suatu aspek paling penting dalam hubungan interpersonal akan perasaan 

dibutuhkan oleh orang lain. 

 

Deskripsi Instrumen 

The Social Provision Scale terdiri atas 24 item, yang terdiri dari attachment (4 

item), social integration (4 item), reassurance of worth (4 item), reliable 

alliance (4 item), guidance (4 item) dan opportunity for nurturance (4 item). 

Peneliti memodifikasi menjadi 30 item untuk mengantisipasi adanya item yang 

akan dieliminasi/tidak valid. Sehingga dalam penelitian ini masing-masing 

dimensi terdiri dari lima item yang terdiri dari item favorable dan unfavorable. 

 

Tabel 1 

Item-Item The Social Provisions Scale 

No. Item Strongly disagree Strongly agree 

1. There are people I can depend 

on to help me if I really need it. 

1 2 3 4 

2. I feel that I do not have close 

personal relationships with 

other people. 

1 2 3 4 

3. There is no one I can turn to for 

guidance in times of stress. 

1 2 3 4 

4. There are people who depend 

on me for help. 

1 2 3 4 

 

Dikarenakan adanya perbedaan bahasa yang digunakan oleh subjek dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan proses adaptasi terlebih dahulu terhadap 

instrumen pengukuran tersebut. Adapun contoh dari hasil adaptasi sebagai 

berikut: 
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Tabel 2 

Item-Item The Social Provisions Scale (Adaptasi) 

No. Item SS S TS STS 

1. Ada orang yang selalu dapat membantu 
saya jika saya benar-benar 

membutuhkannya 

    

2. Saya merasa bahwa saya tidak memiliki 

hubungan yang dekat dengan orang lain. 

    

3. Tidak ada orang yang memberi saya 

bimbingan pada saat stress. 

    

4. Ada orang yang selalu bergantung kepada 

saya untuk meminta bantuan 

    

 

Peneliti melakukan modifikasi pada skala model likert, dimana pada skala 

aslinya menggunakan skala model likert dengan rentangan tujuh poin 

dimodifikasi menjadi rentang skala empat poin, yaitu “SS” (sangat setuju), “S” 

(setuju), “TS” (tidak setuju) dan “STS” (sangat tidak setuju). Hal tersebut 

bertujuan untuk mempermudah subjek penelitian dalam merespon item. 

Banyaknya alternatif pilihan jawaban yang ada akan mempersulit subjek 

penelitian dalam menentukan jawaban dari item. Kemudian hasil skor respon 

tersebut dihitung dengan proporsi item yang telah ditentukan sebagai berikut: 

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

 

METODE 

 

Dalam rangka uji validitas konstruk pada instrumen The Social Provisions 

Scale, peneliti menggunakan metode CFA (confimatory factor analysis). 

Adapun pengujian analisis CFA seperti ini dilakukan dengan menggunakan 

software LISREL 8.70 (Joreskog dan Sorbom, 1999). 

Adapun logika dari CFA menurut Umar (2012): 

1. Ada sebuah konsep atau trait yang didefinisikan secara operasional sehingga 

dapat disusun pertanyaan atau pernyataan untuk mengukurnya. Trait ini 
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disebut faktor, sedangkan pengukuran terhadap faktor ini dilakukan melalui 

analisis terhadap respon atas item-itemnya. 

2. Diteorikan setiap item hanya mengukur satu faktor juga. Artinya baik item 

maupun subskala 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 matrik S. jika teori tersebut benar 

(unidimensional) maka tentunya tidak ada perbedaan antara matriks S – 

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

4. Pernyataan tersebut dijadikan hipotesis nihil yang kemudian diuji dengan 

chi-square. Jika hasil tidak signifikan p-value > 0.05, maka hipotesis nihil 

tersebut tidak ditolak. Artinya teori unidimensionalitas tersebut dapat 

diterima bahwa item hanya mengukur satu faktor saja. 

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

atau tidak mengukur apa yang hendak diukur, dengan menggunakan t-test. 

Jika hasil t-test tidak signifikan (sig. < 1,96) maka item tersebut tidak 

signifikan dalam mengukur apa yang hendak diukur, bila perlu item yang 

demikian dieliminasi. 

6. Selanjutnya apabila dari hasil CFA terdapat item yang koefisien muatan 

faktornya negatif, maka item tersebut harus dieliminasi. Berarti item tersebut 

mengukur hal yang berlawanan dengan apa yang hendak diukur. Namun 

demikian perlu diperiksa kembali apakah item tersebut berupa item negatif 

(unfavorable). Untuk item yang unfavorable sebelum analisis CFA 

dilakukan. 

 

Populasi pada penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 29 Jakarta. Pada 

awalnya, peneliti mengambil data pada semua anggota populasi namun sebagian 

tidak diisi dengan lengkap sehingga hanya 326 data yang dapat diolah. 
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HASIL 

 

Attachment 

Peneliti menguji apakah kelima item yang ada bersifat unidimensional, artinya 

benar hanya mengukur attachment. Dari hasil analisis CFA yang dilakukan 

dengan model satu faktor, ternyata tidak fit, dengan chi-square = 18,90, df = 5, 

p-value = 0,00200, dan nilai RMSEA = 0,092, oleh sebab itu, penulis 

melakukan modifikasi terhadap model, di mana kesalahan pengukuran pada 

beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya, maka diperoleh model 

fit dengan chi-square = 5,29, df = 4, p-value = 0,25873, RMSEA = 0,032. 

 

 

Gambar 1 

Path Diagram Attachment 

 

Setelah didapat nilai p-value > 0,05 dapat dinyatakan bahwa model 

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

faktor yaitu attachment. Kemudian penulis melihat apakah item tersebut 

mengukur faktor yang hendak diukur secara signifikan dan sekaligus 

menentukan apakah item tersebut perlu dieliminasi atau tidak, pengujiannya 
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dilakukan dengan melihat nilai t bagi setiap koefisien muatan faktor, seperti 

tabel 3 di bawah ini: 

 

Tabel 3 

Muatan Faktor Item 

Dimensi No. 

Item 

Lambda Std. 

Error 

t-value Korelasi 

Kesalahan 

Sig 

Attachment 2 0.40 0.07 5.35 1 V 

 11 0.79 0.09 8.58 0 V 

 17 0.29 0.07 4.51 0 V 

 21 0.64 0.08 7.84 1 V 

 25 0.25 0.07 3.78 0 V 

Social 

Integration 

5 0.32 0.11 3.06 2 V 

8 0.36 0.11 3.42 2 V 

 14 0.46 0.08 5.45 0 V 

 22 0.71 0.12 5.87 2 V 

 26 0.38 0.08 4.97 0 V 

Reassurance of 

Worth 

6 0.46 0.06 8.19 1 V 

9 0.25 0.06 4.26 1 V 

 13 0.62 0.05 11.37 0 V 

 20 0.66 0.05 12.03 0 V 

 27 0.92 0.05 17.48 0 V 

Reliable 

Alliance 

1 0.59 0.07 8.76 0 V 

10 0.23 0.07 3.42 0 V 

18 0.54 0.07 8.06 0 V 

 23 0.66 0.07 9.55 0 V 

 28 0.36 0.07 5.32 0 V 

Guidance 3 0.51 0.06 8.11 1 V 

 12 0.75 0.05 13.88 0 V 

 16 0.77 0.06 13.81 1 V 

 19 0.67 0.05 12.29 0 V 

 29 0.34 0.06 5.68 0 V 

Opportunity 

F.N 

4 0.38 0.06 5.90 0 V 

7 0.45 0.07 6.89 0 V 

 15 0.74 0.08 9.14 1 V 

 24 0.46 0.08 5.52 1 V 

 30 0.49 0.07 7.33 0 V 

 

Berdasarkan tabel 3, nilai t bagi koefisien muatan faktor semua item 

signifikan karena t > 1,96 atau t < -1,96. Selanjutnya penulis melihat muatan 

faktor dari item, apakah ada yang bermuatan negatif atau tidak, tetapi diketahui 

tidak terdapat item yang muatan faktornya negatif. 
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Dari hasil korelasi kesalahan, diketahui seluruh item tidak memiliki 

korelasi kesalahan pengukuran lebih dari 3. Artinya seluruh item valid untuk 

mengukur apa yang hendak diukur berdasarkan tiga kriteria yang telah 

dijelaskan sebelumnya. 

 

Social Integration 

Peneliti menguji apakah kelima item yang ada bersifat unidimensional, artinya 

benar hanya mengukur social integration. Dari hasil analisis CFA yang 

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

69,55, df = 5, p-value = 0,00000, dan nilai RMSEA = 0,199, oleh sebab itu, 

penulis melakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran 

pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya, maka diperoleh 

model fit dengan chi-square = 1,47, df = 2, p-value = 0,48049, RMSEA = 

0,000. 

 

Gambar 2 

Path Diagram Social Integration 
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Berdasarkan tabel 3, nilai t bagi koefisien muatan faktor semua item 

signifikan karena t > 1,96 atau t < -1,96. Selanjutnya penulis melihat muatan 

faktor dari item, apakah ada yang bermuatan negatif atau tidak, tetapi diketahui 

tidak terdapat item yang muatan faktornya negatif. 

Dari hasil korelasi kesalahan, diketahui seluruh item tidak memiliki 

korelasi kesalahan pengukuran lebih dari 3. Artinya seluruh item valid untuk 

mengukur apa yang hendak diukur berdasarkan tiga kriteria yang telah 

dijelaskan sebelumnya. 

  

Reassurance of Worth 

Peneliti menguji apakah kelima item yang ada bersifat unidimensional, artinya 

benar hanya mengukur reassurance of worth. Dari hasil analisis CFA yang 

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

19,10, df = 5, p-value = 0,00184, dan nilai RMSEA = 0,093, oleh sebab itu, 

penulis melakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran 

pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya, maka diperoleh 

model fit dengan chi-square = 7,24, df = 4, p-value = 0,12386, RMSEA = 

0,050. 
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Gambar 3 

Path diagram reassurance of worth 

 

Berdasarkan tabel 3, nilai t bagi koefisien muatan faktor semua item 

signifikan karena t > 1,96 atau t < -1,96. Selanjutnya penulis melihat muatan 

faktor dari item, apakah ada yang bermuatan negatif atau tidak, tetapi diketahui 

tidak terdapat item yang muatan faktornya negatif. 

Dari hasil korelasi kesalahan, diketahui seluruh item tidak memiliki 

korelasi kesalahan pengukuran lebih dari 3. Artinya seluruh item valid untuk 

mengukur apa yang hendak diukur berdasarkan tiga kriteria yang telah 

dijelaskan sebelumnya. 

 

Reliable Alliance 

Peneliti menguji apakah kelima item yang ada bersifat unidimensional, artinya 

benar hanya mengukur reliable alliance. Dari hasil analisis CFA yang dilakukan 

dengan model satu faktor, dan model tersebut fit, dengan chi-square = 7,52, df = 

5, p-value = 0,18458, dan nilai RMSEA = 0,039. 
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Gambar 4 

Path Diagram Reliable Alliance 

 

Berdasarkan tabel 3, nilai t bagi koefisien muatan faktor semua item 

signifikan karena t > 1,96 atau t < -1,96. Selanjutnya penulis melihat muatan 

faktor dari item, apakah ada yang bermuatan negatif atau tidak, tetapi diketahui 

tidak terdapat item yang muatan faktornya negatif. 

Dari hasil korelasi kesalahan, diketahui seluruh item tidak memiliki 

korelasi kesalahan pengukuran karena model langsung fit. Artinya seluruh item 

valid untuk mengukur apa yang hendak diukur berdasarkan tiga kriteria yang 

telah dijelaskan sebelumnya. 

 

Guidance 

Peneliti menguji apakah kelima item yang ada bersifat unidimensional, artinya 

benar hanya mengukur guidance. Dari hasil analisis CFA yang dilakukan 

dengan model satu faktor, ternyata tidak fit, dengan Chi-square = 14.97, df = 5, 
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p-value = 0,01049, dan nilai RMSEA = 0,078, oleh sebab itu, penulis 

melakukan modifikasi terhadap model, di mana kesalahan pengukuran pada 

beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya, maka diperoleh model 

fit dengan chi-square = 2,12, df = 4, p-value = 0,71411, RMSEA = 0,000. 

 

 

Gambar 5 

Path Diagram Dimensi Guidance 

 

Berdasarkan tabel 3, nilai t bagi koefisien muatan faktor semua item 

signifikan karena t > 1,96 atau t < -1,96. Selanjutnya penulis melihat muatan 

faktor dari item, apakah ada yang bermuatan negatif atau tidak, tetapi diketahui 

tidak terdapat item yang muatan faktornya negatif. 

Dari hasil korelasi kesalahan, diketahui seluruh item tidak memiliki 

korelasi kesalahan pengukuran lebih dari 3. Artinya seluruh item valid untuk 

mengukur apa yang hendak diukur berdasarkan tiga kriteria yang telah 

dijelaskan sebelumnya. 
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Opportunity for Nurturance 

Peneliti menguji apakah kelima item yang ada bersifat unidimensional, artinya 

benar hanya mengukur opportunity for nurturance. Dari hasil analisis CFA yang 

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

15,58, df = 5, p-value = 0,00815, dan nilai RMSEA = 0,081, oleh sebab itu, 

penulis melakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan pengukuran 

pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya, maka diperoleh 

model fit dengan chi-square = 3,40, df = 4, p-value = 0,49321, RMSEA = 

0,000. 

 

 

Gambar 6 

Path Diagram Opportunity for Nurturance 

 

Berdasarkan tabel 3, nilai t bagi koefisien muatan faktor semua item 

signifikan karena t > 1,96 atau t < -1,96. Selanjutnya penulis melihat muatan 

faktor dari item, apakah ada yang bermuatan negatif atau tidak, tetapi diketahui 

tidak terdapat item yang muatan faktornya negatif. 
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Dari hasil korelasi kesalahan, diketahui seluruh item tidak memiliki 

korelasi kesalahan pengukuran lebih dari 3. Artinya seluruh item valid untuk 

mengukur apa yang hendak diukur berdasarkan tiga kriteria yang telah 

dijelaskan sebelumnya. 

 

DISKUSI 

 

Hasil uji validitas konstruk terhadap instrumen The Social Provisions Scale 

dengan menggunakan pendekatan confirmatory factor analysis (CFA) 

mengungkapkan bahwa seluruh item bersifat unidimensional, artinya hanya 

mengukur satu faktor saja. Dapat disimpulkan bahwa model satu faktor pada 

seluruh item yang diteorikan oleh instrumen The Social Provisions Scale 

diterima. Hal ini dikarenakan dari seluruh item dikatakan valid dan bersifat 

unidimensional atau hanya mengukur satu faktor saja. Kriteria sebagai item 

yang baik, yaitu (1) memiliki muatan faktor positif, (2) valid (signifikan, t>1,96 

atau t < -1.96), dan (3) memiliki korelasi antar kesalahan pengukuran yang tidak 

lebih dari tiga atau dengan kata lain item tersebut bersifat unidimensional. 
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Abstract 
The aim of this research was to test the construct validity of Health Belief Model 

(HBM), a theory which generally used in health education. Current research used six 

dimensions to measure HBM: perceived suspectibility, perceived severity, perceived 

benefits, perceived barriers, cues to action, dan self efficacy. HBM is measured by 

questionnaire that was constructed based on Health Belief Model by Champion and 

Skinner (in Glanz, 2008). Data were collected from 305 married women age 15-45 

years who were checking up in a Health Center in Padangsimpuan City. Confirmatory 

factor analysis was used as method. By first order confirmatory factor analysis method, 
the result showed that six dimensions of HBM are fit for one factor model. 

 
Keywords: Construct Validity, Health Belief Model, Confirmatory Factor Analysis 

 

Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji validitas konstruk dari Health Belief 

Model (HBM), teori yang paling umum digunakan dalam pendidikan kesehatan dan 

promosi kesehatan. Dalam penelitian ini digunakan enam dimensi untuk mengukur 

HBM, yaitu perceived suspectibility, perceived severity, perceived benefits, perceived 

barriers, cues to action, dan self efficacy. Pada penelitian ini HBM diukur menggunakan 

kuesioner yang disusun oleh peneliti sendiri berdasarkan pada komponen HBM yang 

dikemukakan oleh Champion dan Skinner (dalam Glanz, 2008). Data didapat dari 

wanita yang sudah menikah dengan rentang usia dewasa awal hingga dewasa akhir 

(15-45 tahun) di salah satu puskesmas di kota Padangsidimpuan sehingga banyak 

subjek yang kebetulan datang untuk berobat atau melakukan prosedur KB di sana. 

Jumlah sampel yang didapatkan berjumlah 305 orang. Metode analisis yang digunakan 
untuk menguji konstruk ini adalah analisis faktor konfirmatorik. Hasil pengujian 

melalui analisis faktor satu tingkat menunjukkan bahwa semua dimensi dari HBM 

mengukur model satu faktor. 

 
Kata Kunci: Validitas Konstruk, Health Belief Model, Analisis Faktor Konfirmatorik 
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PENDAHULUAN 

 

HBM adalah salah satu model yang pertama kali digunakan untuk memprediksi 

dan menjelaskan variasi dalam perilaku kontrasepsi di kalangan perempuan 

pada 1970-an dan 1980-an (Hall, 2012). HBM digunakan untuk membantu 

mengidentifikasi dan memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

kontrasepsi modern saat ini (Hall, 2012). Menurut Rosenstock, Cullen, Brodkin, 

dan Redlich (2005), HBM menyatakan bahwa individu akan mengambil 

tindakan untuk mencegah kerusakan kesehatan mereka, sebagai monitor untuk 

penyakit atau kerentanan, atau untuk mengontrol penyakit, jika mereka: (1) 

menganggap diri mereka sebagai pribadi rentan terhadap  kondisi tertentu, (2) 

percaya bahwa kondisi tertentu memiliki konsekuensi yang serius, (3) percaya 

bahwa tindakan baik akan mengurangi kerentanan mereka atau mengurangi 

keparahan kondisi, dan (4) percaya bahwa kondisi tertentu dapat mengantisipasi 

hambatan (atau biaya) dengan mengambil tindakan yang sebanding dengan 

keuntungan dan (5) kombinasi kerentanan yang dirasakan dan tingkat keparahan 

yang dirasakan atau sering disebut sebagai ancaman. 

Berdasarkan arti health belief diatas, dapat dikatakan bahwa variabel ini 

sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu alat ukur 

mengenai health belief juga menjadi sangat penting. Pada penelitian ini akan 

dibahas uji validitas dari health belief yang disusun sendiri oleh peneliti dengan 

mengacu pada teori  Champion dan Skinner (dalam Glanz, 2008). 

 

Teori 

Champion dan Skinner (dalam Glanz, 2008) mengemukakan adanya enam 

aspek dari health belief model (HBM), yaitu: 

1. Perceived suspectibility, yaitu mengukur persepsi kerentanan mengacu pada 

keyakinan tentang kemungkinan mendapatkan penyakit atau kondisi. 

Misalnya, seorang wanita harus percaya ada kemungkinan terkena kanker 

payudara sebelum ia akan tertarik untuk memperoleh mammogram. 
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2. Perceived severity, yaitu mengukur perasaan tentang keseriusan tertular 

penyakit atau membiarkannya tidak diobati meliputi evaluasi dari kedua 

konsekuensi medis dan klinis (misalnya, kematian, cacat, dan nyeri) dan 

konsekuensi sosial yang mungkin (seperti dampak kondisi pada pekerjaan, 

kehidupan keluarga, dan hubungan sosial). Kombinasi kerentanan dan 

keparahan telah diberi label sebagai ancaman. 

3. Perceived benefits, yaitu mengukur keyakinan orang mengenai manfaat yang 

dirasakan dari berbagai tindakan yang tersedia untuk mengurangi ancaman 

penyakit. Persepsi non-kesehatan lainnya, seperti penghematan keuangan 

yang berkaitan dengan berhenti merokok atau menyenangkan keluarga 

anggota dengan memiliki mammogram, juga dapat mempengaruhi keputusan 

perilaku. Dengan demikian, individu menunjukkan keyakinan optimal dalam 

kerentanan dan keparahan yang tidak diharapkan untuk menerima tindakan 

kesehatan yang dianjurkan dan mereka juga menganggap tindakan yang 

dilakukan sebagai sesuatu yang berpotensi menguntungkan dan mengurangi 

ancaman. 

4. Perceived barriers, yaitu mengukur penilaian individu mengenai besar 

hambatan yang ditemui untuk mengadopsi perilaku kesehatan yang 

disarankan, seperti hambatan finansial, fisik, dan psikososial (Rosenstock, 

1966). 

5. Cues to action, yaitu mengukur peristiwa-peristiwa, orang-orang, atau hal-

hal yang menggerakkan orang untuk mengubah perilaku mereka. Informan 

kunci memiliki banyak saran mengenai saluran intervensi dan strategi untuk 

mencapai orang-orang Afrika-Amerika (Allen, Kennedy, Wilson-Glover & 

Gilligan, 2007). Di antara saluran intervensi sering disebutkan adalah gereja, 

tukang cukur, organisasi persaudaraan, acara olahraga, kelompok sipil, dan 

sosial, dan penjara sebagai media edukasi dan penggerak bagi pria Afrika-

Amerika untuk menghadiri program-program pendidikan kanker prostat 

(Allen et.al., 2007). Mendengar cerita TV atau berita radio tentang penyakit 

bawaan makanan dan membaca petunjuk penanganan yang aman untuk 
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paket daging mentah dan unggas merupakan isyarat untuk melakukan suatu 

tindakan atau perilaku yang terkait dengan perilaku penanganan makanan 

yang lebih aman (Hanson & Benediktus dalam Turner dkk, 2008). 

6. Self-efficacy, yaitu mengukur keyakinan bahwa seseorang dapat berhasil 

melaksanakan perilaku yang diperlukan untuk menghasilkan hasil (Bandura, 

dalam Glanz, 2008). Bandura membedakan harapan self-efficacy dari 

harapan hasil, dimana harapan dari self-efficacy didefinisikan sebagai 

seseorang yang memperkirakan bahwa perilaku tertentu akan menyebabkan 

hasil tertentu. Harapan hasil yang mirip tapi berbeda dari konsep HBM 

dirasakan manfaatnya. Pada tahun 1988, Rosenstock, Strecher, dan Becker 

(dalam Glanz, 2008) menyarankan bahwa self efficacy ditambahkan ke HBM 

sebagai konstruk yang terpisah, dan sementara kerentanan, keparahan, dan 

manfaat termasuk dalam konsep asli HBM. 

 

Beberapa prinsip penting dalam pengembangan panduan pengukuran 

HBM bahwa membangun definisi harus konsisten dengan teori HBM sebagai 

konsep awalnya, dan langkah-langkah harus spesifik seperti perilaku yang 

ditangani dan relevan dengan subjek yang diteliti. Untuk memastikan validitas 

isi, penting untuk mengukur berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku. 

Dengan menggunakan beberapa item untuk setiap skala mengurangi kesalahan 

pengukuran dan meningkatkan probabilitas termasuk semua komponen relatif 

dari setiap konstruk. 

 

Deskripsi Mengenai Instrumen 

Perceived suspectibility, perceived severity, perceived benefits, perceived 

barriers, cues to action dan self efficacy diukur menggunakan kuesioner yang 

disusun oleh peneliti sendiri berdasarkan pada komponen health belief model 

(HBM) yang dikemukakan oleh Champion dan Skinner (dalam Glanz, 2008). 

Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan empat pilihan jawaban yaitu 

Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju 
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(STS). Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa jika ada lima alternatif jawaban, 

responden cenderung memilih alternatif yang di tengah dan juga dengan alasan 

untuk lebih memudahkan subjek dalam pengisian alat ukur. Skala Likert 

digunakan untuk mengungkap dimensi perceived suspectibility, perceived 

severity, perceived benefits, perceived barriers, cues to action, dan self efficacy. 

Pernyataan-pernyataan dalam skala tersebut bersifat favorable, yaitu pernyataan 

yang mendukung objek sikap dengan bobot nilai SS = 4, S = 3, TS = 2, dan STS 

= 1 dan unfavorable, yaitu pernyataan anti objek sikap dengan bobot nilai SS = 

1, S = 2, TS  3, dan STS  4. 

 

METODE 

 

Subjek penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah wanita yang sudah menikah dengan rentang 

usia dewasa awal hingga dewasa akhir (15-45 tahun) di kota Padangsidimpuan. 

Besarnya sampel yang akan peneliti gunakan adalah sebanyak 305 orang. 

 

Analisis Data 

Untuk melakukan pengujian terhadap validitas variabel health belief model, 

peneliti akan menggunakan uji validitas konstruk instrumen tersebut dengan 

menggunakan CFA (confirmatory factor analysis). Adapun logika dari CFA 

menurut Umar (2011) adalah: 

1. Ada sebuah konsep atau trait berupa kemampuan yang didefenisikan 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 seluruh item hanya mengukur satu faktor saja, begitu juga seluruh 

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

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

seharusnya diperoleh (predicted) jika model unidimensional memang benar. 

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

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

(unidimensional) maka tentunya tidak ada perbedaan antara matriks Ʃ dan 

matriks S, atau bisa juga dinyatakan dengan Ʃ – S = 0 

4. Pernyataan tersebut dijadikan hipotesis nihil yang kemudian diuji dengan 

chi-square. Jika hasil chi-square tidak signifikan (p > 0,05), maka hipotesis 

nihil tersebut tidak ditolak. Artinya teori unidimensionalitas tersebut dapat 

diterima (bahwa item ataupun sub tes instrument hanya mengukur satu faktor 

saja). 

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

signifikan atau tidak dalam mengukur apa yang hendak diukur. Dalam hal 

ini, dilakukan dengan menggunakan uji-t pada setiap item. Jika hasil uji-t 

tidak signifikan maka item yang bersangkutan tidak signifikan dalam 

mengukur apa yang hendak diukur, sebaiknya item yang demikian 

dieliminasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan taraf signifikan 5% 

sehingga item dikatakan signifikan jika memiliki nilai t > 1,96 atau P < 0,05. 

6. Apabila dari hasil CFA terdapat item yang koefisien muatan faktornya 

negatif, maka item tersebut harus dieliminasi, sebab hal ini tidak sesuai 

dengan sifat item yang bersifat positif (favorable). Untuk pengukuran yang 

bersifat non-ability, skor item yang unfavorable harus dibalik terlebih dahulu 

agar menjadi favorable. 

7. Setelah diperoleh model fit, langkah selanjutnya adalah menghitung skor 

faktornya. Penggunaan skor faktor ini bertujuan untuk menghindari hasil 

penelitian yang bias akibat kesalahan pengukuran. Jadi skor yang dianalisis 

dalam penelitian ini bukanlah skor yang diperoleh dari menjumlahkan skor 

item seperti pada umumnya, melainkan justru true score yang diperoleh 

dengan memperhitungkan perbedaan validitas dari setiap item. Namun 

demikian, untuk menghindari skor faktor yang bertanda negatif dan positif 
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(z-score) maka peneliti mentransformasikan skor faktor tersebut menjadi t-

score dengan rumus yaitu: 

 

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

 

Dalam hal ini t-score akan memiliki mean = 50 dan SD = 10 dan 

diharapkan seluruh skor merupakan bilangan positif yang memiliki rentangan 

diperkirakan antara 0 dan 100. Setelah didapat skor faktor yang telah diubah 

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

Metode CFA dikembangkan baru-baru ini oleh Joreskog, 1969 (dalam 

Thompson, 2004). Adapun pengujian analisis CFA dapat menggunakan 

perangkat lunak Lisrel versi 8.72 (Joreskog & Sorbom, 2004 dalam Brown, 

2006). 

 

HASIL 

 

Perceived suspectibility 

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

fit, dengan chi-square = 12,79, df = 5, p-value = 0,02544, RMSEA = 0,072. 

Oleh karena itu peneliti melakukan modifikasi terhadap model, dimana 

kesalahan pengukuran pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama 

lainnya, maka diperoleh model fit dengan chi-square = 1,35, df = 4, p-value = 

0,85296, RMSEA = 0,0000. Nilai chi-square menghasilkan p-value > 0,05 

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

dimana seluruh item hanya mengukur satu faktor saja yaitu perceived 

suspectibility. 

Peneliti selanjutnya melihat apakah item tersebut signifikan mengukur 

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

drop atau tidak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian hipotesis nihil 
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tentang koefisien muatan faktor dari item. Pengujiannya dilakukan dengan 

melihat t-value bagi setiap koefisien muatan faktor seperti pada tabel 1 berikut: 

 

Tabel 1 

Muatan Faktor Item Perceived Suspectibility 

No. item Koefisien Standard error Nilai t Signifikan 

1 0,73 0,06 11,49 V 

4 0,24 0,06 3,67 V 

7 0,81 0,06 12,54 V 
8 0,52 0,06 8,48 V 

21 0,25 0,06 3,85 V 

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

 

Pada tabel 1 tidak terdapat item yang memiliki nilai koefisien t < 1,96. 

Selain itu pada tabel tidak terdapat item yang muatan faktornya negatif. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada item dari faktor perceived suspectibility yang 

dieliminasi. 

 

Perceived Severity 

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

fit, dengan chi-square = 174,00, df = 6, p-value = 0,0000, RMSEA = 0,303. 

Oleh karena itu peneliti melakukan modifikasi terhadap model, di mana 

kesalahan pengukuran pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama 

lainnya, maka diperoleh model fit dengan chi-square = 6,92, df = 4, p-value = 

0,13995, RMSEA = 0,049. Nilai Chi-square menghasilkan P-value > 0,05 (tidak 

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

seluruh item hanya mengukur satu faktor saja yaitu perceived severity. 

Peneliti selanjutnya 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 
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dilakukan dengan melihat t-value bagi setiap koefisien muatan faktor seperti 

pada tabel 2 berikut: 

 

Tabel 2 

Muatan Faktor Item Perceived Severity 

No. item Koefisien Standard error Nilai t Signifikan 

5 1,38 0,20 6,84 V 

9 0,25 0,05 4,79 V 

10 1,00 0,04 24,66 V 
28 0,14 0,04 3,19 V 

29 0,10 0,04 2,40 V 

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

 

Pada tabel 2 tidak terdapat item yang memiliki nilai koefisien t < 1,96. 

Selain itu pada tabel tidak terdapat item yang muatan faktornya negatif. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada item dari faktor perceived severity yang 

dieleminasi. 

 

Perceived Benefits 

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

fit, dengan chi-square = 39,90, df = 5, p-value = 0,0000, RMSEA = 0,152. Oleh 

karena itu peneliti melakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan 

pengukuran pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya, maka 

diperoleh model fit dengan chi-square = 6,80, df = 3, p-value = 0,07859, 

RMSEA = 0,065. Nilai chi-square menghasilkan p-value > 0,05 (tidak 

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

seluruh item hanya mengukur satu faktor saja yaitu perceived benefits. 

Peneliti selanjutnya melihat apakah signifikan item tersebut mengukur 

faktor yang hendak diukur atau tidak, sekaligus menentukan apakah item 

tersebut perlu di-drop atau tidak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian 

hipotesis nihil tentang koefisien muatan faktor dari item. Pengujiannya 
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dilakukan dengan melihat t-value bagi setiap koefisien muatan faktor seperti 

pada tabel 3 berikut: 

 

Tabel 3 

Muatan Faktor Item Perceived Benefits 

No. item 

 

Koefisien Standard error Nilai t Signifikan 

12 0,72 0,05 13,66 V 

22 0,46 0,06 7,90 V 
24 0,54 0,06 9,56 V 

14 0,88 0,05 18,43 V 

15 0,84 0,04 17,21 V 

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

 

Pada tabel 3 tidak terdapat item yang memiliki nilai koefisien t < 1,96. 

Selain itu pada tabel tidak terdapat item yang muatan faktornya negatif. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada item dari faktor perceived benefits yang 

dieliminasi. 

 

Perceived Barriers 

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

fit, dengan chi-square = 119,97, df = 5, p-value = 0,0000, RMSEA = 0,275. 

Oleh karena itu peneliti melakukan modifikasi terhadap model, dimana 

kesalahan pengukuran pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama 

lainnya, maka diperoleh model fit dengan chi-square = 0,63, df = 2, p-value = 

0,72814, RMSEA = 0,000. Nilai Chi-square menghasilkan P-value > 0,05 (tidak 

signifikan), yang artinya model dengan satu faktor (unidimensional), di mana 

seluruh item hanya mengukur satu faktor saja yaitu perceived barriers. 

Peneliti selanjutnya 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 
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dilakukan dengan melihat t-value bagi setiap koefisien muatan faktor seperti 

pada tabel 4 berikut: 

Tabel 4 

Muatan Faktor Item Perceived Barriers 

No. item Koefisien Standard error Nilai t Signifikan 

3 0,44 0,06 6,59 V 

16 0,87 0,07 11,77 V 
17 0,51 0,06 7,95 V 

26 0,56 0,06 8,58 V 

2 -0,09 0,06 -1,35 X 

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

  

Pada tabel 4 hanya nilai t bagi koefisien muatan faktor dari item 2 yang 

tidak signifikan, sedangkan koefisien muatan faktor item lainnya signifikan. 

Dengan demikian item 2 akan dieliminasi. Artinya, bobot nilai pada item 2 tidak 

ikut dianalisis dalam penghitungan faktor skor. 

 

Cues to Action 

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

fit, dengan chi-square = 124,94, df = 5, p-value = 0,0000, RMSEA = 0,281. 

Oleh karena itu peneliti melakukan modifikasi terhadap model, di mana 

kesalahan pengukuran pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama 

lainnya, maka diperoleh model fit dengan chi-square = 1,56, df = 2, p-value = 

0,45792, RMSEA = 0,000. Nilai chi-square menghasilkan p-value > 0,05 (tidak 

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

seluruh item hanya mengukur satu faktor saja yaitu cues to action. 

Peneliti selanjutnya 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 t-value bagi setiap koefisien muatan faktor seperti 

pada tabel 5 berikut: 
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Tabel 5 

Muatan Faktor Item Cues to Action 

No. item Koefisien Standard error Nilai t Signifikan 

6 0,37 0,06 5,63 V 

11 0,02 0,05 0,36 X 
18 -0,26 0,06 -4,15 X 

25 0,51 0,07 7,03 V 

30 0,99 0,10 9,61 V 

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

  

Pada tabel 5 nilai t bagi koefisien muatan faktor dari item 11 dan item 18 

tidak signifikan, sedangkan koefisien muatan faktor item lainnya signifikan. 

Dengan demikian item 11 dan item 18 akan dieliminasi. Artinya, bobot nilai 

pada item 2 dan item 11 tidak ikut dianalisis dalam penghitungan faktor skor. 

 

Self Efficacy 

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

fit, dengan chi-square = 26,18, df = 2, P-value = 0,0000, RMSEA = 0,1999. 

Oleh karena itu peneliti melakukan modifikasi terhadap model, di mana 

kesalahan pengukuran pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama 

lainnya, maka diperoleh model fit dengan chi-square = 0,01, df = 1, p-value = 

0,91703, RMSEA = 0,000. Nilai Chi-square menghasilkan p-value > 0,05 (tidak 

signifikan), yang artinya model dengan satu faktor (unidimensional), di mana 

seluruh item hanya mengukur satu faktor saja yaitu cues to action. 

 Peneliti selanjutnya 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 t-value bagi setiap koefisien muatan faktor seperti 

pada tabel 6 berikut: 
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Tabel 6 

Muatan Faktor Item Self Efficacy 

No. item Koefisien Standard error Nilai t Signifikan 

13 0,18 0,07 2,51 V 

19 -0,67 0,34 -1,96 X 
20 1,00 0,04 24,77 V 

23 1,23 0,35 3,44 V 

27 0,23 0,05 4,15 V 

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

 

Pada tabel 6 hanya t-score bagi koefisien muatan faktor dari item 19 yang 

tidak signifikan, sedangkan koefisien muatan faktor item lainnya signifikan. 

Dengan demikian item 19 akan dieliminasi. Artinya, bobot nilai pada item 19 

tidak ikut dianalisis dalam penghitungan faktor skor. 

 

DISKUSI 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua dimensi health belief model sesuai 

dengan model satu faktor, yaitu mengukur hanya satu faktor saja dalam setiap 

dimensi. 

Dari keenam dimensi health belief model, terdapat tiga dimensi yang 

keseluruhan itemnya signifikan, artinya tidak terdapat item yang memiliki nilai 

koefisien t < 1,96. Dan juga seluruh item dari ketiga dimensi tersebut tidak 

menunjukkan adanya item yang muatan faktornya negatif. Hal ini menunjukkan 

bahwa tidak ada item dari ketiga dimensi tersebut yang dieliminasi. Adapun 

ketiga dimensi tersebut yaitu perceived susceptibility, perceived severity, dan 

perceived benefits. 
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e) Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau 

kelipatannya; 

f) Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul, misalnya judul buku, 

karangan lain, kepala ilustrasi, atau tabel; 

g) Tanda titik tidak dipakai di belakang (1) alamat pengirim atau 

tanggal surat atau (2) nama dan alamat penerima surat. 

3) Penulisan tanda koma (,) 

a) Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian 

atau pembilangan; 

b) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu 

dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti 

tetapi atau melainkan; 

c) Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk 

kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimat; 

d) Tanda koma harus dipakai di belakang kata atau ungkapan 

penghubung antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat, 

seperti oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan 

tetapi; 



e) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti o, ya, wah 

aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat di dalam 

kalimat; 

f) Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari 

bagian lain dalam kalimat; 

g) Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki; 

h) Tanda koma dipakai di antara orang dan gelar akademik yang 

mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, 

keluarga, atau marga; 

i) Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang 

sifatnya tidak membatasi; 

j) Tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca di belakang 

keterangan yang terdapat pada awal kalimat; 

k) Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung 

dari bagian lain yang mengiringinya  dalam kalimat jika petikan 

langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. 

4) Tanda titik koma (;) 

a) Tanda titik koma untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang 

sejenis dan setara; 

b) Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung 

untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat 

majemuk; 

c) Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan unsur-unsur dalam 

kalimat kompleks yang tidak cukup dipisahkan dengan tanda 

koma demi memperjelas arti kalimat secara keseluruhan. 

5) Penulisan huruf miring 

a) Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama 

buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan; 

b) Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau 

mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata; 

c) Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata 

ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang sudah disesuaikan 

ejaannya. 

6) Penulisan kata dasar 

Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. 

7) Penulisan kata turunan 

a) Imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) ditulis serangkaian dengan 

kata dasarnya; 



b) Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan, atau akhiran 

ditulis serangkaian dengan kata yang langsung mengikuti atau 

mendahuluinya; 

c) Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan 

dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. 

8) Bentuk ulang 

Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda 

hubung. 

9) Gabungan kata 

a) Gabungan kata yang lazim disebutkan kata majemuk, termasuk 

istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah; 

b) Gabungan kata, termasuk istilah khusus, yang mungkin 

menimbilkan salah pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung 

untuk menegaskan pertalian unsur yang berkaitan; 

c) Gabungan kata berikut ditulis serangkai karena hubungannya 

sudah sangat padu sehingga tidak dirasakan lagi sebagai dua 

kata; 

d) Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam 

kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. 

10) Kata ganti ku, kau, mu, dan nya 

Kata ganti ku dan kau sebagai bentuk singkat kata aku dan engkau, 

ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. 

11) Kata depan di, ke, dan dari 

Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah dianggap 

sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. 

12) Kata sandang si dan sang 

Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 

13) Penulisan pertikel 

a) Partikel –lah dan –kah ditulis serangkai dengan kata yang 

mendahuluinya; 

b) Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya; 

c) Partikel per yang berarti (demi), dan (tiap) ditulis terpisah dari 

bagian kalimat yang mendahuluinya atau mengikutinya. 

6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan 

dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki. 

7. Naskah diserahkan kepada penyunting selambat-lambatnya dua bulan 

sebelum waktu penerbitan dikirim ke email: redaksi_JP3I@yahoo.co.id. 
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