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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

MORAL DISENGAGEMENT REMAJA 
 

Zukhrufi Aprilia 

Solicha 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

solicha@uinjkt.ac.id 
 

Abstract 
This research was conducted in order to know factors influencing moral disengangement 
among adolescents. This research used quantitative approach with multiple regression 
analysis as tool of study. Number of samples was 270 students of SMAN 6 Jakarta with non-
probability sampling as technique. In this research tools of data collecting (Mechanisms of 
Moral Disengangement Scale, The Measures of Life Attitudes Scale, Self-importance of Moral 
Identity Scale, Interpersonal Reactivity Index (IRI) and The Multidimensional Multi-
attribution Causality Scale (MMCS) was modified. The research showed that sex, trait 
cynism, moral identity, emphaty and locus of control had significant influence toward moral 
disengangement. Test of minor hypothesis was conducted and it showed that of four 
individual characteristic only locus of control influenced toward moral disengangement 
particularly chance and context dimensions of external locus of control and effort dimension of 
internal locus of control, whereas trait cynism,  internalization, emphatic concern scale, 
perspective taking and internal locus of control (ability) had no impact on moral 
disengangement. The research also showed that male students have higher moral 
disengangement than female students. 

 
Keywords: moral disengangement, sex, trait cynicism, moral identity, emphaty, locus of 

control 

 

Abstrak 
Penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi moral disengagement pada 

remaja. Variabel demografis seperti jenis kelamin dan empat karakteristik individual 

seperti trait cynism, identitas moral, empati, dan pengambilan persepktif, dan locus of 
control diasumsikan berpengaruh terhadap kemampuan dan usaha. Penelitian 

menggunakan pendekatan kuantitatif (analisis regresi berganda). Sampel penelitian 

sebesar 270 siswa dari SMAN 6 Jakarta dengan teknik probability sampling. Peneliti 

memodifikasi instrumen Mechanisms of Moral Disengangement Scale, The Measures of 

Life Attitudes Scale, Self-importance of Moral Identity Scale, Interpersonal Reactivity 

Index (IRI), dan Multidimensional Multi-attribution Causality Scale (MMCS). Peneliti 

menemukan bahwa jenis kelamin, trait cynism, identitas moral, empati, dan locus of 

control berpengaruh signifikan terhadap moral disengagement. Dari empat karakter, 

hanya locus of control yang mempengaruhi moral disengagement. Laki-laki memiliki 

moral disengagement yang lebih tinggi dibanding perempuan. 

 
Kata Kunci: Moral Disengangement, Jenis Kelamin, Trait Cynicism, Identitas Moral, 

Empati, Locus Of Control. 
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PENDAHULUAN 
 

Masa remaja merupakan masa perkembangan penting yang ditandai 

dengan perubahan fisik, sosial dan psikologis (Kohlber & Gilliigan dalam 
Shulman et al., 2011). Masa remaja dipandang sebagai periode 
perkembangan yang menentukan, karena di dalamnya terdapa proses 
transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Masa remaja ini juga 
ditandai dengan perubahan pada aspek moral (Hurlock, 1999). 

Tugas perkembangan penting yang harus dikuasai remaja adalah 

mengganti konsep moral khusus dengan konsep moral umum, merumuskan 
konsep yang baru dikembangkan ke dalam nilai moral sebagai pedoman 
perilaku, dan melakukan pengedalian terhadap perilaku sendiri merupakan 
tugas yang sulit bagi kebanyakan remaja. Beberapa remaja tidak berhasil 
melakukan peralihan ke dalam tahap moralitas dewasa selama masa remaja 

dan tugas ini harus diselesiakan pada awal masa dewasa. Remaja lainnya 
tidak hanya gagal melakukan peralihan tetapi juga membentuk moral 
peralihan tetapi juga membentuk moral berdasarkan konsep moral yang 
secara sosial tidak dapat diterima (Hurlock, 1999). 

Pembentukan nilai moral terasa sulit bagi remaja karena 
ketidakkonsistenan dalam konsep benar dan salah yang ditemukannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Ketidakkonsistenan membuat remaja bingung 
dan terhalang dalam proses pembentukan nilai moral yang tidak hanya 
memuaskan tetapi akan membimbingnya untuk memperoleh dukungan 
sosial. Misalnya, bagi anak-anak berbohong merupakan hal yang buruk 
namun bagi banyak remaja berbohong untuk menghindari kemungkinan 
menyakiti hati orang lain kadang-kadang dibenarkna (Hurlock, 1999). 

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kohlberg, seorang 
remaja harusnya dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral 
otomon yang memiliki keabsahan dan dapat diterapkan, terlepas dari 
otoritas kelompok atau orang-orang yang menguasai mereka dan terlepas 
pula dari identifikasi individu dengan orang-orang atau kelompok 
(Kohlberg, 1971). Namun, pada kenyataannya banyak remaja yang 

berperilaku tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etis. 
Menurut Bandura (1999) teori sosial-kognitif mengenai moral agency 

menyatakan bahwa individu memiliki standar moral dalam menilai apa 
yang benar dan salah untuk menjadi acuan dan batas perilaku. Dalam 
proses regulasi diri, individu memonitor perilaku mereka dan kondisi 
dimana perilaku tersebut muncul, menilai hubungannya dengan standar 

moral, dan mengatur perilaku mereka berdasarkan konsekuensi yang akan 
terjadi pada diri mereka. Namun, standar moral hanya bisa berfungsi 
sebagai regulator internal dari perilaku yang tetap ketika mekanisme 
regulasi diri telah diaktifkan. Oleh karena itu, ada banyak proses psikologis 
yang dapat mencegah aktivasi ini (Bandura, 1999). Proses ini merupakan 

disebut dengan moral disengangement. Teori ini menunjukkan bahwa moral 
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disengangementi memfasilitasi segala macam kesalahan, dari yang sangat 

kecil (misalnya men-download musik secara ilegal) hingga sangat besar 

(misalnya genosida) (Shulman et.al., 2011). Moral disengangement dapat 

menyebabkan terjadinya rutinitas dari segala macam bentuk kesalahan.  
Secara teoritis, terdapa faktor-faktor yang memfasilitasi atau 

menghambat terjadiny moral disengagement remaja di antaranya jenis 

kelamin dan beberapa karakteristik individu, seperti trait cynicism, identitas 

moral, empati, dan locus of control. 

Beberapa penelitian sejauh ini hanya memfokuskan pada hasil dari 
moral disengangement, seperti bullying, kenakalan remaja, perilaku antisosial, 

dan pengambilan keputusan tidak etis pada remaja (Hymel, Henderson, & 
Bonnano, 2005; Shulman et.al., 2011; Hyde, 2007; Detert, 2008). 
Sementara penelitian tentang moral disengagement sejauh ini hanya menguji 

hubungan dan prediksi perilaku tersebut, masih sedikit yang membahas 

tentang struktur, komponen dan faktor yang mempengaruhi moral 

disengagement memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman kita 

tentang bagaimana remaja menjadi terlepas dan menyimpang dari nilai-nilai 
sosial. Sebagai konstruk, moral disengagement juga memiliki potensi untuk 

memperluas pengetahuan kita tentang kurangnya kepatuhan remaja 
terhadap nilai-nilai sosial. 

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan 
oleh Detert et.al. (2008) mengenai Moral Disengagement in Ethical Decision 

Making: A Study of Antecedents and Outcomes karena moral disengagement dalam 

penelitian ini sebagai variabel dependen sedangkan dalam penelitian Detert 
et.al. (2008) moral disengagement sebagai mediator yang memediasi 

hubungan antara anteseden (empati, trait cynicism, identitas moral, locus of 

control) terhadap variabel dependennya, yaitu unethical decision making. 
Selain itu, masih sedikitnya penelitian yang meneliti tentang moral 

disengagement di Indonesia membuat penulis ingin meneliti sebagai sumber 

bagi penelitian selanjutnya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin 
meneliti tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Moral Disengagement 

Remaja”. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diurakan di atas, 
rumusan masalah penelitian ini adalah apakah ada pengaruh yang 
signifikan jenis kelamin, trait cynicism, identitas moral (internalisasi dan 
simbolisasi), empati (emphatic concern dan perspective taking), dan locus of 

control (external locus of control berkaitan dengan context  dan chance serta 

internal locus of control  berkaitan dengan ability dan effort) terhadap moral 

disengagement remaja. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 
pengaruh jenis kelamin, trait cynicism, identitas moral (internalisasi dan 

simbolisasi), empati (emphatic concern dan perspective taking), dan locus of 
control (external locus of control berkaitan dengan context  dan chance serta 
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internal locus of control  berkaitan dengan ability dan effort) terhadap moral 

disengagement remaja serta variabel mana yang paling kuat mempengaruhi 

moral disengagement remaja. 

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 
wacana keilmuan psikologi, khususnya psikologi sosial dan perkembangan 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi moral disengagement pada 

remaja. Selain itu, hasil penelitian ini dijadikan referensi sebagai penelitian 
selanjutnya. Sedangkan manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah 
dapat membantu menerangkan apa yang menyebabkan remaja cenderung 

melapaskan diri secara moral (moral disengagement). 

 
Moral Disengagement 

Bandura (1999) mengembangkan gagasan moral disengagement sebagai 
perluasan dari teori sosial kognitif. Teori sosial kofnitif menawarkan 

perspektif mengenai agen perilaku manusia dimana individu melakukan 
kontrol atas pikiran dan perilaku mereka sendiri melalui proses regulasi diri 
(Bandura, 1986). Bandura juga berpendapat bahwa regulasi diri moral 
secara selektif dapat diaktifkan dan tidak diaktifkan, dan moral disengagement 

sebagai kunci proses deaktifasi. Melalui moral disengagement, individu 

dibebaskan dari sanksi diri dan rasa bersalah yang menyertainya sehingga 

terjadi perilaku yang melanggar standar internal (Detert et.al., 2008). 
Bandura (2002) menyatakan bahwa regulasi diri moral dapat tidak berfungsi 
atau terlepas melalui delapan bentuk perilaku moral disengagement yang 

saling berhubungan, yaitu moral justification, euphemestic labeling, advantegeous 
comparison, disregarding of distorting the consequences, displacement of 

responsibility, diffusion of responsibility, dehumanization dan attribution of blame. 

Mekanisme yang pertama, yaitu dengan mendefiniskan ulang suatu 
perilaku. Orang menjustifikasi suatu perilaku yang salah dengan melakukan 
restrukturisasi kongnitif sehingga membuat mereka mampu meminimalisasi 
atau lepas dari tanggung jawab. Mereka dapat melepaskan diri dari 
tanggung jawab perilaku mereka setidaknya melalui tiga teknik. Teknik 
yang pertama adalah moral justification, yaitu perilaku yang salah dibuat 

seolah-olah dapat dibela ataupun malah menjadi benar (Feist, 2009). 
Misalnya, mencuri merupakan hal yang wajar jika dilakukan untuk 
memenuhi kebutuhan keluarga. Teknik yang kedua adalah dengan 
memakai perbandingan yang bersifat menenangkan atau menguntungkan 
antara perilaku tersebut dengan suatu keburukan yang lebih parah yang 

dilakukan oleh orang lain. Teknik ini diseubt advantageous comparison. 
Misalnya, seorang anak melakukan vandalisme di gedung sekolah akan 
menggunakan alasan bahwa orang lain memecahkan lebih banyak kaca 
jendela dibanding dirinya (Feist, 2009). Teknis ketiga dalam mendefinisikan 
ulang suatu perilaku adalah dengan menggunakan label yang bersifa 
memperhalus (euphemistic labeling) (Feist, 2009), untuk membuat perilaku 

tercela menjadi tampak kurang berbahaya atau bahkan ramah. Contohnya, 
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berbagi jawaban pada saat ujian adalah salah satu cara untuk membantu 
teman. 

Mekanisme kedua yaitu menghindari tanggung jawab, meliputi 

meminimalisasi, mendistorsi atau mengaburkan hubungan antara perilaku 
dan konsekuensi merusak dari hal tersebut. Bandura (dalam Feist, 2009) 
mengenali setidaknya ada tiga teknik dari melakukan distorsi atau 
mengaburkan konsekuensi buruk dari tindakan seseorang. Teknik pertama 
adalah minimizing of consequence. Manusia dapat meminimalisasi 

konsekuensi dari perilaku mereka. Sebagai contoh, seorang pengemudi 

menerobos lampu merah dan menabrak seorang pejalan kaki. Saat pihak 
yang terluka tergeletak di trotoal, tidak diri dan mengalami pendarahan, 
pengemudi berkata “Cederanya tidak terlalu parah. Ia akan baik-baik saja:. 
Teknis kedua yaitu disregard of concequences. Manusia dapat tidak 

menghiraukan konsekuensi tidakannya, saat mereka tidak dapat secara 

langsung melihat dampak buruk perilaku mereka. Pada masa perang, 
pimpinan negara dan para jendral tentara seringkali tidak melihat seluruh 
kerusakan dan kematian yang dihasilkan oleh keputusan mereka. Lalu, 
teknik yang adalah distorsion of concequences. Manusia dapat mendistorsi atau 

salah menginterpretasi konsekuensi tindakan mereka. Contohnya, saat 
orang tua memukuli anaknya dengan parah sampai membuat anaknya 

mengalami memar-memar serius, tetapi mereka menjelaskan bahwa anak 
tersebut membutuhkan disiplin untuk dapat tumbuh dewasa dengan fisik 
(Feist, 2009). 

Mekanisme yang ketiga yaitu melepaskan tindakan dari 
konsekuensinya dengan memindahkan (displacement of responsibility) atau 
mengaburkan tanggung jawab (diffusion of responsibility) (Feist, 2009). 

Dengan melakukan pemindahan (displacement of responsibility)  orang dapat 

meminimalisasi konsekuensi dari tindakannya dengan menempatkan 
tanggung jawab pada sumber eksternal. Contohnya, seorang tidak dapat 
disalahan karena perilakunya yang buruk jika teman-temannya menekan 
mereka untuk melakukannya. Selanjutnya, teknik terkait dengan 
mengaburkan tanggung jawab adalah menyebarkan kesalahan yang 

dilakukan sehingga tidak ada satu pun orang yang bertanggung jawab 
(diffusion of responsibility). Misalnya, jika kelompok memutuskan bersama 
untuk melakukan suatu kejahatan, tidak adil untuk menyalahkan salah satu 
anggota kelompok dalam perbuatan itu (Feist, 2009). 

Mekanisme keempat yaitu dengan melakukan dehumanisasi atau 
menyalahkan (attribution of blame) terhadap korban. Manusia dapat 

mengaburkan tanggung jawab atas tindakan mereka dengan melakukan 
dehumanisasi (dehumanization) atas korban. Contohnya pada masa perang, 

manusia sering melihat musuh tidak sebagai manusia sepenuhnya, sehingga 
mereka tidak perlu merasa bersalah untuk membunuh tentara musuh. 
Kemudian, manusia dapat mengaburkan tanggung jawab atas tindakan 

mereka dengan mengatribusikan kesalahan korban (Feist, 2009). Misalnya, 
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jika seseorang kehilangan benda berharga karena dicuri, itu adalah 
kesalahan mereka sendiri yang meletakkan bendanya di sembarang tempat. 
1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Moral Disengagement 

Dalam hal ini, tentu saja terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 
moral disengagement remaja, di antaranya yang meliputi variabel 
demografis yaitu jenis kelamin dan karakteristik individu, yakni trait 

cynicism, identitas moral, empati dan locus of control. 

a. Jenis kelamin 
Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bandura (1996), 

Boardley et.al. (2007), dan Detert et.al. (2008) yang menunjukkan 
bahwa subjek laki-laki lebih besar tingkat moral disengagement-nya 

dibandingkan dengan subjek perempuan. Hal ini karena subjek laki-
laki lebih mudah melakukan cara kekerasan dibanding subjek 
perempuan (McAlister et.al., 2006). Oleh karena itu, penulis 

berhipotesis bahwa remaja laki-laki lebih cenderung untuk 
melepaskan diri secara moral (moral disengagement) daripada remaja 

perempuan. 
b. Trait Cynicism 

Trait cynicism merupakan karakteristik kepribadian yang 

dilambangkan dengan perasaan frustasi dan kekecewaan serta 

ketidakpercayaan terhadap orang, orang, kelompok, dan lembaga. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Detert et.al., (2008) 
menunjukkan trait cynicism akan memfasilitasi moral disengagement 

pada remaja. Remaja dengan tingkat trait cynicism yang tinggi akan 

mendasari ketidakpercayaan orang lain. Dengan demikian, seorang 
individu yang memiliki tingkat trait cynicism yang tinggi lebih 

mungkin untuk mempertanyakan motif orang lain, termasuk korban 
untuk melakukan kejahatan, dan lebih mungkin untuk berpikir bahwa 
korban tersebut layak mendapatkan nasib yang diterimanya. Dengan 
demikian, penulis berhipotesis bahwa trait cynicism memiliki pengaruh 
positif terhadap moral disengagement. Artinya, jika seseorang memiliki 

trait cynicism yang tinggi maka kecenderungan untuk melepaskan diri 

secara moral (moral disengagement) juga tinggi. 

c. Identitas Moral 
Aquino dan Reed (2002) mendefinisikan identitas moral sebagai 
konsepsi diri yang mengatur serangkaian karakter moral. 
Menurutnya, (dalam McFerran, Aquino, & Duffy, 2010) identitas 

moral yang dapat dipahami sebagai representasi mental dari karakter 
seseorang yang diselenggarakan secara internal dan diproyeksikan 
kepada orang lain. Representasi mental dari moral-self ini dalam 

psikologi disebut skema, yang bertindak sebagai pengatur perilaku 
moral karena individu tersebut berusaha untuk membuat perilaku 
mereka konsisten dengan cara melihat diri mereka sendiri. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Detert et.al., (2008) dan Moore 
et.al. (2011) menyatakan bahwa identitas moral memiliki pengaruh 
negatif dengan moral disengagement. Hal ini dikarenakan individu 

dengan identitas moral yang sangat menonjol dapat menghalangi 
proses moral disengagement, seperti meminimalisasi atau 
membahayakan orang lain (distortion of concequences) atau 

mendehumanisasi serta menyalahkan korban dari tindakan kejahatan 
(dehumanization, attribution of blame) (Detert et.al., 2008). Penulis 

berasumsi bahwa identitas moral (internalisasi dan simbolisasi) 

memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan untuk 
melepaskan diri secara moral (moral disengagement). Artinya individu 

yang memiliki skor identitas moral yang tinggi maka skor moral 

disengagement-nya rendah. 
d. Empati 

Menurut Bok (dalam Detert et.al., 2008) empati dan bentuk perasaan 
sesama merupakan dasar dari moralitas. Tenpa persepsi dasar dari 
kebutuhan dan perasaan terhadap orang lain, tidak ada permulaan 
perasaan tanggung jawab terhadap orang lain. Lalu, Bandura (dalam 
Detert et.al., 2008) juga mengemukakan bahwa beberapa individu  
lebih cenderung terlibat terhadap pengalaman empati dan lebih 

mungkin untuk terlibat pada personalisasi dan mengimajinasikan 
keterlibatan diri. Tingkat paling tinggi didapat dari dorongan untuk 
menolong orang lain yang membutuhkan dan mengurangi motivasi 
untuk menyakiti orang lain. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hyde (2007), 
Detert et.al., (2008) dan Moore et.al., (2011) menunjukkan bahwa 

empat secara signifikan memiliki pengaruh yang negatif terhadap 
moral disengagement, karena individu yang moral disengagement rendah 

cenderung untuk mengambil suduh pandang orang lain dan merasa 
kasihan terhadap mereka (Detert et.al., 2008). Jadi, orang yang lebih 
rendah dalam empati (cenderung tidak merasa iba terhadap orang 
lain) kemungkinan akan menunjukkan lebih tinggi kecenderungan 
untuk melepaskan diri secara moral (moral disengagement), seperti 

menjustifikasi moral terhadap tindakan kejahatan yang dapat 
menyakiti orang lain atau mendehuminasi terhadap korban dari 
tindakan tersebut termasuk mengabaikan atau mendistorsi perasaan, 
kebutuhan atau perspektif orang lain (Moore et.al., 2011). Oleh 
karena itu, penulis berasumsi empati memiliki pengaruh negatif 

terhadap moral disengagement. Artinya individu yang memiliki empati 

yang rendah cenderung untuk melepaskan diri secara moral (moral 

disengagement). 
e. Locus of Control 

Menurut Lefcourt dan Phares (dalam Ghonsooly dan Elahi, 2010) 

terdapat tubuh besar penelitian tentang LOC di studi yang berfokus 
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pada perbedaan. Locus of control dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

internal dan eksternal. Individu yang mencirikan prestasi dan 
kegagalan mereka terhadap pengaruh internal seperti usaha dan 

kemampuan serta merasa benar-benar bertanggung jawab atas hal-hal 
yang terjadi pada mereka disebut internal locus of control. Sedangkan 
individu yang mencirikan kesuksesan dan kegagaln mereka untuk 
kekuatan eksternal di luar kendali mereka, seperti kekuatan orang lain 
atau kondisi tertentu dan kesempatan atau keberuntungan dinamakan 
external locus of control. (Findley & Cooper dalam Gonsooly et.al., 

2010). 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Detert et.al. (2008) 

menunjukkan bahwa external locus of control yaitu dimensi chance locus 

of control memiliki pengaruh positif terhadap moral disengagement. 
Tingkat external locus of control (chance dan context) yang tinggi dapat 

memfasilitasi moral disengagement karena individu melihat tanggung 

jawab sebagai hasil yang datang dari luar dirinya (Borrero-Hernandez 
dalam Detert et.al., 2008) dan lebih memungkinkan individu untuk 
memindahkan tanggung jawab sebagai tindakannya ke figur otoritas 
(Detert et.al., 2008). Dengan demikian, penulis berasumsi bahwa 
external locus of control (chance dan context) memiliki pengaruh positif 

terhadap moral disengagement. Artinya individu dengan tingkat external 
locus of control (chance dan context) yang tinggi cenderung untuk 

melepaskan diri secara moral (moral disengagement). 

Sedangkan internal locus of control dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Detert et.al. (2008) tidak memiliki pengaruh terhadap 
moral disengagement. Oleh karena itu, penulis mencoba meneliti 

kembali dimensi tersebut dalam penelitian ini. Penulis meyakini 
bahwa individu dengan tingkat internal locus of control (ability dan effort) 

yang tinggi cenderung tidak melepaskan diri dengan menggusur 
moral atau menyebarkan tanggung jawab atas tindakan tidak etis 
karena mereka melihat ke dalam dirinya daripada orang lain atau 
kondisi normatif mengenai penjelasan atau pembenaran hubungan 

antara tindakan mereka dan konsekuensinya. Dengan demikian 
penulis berhipotesis bahwa internal locus of control (ability dan effort) 

memiliki pengaruh negatif terhadap moral disengagement. Artinya 

individu dengan skor internal locus of control  (ability dan effort) yang 

tinggi cenderung untuk mempertimbangkan konsekuensi terhadap 
tindakannya dan kemungkinan untuk menyalahkan orang lain juga 
lebih rendah. 

 

METODE  
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi 

berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa SMAN 6 
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Jakarta. Sampel penelitian ini mencakup siswa SMAN 6 Jakarta baik laki-
laki maupun perempuan dari kelas 1 sampai kelas 3 dengan jumlah 270 
orang. Sampel tersebut terdiri atas 93 (34,44%) laki-laki dan 177 (65,56%) 

perempuan. Sampel di dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik non 

probability sampling, yakni accidental sampling. 
Moral disengagement diukur dengan menggunakan alat ukur 

Mechanisms of Moral Disengagement yang dikembangkan yang dikembangkan 

oleh Bandura dan penulis memodifikasi skala tersebut sesuai dengan 
populasi pada penelitian ini. Ada delapan sub skala yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu moral justification, euphemistic labeling, advantageous 
comparison, displacement of responsibility, diffusion of responsibility, attribution of 

blame, dan dehumanization. Skala tersebut terdiri dari 32 item dan dalam 
pengisiannya alat ukur ini menggunakan skala Likert dengan rentangan 

empat poin, yaitu mulai dari satu (sangat tidak setuju) sampai empat (sangat 

setuju). Setelah melakukan uji validitas didapat 30 item yang valid. 
Trait cynicism diukur dengan memodifikasi sub skala cynicism dari The 

Measures of Life Attitudes Scale (Kanter dan Mirvis, 1989) yang terdiri atas 7 

item dan diukur menggunakan empat poin skala Likert mulai dari satu 

(sangat tidak setuju) sampai empat (sangat setuju). Setelah melakukan uji 
validitas, item dari skala ini digunakan seluruhnya pada analisis data. 

Identitas moral diukur dengan menggunakan sepuluh item Self 

Importance of Moral Identity Scale yang dikembangkan oleh Aquino dan Reed 

(2002) dan dalam penelitian ini penulis memodifikasi alat ukur tersebut. 
Pada pengukuran ini, subjek pertama kali disajikan dengan sembilan kata 
sifat (misal peduli, kasih, adil, jujur) bersama dengan pernyataan yang 
mewakili beberapa karakteristik yang mungkin menggambarkan seseorang. 

Skala tersebut diukur dengan menggunakan empat poin skala Likert mulai 

dari satu (sangat tidak setuju) sampai empat (sangat setuju). Setelah 
melakukan uji validitas, item dari skala ini digunakan seluruhnya pada 
analisis data. 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur empati pada penelitian ini 
adalah Interpesonal Reactivity Index (IXI) yang dikembangkan oleh Mark H. 

Davis. Skala tersebut terdiri atas 28 item yang diukur dengan menggunakan 
lima poin skala Likert mulai dari nol (tidak menggambarkan saya dengan 

baik) sampai empat (menggambarkan saya sangat baik). Namun, penulis 
memodifikasi alat ukur tersebut karena berdasarkan penelitian terdahulu 
hanya menggunakan dua subscale saja yaitu emphatic concern dan perspective 

taking berjumlah 14 item. Dalam pengisiannya, item tersebut diukur dengan 

menggunakan empat poin skala Likert mulai dari satu (sangat tidak setuju) 

sampai empat (sangat setuju). Setelah melakukan uji validitas didapat 12 
item yang valid. 

Locus of control diukur dengan menggunakan The Multidimensional 

Multi-attribution Causality Scale (MMCS) yang dikembangkan oleh Lefcourt, 

Von Baeyer, Ware, dan Cox. Terdapat 48 item, terdiri atas 24 item yang 
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menekankan pada dominan prestasi dan 24 item menekankan pada 
dominan afiliasi. Pada penelitian ini, penulis memodifikasi alat ukur 
tersebut, 23 item yang digunakan untuk dominan prestasi sedangkan 

dominan afiliasi sebanyak 19 item karena disesuaikan dengan konteks yang 
ada. Semua item locus of control diukur dengan menggunakan empat poin 
skala Likert mulai dari satu (sangat tidak setuju) sampai empat (sangat 

setuju). Setelah melakukan uji validitas didapat 36 item yang valid. 
 

HASIL  
 
Dari hasil analisis regresi berganda, diperoleh R2 sebesar 0,231. Hal ini 

berarti kesepuluh variabel menjelaskan 23,1% varian moral disengagement 

secara simultan sedangkan 76,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di 
luar penelitian. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan jenis kelamin, trait cynicism, identitas moral (internalisasi 

dan simbolisasi), empati (emphatic concern dan perspective taking), dan locus of 
control (external locus of control berkaitan dengan context dan chance serta 

internal locus of control berkaitan dengan ability dan effort) terhadap moral 

disengagement. 

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat dari sepuluh variabel independen, 

hanya empat variabel yang memiliki pengaruh terhadap moral disengagement 

secara signifikan. Untuk variabel jenis kelamin menunjukkan bahwa siswa 
laki-laki  lebih tinggi tingkat moral disengagement-nya dibandingkan dengan 

siswa perempuan (β = 0,161, p < 0,01). Selanjutnya, external locus of control 

(chance) (β = 0,277, p < 0,001) yang berarti bahwa variabel chance secara 
positif berpengaruh signifikan terhadap moral disengagement. Jadi, semakin 

tinggi external locus of control (chance) individu maka semakin tinggi moral 

disengagement-nya. Kemudian, external locus of control (context) (β = 0,214, p < 
0,01), yang berarti bahwa variabel context secara positif berpengaruh 

signifikan terhadap moral disengagement. Jadi, semakin tinggi external locus of 

control (context) individu maka semakin tinggi moral disengagement-nya. 

Terakhir, internal locus of control (effort) (β = -0,154, p < 0,05) yang berarti 

bahwa variabel effort secara negatif berpengaruh signifikan terhadap moral 
disengagement. Jadi, semakin tinggi internal locus of control individu yang 

dikaitkan dengan effort maka semakin rendah moral disengagement-nya. 

Namun, internal locus of control (ability) (β = 0,082, p < 0,05) tidak 
berpengaruh terhadap moral disengagement. Begitu juga dengan trait cynicism 

(β = 0,073, p > 0,05), identitas moral (internalisasi) (β = -0,092, p > 0,05), 

(simbolisasi) (β = -0,019, p > 0,05) dan empati (emphatic concern) (β = 0,017, 

p > 0,05), (perspective taking) (β = -0,084, p > 0,05) tidak berpengaruh 
terhadap moral disengagement. 
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Tabel 1 
Koefisien Regresi 

Variabel Beta Sig. 

Jenis kelamina 0,161** 0,004 
Trait cynicism 0,073 0,213 
Internalisasi -0,092 0,160 
Simbolisasi -0,019 0,762 
Emphaty concern 0,017 0,811 
Perspective taking -0,084 0,816 
Chance 0,277*** 0,000 
Context 0,214** 0,003 
Ability 0,082 0,279 
Effort -0,154* 0,043 
a Dichotomus variable untuk jenis kelamin: laki-laki = 1; perempuan = 0 
* p < 0,05 **p<0,01  ***p<0,001 

 
Pengujian proporsi varians untuk masing-masing variabel independen 

menunjukkan bahwa jenis kelamin memberikan sumbangan varians sebesar 
2,8% (F(1,265) = 7,631, p < 0,05), trait cynicism 2,6% (F(1,264) = 7,159, p < 

0,05), external locus of control (chance) 12% (F(1,259) = 38,243, p < 0,05), dan 
external locus of control (context) 2,9% (F(1,258) = 9,458, p < 0,05). 

 

Tabel 2 
Perhitungan Proporsi Varians Moral Disengagement 

Variabel 
R Square 

Change 
F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

Jenis kelamina 0,028 7,631 1 265 0,006 
Trait cynicism 0,026 7,159 1 264 0,008 
Internalisasi 0,005 1,354 1 263 0,246 
Simbolisasi 0,005 1,512 1 262 0,220 
Emphaty concern 0,005 1,438 1 261 0,232 
Perspective taking 0,000 0,005 1 260 0,946 
Chance 0,120 38,243 1 259 0,000 
Context 0,029 9,458 1 258 0,002 
Ability 0,009 3,144 1 257 0,077 
Effort 0,004 1,177 1 256 0,279 

 

DISKUSI 
 
Dari hasil penelietian menunjukkan bahwa jenis kelamin, external locus of 

control (chance), external locus of control (ability) secara konsisten 

mempengaruhi moral disengagement remaja. Variabel jenis kelamin 

berpengaruh signifikan terhadap moral disengagement. Dari hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa siswa laki-laki lebih besar tingkat moral 

disengagement-nya dibandingkan dengan siswa perempuan. Hal ini sesuai 
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dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Detert et.al. (2008), 
Boardley et.al. (2007) dan Bandura (1996) yang menunjukkan bahwa subjek 
laki-laki lebih besar tingkat moral disengagement-nya dibandingkan dengan 

subjek perempuan. Seperti yang telah dibahas di landasan teori, menurut 
Bandura (dalam McAlister et.al., 2006) hal itu sesuai karena pada usia 
muda perbedaan gender terbukti berkaitan dengan perilaku transgresif. 
Perbedaan gender dapat memunculkan moral disengagement yang sebagian 

besar timbul karena agresi. Untuk subjek laki-laki perilaku agresif yang lebih 
luas dapat dicontohkan, secara sosial dibenarkan, dan diinvestasikan 

dengan nilai fungsional. Hal ini membuat subjek laki-laki lebih mudah 
melakukan cara kekerasan (McAlister, et.al. 2006) subjek perempuan 
memiliki kemampuan sikap peka dalam mengenali berbagai ritme yang 
muncul dalam hubungan manusia dan seringkali juga mampu mengikuti 
perasaannya. Masyarakat menganggap subjek perempuan penuh perhatian 

dan altruistik serta menurut Gilligan mereka menggunakan perspektif 
kepedulian dan keadilan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, subjek 
perempuan lebih tinggi penalaran moral dan perilaku etisnya dibandingkan 
laki-laki (Detert et.al., 2008). 

Selanjutnya, variabel locus of control (chance) memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap moral disengagement remaja. Artinya, semakin 

tinggi external locus of control (chance) individu maka semakin tinggi pula 

moral disengagement-nya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Detert et.al. (2008). Sama seperti yang dibahas sebelumnya, 
individu dengan tingkat external locus of control  yang tinggi lebih cenderung 

untuk melepaskan diri secara moral (moral disengagement) karena mereka 

melihat tanggung jawab sebagai hasil yang datang dari luar dirinya 

(Borrero-Hernandez dalam Detert et.al., 2008). Lalu, tingkat external locus of 

control (chance) yang tinggi juga memungkinkan individu untuk 

mengabaikan atau mengubah konsekuensi karena mereka lebih mungkin 
untuk berpikir bahwa hasilnya tidak dapat membantu mereka (Detert et.al., 
2008). 

Selanjutnya, variabel external locus of control (context) memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap moral disengagement remaja. 

Artinya, semakin tinggi external locus of control (context) yang tinggi juga dapat 

memfasilitasi moral disengagement karena lebih memungkinkan untuk 

memindahkan tanggung jawab sebagai tindakannya ke figur otoritas. 
Individu dengan tingkat external locus of control (context) yang tinggi lebih 

mungkin untuk menggunakan taktik moral disengagement, seperti moral 
justification karena mereka lebih cenderung hanya mengikuti apa yang 

mereka dengar dari tokoh otoritas bukan suatu hal yang dapat mereka 
pertanggungjawabkan atas tindakannya (Detert, et.al., 2008). Selain itu, 
external locus of control (context) mengacu pada keyakinan bahwa kekuatan 

orang lain memegang kendali dalam suatu peristiwa (Levenson dalam 

Detert et.al., 2008). 
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Kemudian, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa internal locus of 

control (effort) juga memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap moral 

disengagement remaja. Artinya, semakin tinggi internal locus of control 

(dikaitkan dengan effort) individu maka moral disengagement individu tersebut 
rendah. Menurut penulis, internal locus of control (dikaitkan dengan effort) 

yang tinggi cenderung untuk mempertimbangkan konsekuensi terhadap 
tindakannya dan kemungkinan untuk menyalahkan orang lain juga lebih 
rendah. Jadi, individu dengan tingkat internal locus of control yang tinggi 

cenderung tidak melepaskan diri dengan menggusur moral atau 
menyebarkan tanggung jawab atas tindakan tidak etis karena mereka 
melihat ke dalam dirinya daripada orang lain atau kondisi normatif 
mengenai penjelasan atau pembenaran hubungan antara tindakan mereka 
dan konsekuensinya. 

Pada penelitian ini variabel trait cynicism tidak berpengaruh signifikan 

terhadap moral disengagement. Tentu saja hal ini berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Detert et.al. (2008) yang menyatakan bahwa trait 

cynicism mempengaruhi moral disengagement dan variabel ini merupakan 

variabel yang pengaruhnya besar terhadap moral disengagement. 

Menurut Wittmeyer (2012) trait cynicism memiliki dua kutub yang 
saling bertentangan, yaitu kutub negatif dan positif. Pada kutub negatif, trait 

cynicism membuat individu tidak mudah untuk percaya terhadap orang lain. 

Namun, di sisi lain trait cynicism digunakan untuk membantu individu 

memvalidasi semua informasi tanpa membiarkan informasi tersebut 
langsung diterima. Kemudian, pada kutub positif, trait cynicism digunakan 

untuk mengekspresikan dirinya menantang segala sesuatu dan 
meletakannya sebagai ujian, sehingga hanya yang trebaik yang 

diperbolehkan untuk terjadi. Dalam ekspresi terburuk, pertentangan dari 
trait cynicism menunjukkan individu yang suka memberontak, bertentangan, 

pemarah, antagonis dan suka berdebat. Mereka menolak untuk setuju 
dengan apa yang terjadi, dan dengan mudah melanggar aturan. Mereka 
mnikmati pertengkaran, memprotes, membantah dan menyangkal. Apapun 
yang orang lain katakan, mereka mengatakan sebaliknya, mereka 

mengambil sikap setuju pada masalah apapun. Sedangkan pada kutub 
positif lainnya, trait cynicism dipakai juga untuk mempertajam rasa ingin 

tahu karena hal tersebut dapat berguna ketika individu merasa memiliki izin 
penuh untuk mengeksplorasi sisi tersembunyi dari kehidupan orang lain 
meskipu orang tersebut tidak mengakuinya (Hoodwin dalam Wittmeyer, 
2012). Karena trait cynicism memiliki dua kutub yang saling berlawanan 

mungkin saja hal ini yang menyebabkan ketidaksesuaian hasil antara 
penelitian terdahulu dengan penelitian ini. 

Variabel lain yang tidak berpengaruh signifikan terhadap moral 

disengagement adalah indentias moral (internalisasi dan simbolisasi). Hal ini 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Detert et.al. (2008) dan 

Moore et.al. (2011) yang menyatakan bahwa identitas moral memiliki 
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pengaruh terhadap moral disengagement. Salah sastu alasan mengapa terjadi 

perbedaa hasil penelitian adalah, meskipun sampel dalam penelitian ini 
memiliki sense internalisasi yang relatif kuat terhadap indentitas moral 

mereka,  mungkin ada faktor lain yang menghambat motivasi, kemampuan, 
atau kesempatan untuk menyatakan identitas moral mereka secara publik. 
Atau, bisa jadi bahwa individu secara simbolis mengeskpresikan identitas 
moral ereka dengan cara lain tidak hanya diukur dengan item yang 
digubakan untuk memanfaatkan dimensi simbolisasi. 

Begitu juga dengan variabel empati (emphatic concern dan perspective 

taking) yang tidak berpengaruh signifikan terhadap moral disengagement. Hal 

ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hyde (2007), Detert 
et.al. (2008) dan Moore et.al. (2011) yang menyatakan bahwa empati 
memiliki pengaruh terhadap moral disengagement. Perbedaan yang dihasilkan 
dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya mungkin dikarenakan 

perbedaan sampel. Dalam penelitian ini sampe yang digunakan adalah 
remaja. Sedangkan pada penelitian Detert et.al. (2008) sampe yang 
digunakan adalah mahasiswa baru S1 yang 70% di antaranya sudah 
memiliki pengalaman bekerja. Lalu, pada penelitian Moore et.al. (2011) 
sampel yang digunakan adalah orang dewasa pada setting dunia kerja. 

Karena masa dewasa awal adalah masa beralihnya pandangan egosentris 

menjadi sikap yang empati maka individu pada masa ini dapat 
mengendalikan perasaan pribadi. Individu yang matang dapat mengontrol 
perasaan-perasaan sendiri dan tidak dikuasai oleh perasaan-perasaannya 
dalam mengerjakan sesuatu atau berhadapan dengan orang lain. Individu 
tersebut tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mempertimbangkan 
pula perasaan-perasaan orang lain. 

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hyde (2007) 
sampel yang digunakan sebagian besar adalah anak-anak meskipun dalam 
penelitian tersebut sampel remaja juga digunakan. Menurut Santrock (2007) 
pada usia 10 sampai 12 tahun, anak-anak memperluas perhatian mereka 
kepada masalah-masalah umum yang dihadapi orang-orang yang hidup 
dalam kondisi yang tidak menyenangkan, contohnya orang miskin, cacat, 

dan orang-orang yang dikucilkan. Kepekaan ini membantu anak-anak yang 
lebih tua untuk bertingkah laku altruistik, dan pada akhirnya memunculkan 
rasa kemanusiaan. Walalupun setiap remaja memiliki kemampuan untuk 
memberikan respon dengan cara berempati, namun tidak semua dapat 
melakukannya. Tingkah laku empati pada remaja berbeda satu sama lain 
sehingga disfungsi empati pada remaja dapat menyebabkan munculnya 

tingkah laku antisosial. 
Begitu juga variabel internal locus of control (dikaitkan dengan ability) 

yang tidak berpengaruh signifikan terhadap moral disengagement. Hasil ini 

tidak sesuai dengan asumsi penulis yang mentakan bahwa internal locus of 
control (ability) mempengaruhi moral disengagement remaja. Ketidaksesuaian 
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hasil penelitian ini, penulis hanya bisa menjelaskannya secara metodologis 
dan semuanya terangku menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. 

Secara umum, ketidaksesuaian/perbedaan yang dihasilkan dari 

penelitian ini baik dengan hasil penelitian terdahulu maupun dengan asumsi 
penulis mungkin disebabkan oleh prosedur penelitian yang kurang baik. 
Karena jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Detert 
et.al. (2008) mereka melakukannya dalam jangka waktu yang tidak 
sebentar. Mereka melakukan survei hinggai tiga kali dalam penelitiannya 
dan jauh berbeda dengan penelitian yang langsung turun ke lapangan tanpa 

melakukan survei. Selain prosedur penelitian yang kurang baik, hal lain 
yang menyebabkan hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian 
sebelumnya adalah dalam mengadaptasi alat ukur yang digunakan. Penulis 
beranggapan bahwa dalam mengadaptasi alat ukur masih terdapat 
kerancuan dari segi bahasa sehingga memunculkan social desirability dalam 

alat ukur tersebut. Oleh karena itu, kelemahan-kelamahan tersebut sangat 
memungkinkan sekali hasil yang tidak sesuai dengan harapan penulis. 
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Abstract 
This research aims to explore the utilization of organizational identity as business strategy, 
development process, and its meaning to employee of TV station. Qualitative approach with 
grounded theory tradition is used as research design. Research data are gathered by doing 
observation, interview and document analysis. Result of this study is underlining the 
importance of utilization and development of organizational identity as business strategy 
which could make company survived and sustainable. This research also emphasize model of 
identity development that could be used as business strategy. 

 
Keywords: Business Strategy, Organizational Identity, TV Station 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki penggunaan identitas organisasi sebagai strategi 
bisnis, proses pengembangan, dan maknanya untuk karyawan dari stasiun TV. Pendekatan 
kualitatif dengan tradisi grounded theory digunakan sebagai desain penelitian. Data 

penelitian didapatkan dengan melakukan observasi, wawancara dan analisis dokumen. Hasil 
dari penelitian menggarisbawahi pentingnya penggunaan dan pengembangan identitas 
organisasi sebagai strategi bisnis yang dapat membuat perusahaan bertahan dan 
berkelanjutan. Penelitian ini juga menekankan model pengembangan identitas yang dapat 
digunakan sebagai strategi bisnis. 
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PENDAHULUAN 

 
Di Indonesia, stasiun TV dibagi atas milik Pemerintah dan swasta. Berbeda 
dengan milik Pemerintah, stasiun swasta sangat bergantung profit untuk 
bertahan dari persaingan usaha. Lapan (2009) mengatakan bahwa industri 
televisi saat ini dihadapkan pada banyak ancaman, ia sangat menekankan 
pentingnya konten untuk merebut audiens.  

Penelitian Bielby dan Bielby (2003) menemukan bahwa telah terjadi  
peningkatan secara signifikan konsentrasi pekerja pembuat konten acara 
oleh perusahaan televisi sejak 1990 hingga 2002. Bygrave dan Macmillan 
(2008) memaparkan bahwa dorongan liberalisme kini telah berkembang 
menjadi mimpi buruk materialisme serta komunitas pencari kekayaan yang 

sulit dikontrol yang berdampak langsung kepada pekerja perusahaan. 
Perusahaan yang terfokus pada profit melakukan eksploitasi karyawan 
dengan memberlakukan jam lembur dan praktik pengelolaan sumberdaya 
yang tidak manusiawi. 

Karakas (2009) mengatakan bahwa perkembangan organisasi 
seharusnya memeberikan dampak positif bagi kehidupan para manajer dan 

pekerjaanya. Karnes (2008) juga membuktikan bahwa perusahaan berfokus 
pada pemenuhan kebutuhan karyawan memiliki peluang berhasil lebih 
baik, sehingga strategi bisnis seharusnya tidak hanya terfokus pada profit 
tetapi juga kesejahteraan karyawannya.  

Identitas organisasi sebagai pembeda juga memegang peranan penting 

sebagai faktor penentu keberhasilan perusahaan (Altiok, 2011; Javadi & 
Yavarian, 2011). Identitas organisasi akan menciptakan motivasi yang 
dibutuhkan untuk membangkitkan rasa kesukarelaan dalam berperilaku 
organisasi. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa identitas organisasi 
berperan penting (Bréda, Delattre & Ocler, 2008; Wallström, Karlsson, 
Salehi-Sangari, 2008) baik strategi pemasaran (Alsem & Kostelijk, 2008; 

Craig, Dibrell & Davis, 2008; Tarnovskaya, Elg & Burt, 2008) maupun 
sebagai modal sosial perusahaan/social capital (Johns & Gyimothy, 2008; 

Runyan, Huddlestone, Swiney, 2007). Penelitian tersebut berimplikasi pada 
pentingnya membuat logo perusahaan yang sesuai dengan budaya dan 
kondisi sosial-demografi perusahaan (Boatwright, Cagan, Kapur & Saltiel, 

2009; Ghodeswar, 2008). 
Hingga saat ini kata “strategi” dalam dunia bisnis memiliki berbagai 

definisi. Sebagian orang memandang strategi sebagai serangkaian taktik 
sedangkan sebagian orang lain menyamakan istilah strategi dengan 
perencanaan jangka panjang (Anderson & Ovaice, 2006). Andersen (2010) 
memaparkan proses pembuatan strategi ke dalam empat langkah analisis 
(lihat gambar 1). Langkah pertama, perusahaan melakukan identifikasi 
keadaan di dunia industri dan berbagai kemungkinan yang dapat timbul 
dari keadaan tersebut. Langkah kedua, menetapkan tujuan dan harapan 
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perusahaan ke depan, hal ini penting sebagai haluan perusahaan dalam 
berbisnis. Langkah ketiga, mengidentifikasikan berbagai kemungkinan 

hambatan yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah keempat, 
perusahaan dapat membuat perencanaan (rencana aksi) untuk dilakukan 
dan alternatif strategi untuk mencapai tujuan tersebut. 

Tolak ukur berhasilnya sebuah strategi bisnis adalah eksistensi dan 
pertumbuhan perusahaan sehingga dapat bersaing dengan kompetitornya. 
Miller (2010) menjelaskan bahwa perusahaan yang berhasil bertahan hingga 

saat ini memiliki karakteristik fleksibel, tangkas, dan resiliensi terhadap 
perubahaan. Ingelgard dan Norrgren (2001) melengkapi asumsi tersebut 
dengan menjelaskan bahwa kepekaan untuk menangkap tuntutan dari dunia 
luar dengan keberhasilan melakukan perubahan secara internal menjadi 
kebutuhan penting bagi organisasi untuk dapat bertahan. 

 

Gambar 1 

Proses Analisis Pembuatan Strategi 

 
Pemimpin perusahaan memegang peranan penting dalam organisasi. 

Perubahan trend yang cepat dan dinamika manusia yang ada, menuntut 

pemimpin perusahaan agar cepat merespon dan memformulasikan 
perencanaan strategis untuk kemajuan organisasi dengan tetap menjaga 

sustainibilitas secara internal. Pemimpin perusahaan juga dituntut untuk 
mengerti kompetitornya sebelum mereka mengembangkan strategi yang 
efektif (Anderson & Ovaice, 2006). Integrasi antara strategi yang tepat, 
teknologi, dan sistem yang mendukung serta adaptibilitas dan fleksibilitas 
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yang tinggi menjadi keharusan bagi perusahaan untuk dapat tangkas dan 
bertahan dalam dunia industri (Gunarsekaran, 1999; Sherehiy, Karwowski 

& Layer, 2007). Adaptif dan fleksibel menjadi faktor penting berhasilnya 
organisasi dalam menghadapi perubahan trend. Hal tersebut didukung oleh 

penelitian Kjærgaard (2009) yang menggarisbawahi pentingnya perubahan 
berkelanjutan bagi organisasi untuk dapat terus bertahan. 

Identitas dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan sebagai 
jati diri yang mencakup ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Identitas 

organisasi dilihat tidak hanya dari sisi logo/brand atau nama perusahaan 

(Oliver, Statler & Roos, 2010), lebih luas identitas organisasi mencakup 
kebijakan, etos kerja dan ciri khusus yang melekat pada organisasi termasuk 
di dalamnya adalah Company Social Responsibility/CSR (Marin, Ruiz & 

Rubio, 2009) dan hubungan antara budaya organisasi dan citra yang 

ditampilkan (Hatch & Schultz, 1997). Scott dan Lane (2000) berpendapat 
bahwa identitas organisasi muncul dari saling interaksi yang kompleks dan 
dinamis antara manajer, anggota organisasi, dan stakeholder lainnya. Blamer 

(2008) mendeskripsikan identitas organisasi dikaitkan dengan: Identitas dari 
perusahaan, pengidentitasan yang dilakukan oleh perusahaan, cara pandang 
stakeholder terhadap perusahaan, cara pandang stakeholder dari sisi 

perusahaan, dan gambaran identitas yang terlihat. Ananthanarayanan dan 
Narendra (2010) memaparkan bahwa identitas dilihat dari dua aspek,yaitu: 
Internal dan eksternal dengan sudut pandang outsider (orang dari luar 

perusahaan) dan insider (orang dari dalam perusahaan). Jadi, identias 
organisasi dipahami sebagai jati diri organisasi yang mencakup ciri-ciri atau 

keadaan khusus yang ditunjukkan diantaranya dengan kebijakan, etos kerja 
dan ciri khusus yang melekat pada organisasi. 

Balmer, Stuart, dan Greyser (2009) memformulasikan identitas 
organisasi sebagai sebuah kesatuan dari enam aspek yang melekat dalam 
organisasi, yaitu: Actual identity, communicated identity conceived identity, 

convenanted identity, ideal identity, dan desired identity (lihat tabel 1). Actual 

identity berkaitan dengan atribut khusus yang dimiliki perusahaan seperti 
segmen bisnis tujuan organisasi, etos dan gaya bekerja serta segmen pasar. 
Communicated identity berkitan dengan pesan yang disampaikan oleh 

perusahaan baik melalui logo, iklan, dan public relation. Convenanted identity 

berkaitan dengan pesan pokok yang tersirat dalam nama dan atau logo 

perusahaan. Ideal identity berkaitan dengan positioning perusahaan yang 

diharapkan. Desired identity berkaitan dengan keinginan dari para pemiliki 

dan pemimpin perusahaan dalam jangka panjang. Enam aspek yang 
melekat sebagai identitas dalam organisasi, yaitu: Actual identity, 
communicated identity conceived identity, convenanted identity, ideal identity, dan 

desired identity merupakan substansi penting dalam membangun strategi 

organisasi baik jangan pendek maupun jangka panjang. 
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Tabel 1 
Balmer's AC³ID Test of Corporate Brand Management 

Critical Concern  Identity Type Concept Time Frame 

What we really are Actual Corporate identity Present  

What we say we are Communicated  Corporate communication Past/ Present 

What we are seen to be Conceived Corporate Image Past/ Preset 

What the brand stand for Convenanted Corporate brand Past/ Present 

What we ought to be Ideal Corporate Strategy Future 

What we wish to be Desired  CEO Vision Future 

 (Sumber: Balmer, Stuart, & Greyser, 2009) 

 
Identitas organisasi dan strategi bisnis memiliki hubungan yang 

sangat erat, Melewar dan Karaosmonoglu (2006) bahkan menjelaskan 
bahwa strategi merupakan salah satu dimensi yang membentuk identitas 
organisasi. Andersen (2010) dalam paparannya menjelaskan bagaimana 
strategi dibuat dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki perusahaan. 

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasikan keunggulan 
perusahaan, sisi lemah, hambatan yang mungkin dialami, dan peluang yang 
dapat dijajakiperusahaan untuk dapat berhasil. Keunggulan dan kelemahan 
perusahaan sendiri merupakan hal yang melekat pada perusahaan sebagai 
perwujudan identitas yang dilihat baik oleh konsumen maupun kompetitor. 

Penguatan pada sisi keunggulan perusahaan merupakan pengembangan 
identitas organisasi yang digunakan sebagai strategi bisnis untuk meraih 
pasar. 

Penelitian sebelumnya menjelaskan peranan identitas organisasi 
terhadap eksistensi dan keberhasilan perusahaan. Altiok (2011) dalam 
penelitiannya menambahkan bahwa peranan visi dan misi yang bersifat 

aplikatif dapat menjadi strategi untuk menghadapi dan menyelesaikan krisis 
yang terjadi di perusahaan. Anderson dan Ovaice (2006) mengatakan 
bahwa posisi strategis sebuah intervensi pengembangan organisasi harus 
berkaitan dengan misi dan rencana jangka panjang sebuah perusahaan.  

Berdasarkan reviuw literatur dan signifikansi penelitian sebelumnya, 

maka pernyataan utama penelitian ini yaitu bagaimana strategi bisnis 
berupa pengembangan identitas stasiun televisi swasta? 

 

METODE 

 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang memfokuskan 

penggalian berdasarkan pemaknaan dan interpretasi subjek penelitian. 
Penelitian kualitatif memiliki karakteristik menggunakan setting nyata 

sebagai sumber data utama, bersifat deskriptif, berfokus pada proses, 
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menggunakan analisis induktif, dan terfokus pada makna (Bogdan & 
Biklen, 1992). Tradisi grounded theory digunakan karena peneliti berusaha 

mencari teori baru atau mengembangkan sebuah teori yang telah ada 
sebelumnya (Creswell, 1998). 

Situs penelitian yaitu televisi swasta nasional yang berkantor pusat di 
Jakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara 
sebagai inti pendekatan kualitatif (Creswell, 1998), serta analisis dokumen 
untuk mempelajari strategi perusahaan. Pemilihan partisipan dilakukan 

dengan theoritical sampling yang mendasarkan pemilihan responden pada 

subjek yang dianggap mampu memberikan data yang berkontribusi pada 
pengembangan sebuah teori sesuai dengan tema penelitian (Creswell, 1998).  

Wawancara dilakukan dengan vice president, human capital department 

head, produser, dan asisten produser, sedangkan wawancara kepada seorang 

mantan karyawan dilakukan melalui email karena keterbatasan peneliti dan 
responden untuk bertemu langsung. Observasi dilakukan dengan mencatat 
fenomena yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan topik penelitian. 
Analisis dokumen dilakukan pada Strategic Management Project Aim tahun 

2009 yang merupakan sebuah program strategi perusahaan. 
Perekam suara digunakan untuk mendokumentasikan hasil 

wawancara yang berguna sebagai alat kontrol keterbatasan peneliti untuk 
mengingat semua topik pembicaraan. Peneliti juga menggunakan catatan 
lapangan untuk mengurangi bias dalam penelitian kualitatif (Lofland & 
Lofland, 1995). Hasil wawancara ditranskrip dalam bentuk verbatim dan 
dan diverifikasi kepada resonden (member checking). Triangulasi data 

kemudian dilakukan dengan membandingkan data yang didapatkan dengan 
literatur sebagai pembanding untuk melihat apakah data yang didapatkan 
sesuai dengan teman yang ingin diteliti (Strauss & Corbin, 1990). 

Hasil wawancara dianalisis dengan metode narrative analysis yang 

menempatkan responden sebagai pusat informasi (Riessman, 1993). 

Analisis data dilakukan melalui tahap open coding, axial coding, selective 

coding, dan kemudian membangun proporsi teori (Strauss & Corbin, 1990). 

 

HASIL 
 

Kondisi pasar dan persaingan bisnis penyiaran diibaratkan seperti red ocean 

yang mana banyak pesaing dalam segmen bisnis tersebut. Kim dan 
Mauborgne (2006) mengatakan bahwa strategi menghadapi red ocean hanya 

dapat dilakukan dengan mengurangi biaya atau melakukan diferensiasi 
bisnis, hal inilah yang dijadikan pijakan bagi pemiliki, CEO dan manajemen 
perusahaan dalam merumuskan strategi yang akan digunakan. 

Secara eksternal perusahaan melakukan tindakan strategis dengan 
memfokuskan segmen pasar pada keluarga kalangan ekonomi A, B, dan 
C+, melakukan akusisi stasiun TV lain, dan menerapkan diferensiasi bisnis 
sesuai dengan pangsa pasar yang dituju. Hal ini membuat perusahaan 
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perusahaan dikenal sebagai lifestyle dan entertainment untuk keluarga 
kalangan ekonomi A, B, C+. Secara internal, perusahaan menerapkan 

sistem home ground management yang diterapkan membuat perusahaan 
dikenal sebagai stasiun TV yang melakukan setiap kegiatan bisnisnya secara 
mandiri, sedangkan program BPD membuat perusahaan memiliki citra kuat 
sebagai sekolah broadcst terbaik di Indonesia. Proses pengembangan 
identitas organisasi dan penggunaannya sebagai strategi bisnis 
direpresentasikan pada gambar 2.  

 

 
 

Gambar 2 
Pengembangan Identitas 

 
Stasiun TV 
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TV Sebagai Media Lifestyle dan Entertainment bagi Keluarga Kalangan 

Ekonomi A, B, Dan C+ 
Perusahaan menempatkan keluarga sebagai fokus utama pasar. Produk yang 
ditawarkan lebih mengarah pada tayangan yang bersifat lifestyle dan 

entertainment untuk kalangan ekonomi menengah ke atas. Hal ini terlihat 

dari suguhan program yang ditawarkan di layar. Secara garis besar program-
program perusahaan dibagi ke dalam tujuh kategori yaitu: Series, movie, 

entertainment, news, information, religious, dan reality show. Berbeda dengan 

stasiun televisi pendahulunya, perusahaan tidak menyuguhkan sinetron bagi 
pemirsanya. Perusahaan membawa film-film bioskop kedalam layar kaca. 
Film-film yang ditayangkan beragam dan tidak hanya berasa dari dalam 
negeri, namun juga box office movie. Hal ini didasarkan pada pertimbangan 

pangsa pasar yang dituju dan kebutuhan program yang dapat dijual. 

Keseluruhan program ini merupakan perwujuduan dari identitas organisasi 
yang dikembangkan perusahaan sebagai media lifestyle dan entertainment 

yang diperuntunkkan bagi keluarga dengan kelas ekonomi A, B, C+. Hal ini 
terlihat dari kualitas acara yang dikemas lebih baik dan mengarah pada 
keluarga dengan penghasilan diatas Rp1.600.000,-. 

Di sisi lain, perusahaan juga membangun theme park, memperluas 

bisnis dengan mengakuisisi stasiun TV lain, membangun mall, dan 

melakukan diferenisasi pada industri waralaba cafe dan makanan cepat saji. 

Akuisisi dan diferensiasi bisnis sangat jelas membidik keluarga kalangan 
menengah ke atas sesuai dengan segmentasi pasar yang dituju. 
 

TV Sebagai Stasiun Televisi yang Melakukan Inhouse dalam Setiap 

Kegiatan Bisnisnya. 
Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya sangat mengutamakan inhouse 

atau melakukan sendiri kegiatan bisnis dengan memanfaatkan sumber daya 
internal yang ada. Hal ini merupakan strategi utama yang dilakukan 

perusahaan sejak awal dengan tujuan mengurangi biaya produksi. 
Perusahaan membawa konsep ini dan menjabarkannya dalam perilaku 
organisasi dengan melakukan proses rekrutmen dan pengembangan 
karyawan secara mandiri. Data yang didapatkan menunjukan bahwa 
dengan melakukan rekrutmen maupun assessmen dalam jumlah besar 
secara mandiri berdampak sangat signifikan dalam menekan biaya usaha. 

Proses pendidikan calon-calon tenaga kerja dilakukan secara mandiri. Hal 
ini terlihat dari program BPD yang sistem pelatihannya dirancang 
sedemikian rupa sehingga tenaga pengajar berasal dari internal perusahaan 
dan lulusan BPD sebelumnya. 

Program yang diberikan di lyar kaca sevagian besar diproduksi secara 

mandiri dengan tidak melibatkan Production House (PH) sebagai pihak 

ketiga. Hal ini merupakan bukti bahwa konsep inhouse yang dibawa sejak 
awal diterapkan pada semua lini bisnis. Perusahaan juga memiliki tim 
khusus yang bertugas merancang program-program baru untuk disuguhkan 
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kepada pemirsanya. Tidak hanya itu, reporter yang melakukan reportase 
berkonsep video journalist di mana satu orang sudah cukup untuk melakukan 

reportase. Konsep video journalist membuat perusahaan dapat lebih menekan 

biaya reportase dan memperkaya ragam liputan berita yang disajikan 
kepada masyarakat. Keragaman berita ini dibuktikan dengan rating teratas 
versi AC-Nielsen dari segi berita meskipun bukan sebagai televisi berita. 

 
Sebagai Sekolah Broadcast. 

Terobosan perusahaan yang berdampak signifikan adalah adanya program 
BPD. Perusahaan melihat sumber tenaga kerja broadcast di Indonesia masih 

sangat kurang dan mengambil langkah berisiko dengan menjadikan fresh 

graduate dengan bermacam latar belakang sebagai sumber tenaga kerja 

utama. Konsekwensi yang timbul adalah perusahaan harus mendidik 

sendiri calon-calon tenaga kerjanya agar mampu dan mumpuni untuk 
bekerja di bidang broadcast. Perusahaan kemudian melakukan fungsi ganda 

yaitu sebagai perusahaan yang berusaha meraih profit di bidang broadcast 

sekaligus sekaligus sebagai sekolah broadcast bagi calon karyawannya. 
Efek yang timbul dari program ini adalah kuatnya ikatan emosional 

antar karyawan, tingginya nilai jual karyawan yang memicu terjadinya 
hijack, dan ketidaksiapan kerja yang mengakibatkan tingginya turnover. 

Terdapat dinamika pengambilan keputusan yang dialami karyawan untuk 
memilih bertahan atau resign. Passion karyawan yang menyenangi dunia 

broadcast membuat mereka mampu bertahan dari tekanan kerja yang 

dialami, perasaan tersebut kemudian berkembang menjadi kecintaan 

terhadap dunia kerja perusahaan yang didorong jugaoleh kuatnya ikatan 
emosional antar karyawan yang merupakan efek dari sistem BPD. Ikatan 
emosional karyawan yang kuat menciptakan perasaan nyaman dan 
keengganan untuk resign atau menerima tawaran kerja di tempat lain. 

Sistem ini juga menempatkan karyawan pada posisi yang harus selalu siap 

menerima tugas baru sehingga karyawan harus selalu belajar hal baru, hal 
ini membuat mereka merasa berkembang dan memilih bertahan. Alasan 
lain yang membuat bertahan adalah privilege seorang wartawan dan kondisi 

yang sedang hamil. 
Alasan-alasan yang menjadikan karyawan bertahan tersebut 

kemudian berdinamika dengan tekanan kerja, faktor orang tua, kesempatan, 

passion, keinginan bertualang, kurangnya kesejahteraan, keterbatasan waktu 

dan faktor-faktor lain yang mendorong mereka untuk mengambil keputusan 
untuk resign. Jobdes yang diterima karyawan dianggap lebih kompleks 

dibandingkan tivi lain, hal ini membuat mereka harus memberikan tenaga 
dan waktu ekstra untuk menyelesaikan pekerjaanya. Seorang karyawan 

yang notabene masih fresh graduate bisa mempunyai waktu kerja hingga dua 

puluh jam dalam sehari yang kemudianberdampak pada ketidaksetujuan 
orang tuauntuk terus bekerja di perusahaan. Kondisi ini tidak ditunjang 
oleh kesejahteraan yang pada saat itu terbilang jauh lebih kecil 



Pengembangan Identitas Organisasi Sebagai Strategi Bisnis Stasiun TV Swasta 

28 

dibandingkan TV lain, hal in membuat karyawan melihat kesempatan yang 
diberikan perusahaan lain sebagai peluang. Passion dan keinginan karyawan 

untuk bertualang juga mendorong mereka untuk resign dari perusahaan. 

Alasan lain yang juga membuat karyawan memutuskan untuk resign adalah 
permasalahan pribadi seperti kondisi yang sedang hamil, ingin melanjutkan 
studi, ataupun menjadi ibu rumah tangga.  

Tingginya hijack yang terjadi dimaknai sebagai sebuah indikator 

bahwa perusahaan telah berhasil memposisikan diri sebagai sekolah 

broadcast terbaik di Indonesia. Perusahaan kemudian melakukan branding 

diri sebagai The Best Broadcast University di Indonesia dan mengkonfirmasi 

bahwa sampai sekarang sudah memiliki tiga ribu alumni yang tersebar di 
beberapa stasiun lain dengan jabatan yang tinggi. Selain sebagai citra yang 
membanggakan, karyawan juga meragukan citra yang melekat ini dan 
bahkan terdapat pandangan sinis atas pengembangan identitas yang 
dilakukan. Karyawan merasa bangga bahwa lulusa BPD yang bekerja di 
tempat lain meraih keberhasilan dan bernilai tinggi, namun mereka juga 
mempertanyakan apakah benar tujuan perusahaan adalah menciptakan 
tenaga kerja untuk dibajak kompetitor. Selain sebagai indikator keberhasilan 
perusahaan adalah menciptakan tenaga kerja di bidang broadcast, tinggiya 

tingkat turnover juga mengindikasikan rendahnya. Kesejahteraan karyawan 

yang membuat citra perusahaan sebagai sekolah broadcast dipandang sinis 
oleh beberapa kalangan. 
 

DISKUSI 

 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa strategi bisnis 
stasiun televisi swasta sebagaimana direpresentasikan pada tabel 2, dan 
model pengembangan identitas organisasi sebagaimana digambarkan pada 
gambar 3 merupakan strategi yang didasarkan pada pengembangan 

identitas perusahaan. Secara eksternal perusahaan dapat melakukan 
segmentasi pasar dan menjadikan pijakan dalam melakukan akuisisi dan 
diferensiasi bisnis untuk kemudian mengembangkan identitasnya sebagai 
perusahaan yang fokus pada segmen tertentu.  

Perusahaan dapat menggunakan pertimbangan budaya dan kelas 
sosial (Assael, 1981) untuk melakukan market segmentation dan product 

positioning (Assael, 1981; Autohides & Raaij, 1951) sebagai strategi untuk 
membidik pangsa pasar tertentu yang merupakan implementasi dari cabang 
keilmuan psikologi konsumen (Munandar, 2008). Segmentasi pasar dan 
pengembangan produk menjadi kunci utama dalam strategi bisnis televisi 
sebagai media perekayasa komunikasi dan informasi publik. 
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Tabel 2 
Strategi Bisnis Stasiun Televisi Swasta 

 Lingkup Tindakan Strategis 

Strategi Bisnis 

Eksternal 

Segmentasi Pasar 

Diferensiasi Bisnis 

Akuisisi 

Internal 
Home ground management 

BPD 

 
Secara internal, stasiun televisi swasta dapat melakukan sistem home 

ground manajemen sebagai usaha menekan biaya produksi untuk 

memaksimalkan profit perusahaan sebagai aplikasi dari perilaku organiasai 
yang berkaitan dengan kultur dan kebijakan sumber daya manusia (Robins 
& Judge, 2008). Penelitian ini juga mendukung pentingnya perencanaan dan 
perubahan-perubahan strategis berupa penggunaan dan pengembangan 
kultur maupun strategi yang kompetitif  dan terintegrasi untuk bersaing di 

pasar (Cummings & Worley, 2005). 
Pada gambar 3 dapat dilihat bahwa pengembangan identitas 

organisasi dilakukan pada conceived identity yang terbentuk di mata 

stakeholder. Perusahaan dapat menggunakan penilaian pasar kepada dirinya 

untuk kemudian disesuaikan kembali pada stakeholder sebagai identitas 

perusahaan. Pengembangan identitas ini membantah dan mengembangkan 
paparan Kim dan Mauborgne (2006) yang mengatakan bahwa strategi pada 
red ocean hanya dapat dilakukan dengan menghemat biaya dan melakukan 

diferensiasi. Peneliti menemukan bahwa perusahaan dapat melakukan 
pengembangan identitas sebagai strategi untuk meraih positioning di pasar. 

Peneliti juga menggarisbawahi pentingnya faktor manusia sebagai anggota 

organisasi dalam pengembangan identitas yang dilakuan, hal in tercermin 
dari dinamika yang terjadi di internal perusahaan dan intervensi yang 
dilakukan perusahaan untuk menjaga sustainibilitas organisasi. 

Penelitian ini menguatkan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan 
bahwa identitasborganisasi memgang peranan penting bagi perusahaan 

(Bréda, Delattre & Ocler, 2008; Wallström, Karlsson, Salehi-Sangari, 2008) 
dan menjadi modal sosial untuk berhubungan denganorganisasi lain (Johns 
& Gyimothy, 2008; Runyan, Huddlestone, Swiney, 2007). Penelitian ini juga 
menguatkan penelitian yang menyatakan bahwa identitas tidak hanya 
dilihat dari sisi nama dan logo perusahaan (Oliver, Statler, Roos, 2010) serta 
mengembangkan teori identitas organisasi yang dipaparkan oleh Balmer, 

Stuart, dan Greyser (2009). 
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Gambar 3 
Model Pengembangan Identitas Organisasi 

 
Keterbatasan penelitian terletak pada metode penggalian data. Salah satu 
responden yang tidak dapat diwawancarai secara langsung membuat data 

yang didapatkan melalui wawancara langsung membuat data yang 
didapatkan tidak sekaya data yang didapatkan melalui wawancara langsung. 
Data hasil observasi juga memiliki kekurangan karena waktu yang tersedia 
dan dapat digunakan peneliti di perusahaan tidak mencukupi, hal in 
berkaitan dengan suasana kerja di stasiun TV terbilang sibuk dan 

mengutamakan presisiwaktu. Kamera juga tidak dapat digunakan untuk 
mendokumentasikan artefak perusahaan dikarenakan kebijakan perusahaan 
yang melarang penggunaa alat perekam gambar di dalam lingkungan 
perusahaan terutama studio.  

Saran diberikan kepada peneliti selanjutnya yang ingin melakukan 

penelitian dengan topik dan situs yang sama adalah untuk melakukan 
penelitian dengan sistem magang. Sistem ini akan memungkinkan peneliti 
untuk mendapatkan lebih banyak data dari observasi lapangan dan catatan-
catatan perusahaan yang akan memperkaya hasil penelitian. Namun begitu, 
peneliti perlu berhati-hati dengan kemungkinan terjadinya halo effect yang 

akan mencemari hasil penelitian. Peneliti selanjutnya juga sangat 

dianjurkan untuk mewawancarai responden secara langsung dalam 
melakukan proses penggalian data. Hal ini akan membantu peneliti dalam 
melakukan probing sehingga tingkat kedalaman data yang diinginkan dapat 
tercapai. 
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Abstract 
This reasearch was done in order to know influence of self control toward anxiety of academic 
procrastination among students joining in organizations of natural lovers. It used quantitative 
method by distributing scales of self control and anxiety of academic procrastination to 
students who have been chosen as samples. The result of reaserch showed that self control has 
big impact toward anxiety of academic procrastination among students. This research 
supported previous reasearches about anxiety of academic procrastination. Suggestions related 
to the result‟s research was discussed. 

 
Keywords: Self-Control, Anxiety, Academic Procrastination 

 

Abstrak 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kontrol diri terhadap kecemasan 
prokrastinasi akademik mahasiswa yang tergabung di dalam organisasi pecinta alam. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mendistribusikan skala kontrol diri 
dan kecemasan prokrastinasi akademik kepada mahasiswa sebagai sampelnya. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol diri memiliki pengaruh yang besar terhadap 
kecemasan akademik prokrastinasi mahasiswa. Penelitian ini mendukung penelitian 
sebelumnya mengenai kecemasan akademik prokrastinasi. Saran yang beruhubungan 
dengan hasil penelitian didiskusikan. 
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PENDAHULUAN 

 
Di negara-negara maju secara umum penduduknya sudah memiliki 
kesadaran tinggi akan arti penting pendidikan dan penguasaan iptek. Hal 
tersebut terlihat dari angka partisipasi belajar penduduk negara-negara maju 
yang sangat tinggi. Partisipasi belajar yang tinggi menuntut seseorang untuk 
mempunyai sikap disiplin yang tinggi pula. Sikap disiplin merupakan sikap 

yang harus ditingkatkan, karena memberi manfaat dan sumbangan yang 
besar untuk menjadikan seseorang yang berkualitas. 

Berhubungan dengan mansusia yang berkualitas, dalam khasanah 
ilmu psikologi terdapat istilah prokrastinasi yang menunjukkan suatu sikap 
yang tidak disiplin dalam penggunaan waktu. Dalam Cho & Chu (2005) 

banyak orang mengklaim bahwa ketika mereka mulai bekerja pada menit-
menit terakhir, mereka masih bisa selesai tepat waktu dan mereka 
cenderung bekerja lebih baik dan lebih cepat atau menghasilkan lebih 
banyak ide kreatif di bawah tekanan waktu. 

Hasil penelitian Solomon & Rothblum (1984) pada mahasiswa 
Universitas Vermont menunjukkan bahwa data frekuensi penundaan untuk 

berbagai tugas akademis 46% dari subyek melaporkan bahwa mereka 
hampir selalu atau selalu menunda-nunda untuk mempelajari makalah, 
27,6% menunda-nunda belajar untuk ujian, dan 30,1% menunda-nunda 
untuk membaca tugas mingguan, menunda-nunda pada untuk mengerjakan 
tugas-tugas administratif (10,6%), tugas pertemuan (23%), dan kegiatan 

sekolah pada umumnya (10,2%). 
Hal ini didukung oleh survei yang dilakukan peneliti pada salah satu 

organisasi pecinta alam pada tahun 2012 yang menemukan bahwa dari 21 
mahasiswa, 70% diantaranya lulus tidak tepat waktu. Selain itu, pada 74 
mahasiswa yang masih aktif dalam perkuliahan, 80% diantaranya 
mengulang beberapa mata kuliah. Hal tersebut yang akhirnya 

memunculkan paradigma bagi beberapa orang bahwa Mahasiswa Pecinta 
Alam “MAPALA” adalah mahasiswa yang paling lama dikarenakan 
kebanyakan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi pecinta alam 
menyelesaikan studinya tidak tepat waktu. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik 

pada mahasiswa, namun peneliti hanya mengambil 2 faktor yang 
mempengaruhi hal tersebut, yakni kontrol diri dan kecemasan, dan 
ditambah dengan 2 faktor demografis, yakni usia dan jenis kelamin. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kuhnle, Manfred, & Britta (2011) 
menyatakan bahwa kontrol diri telah terbukti menjadi prediktor yang baik 
dari prokrastinasi. Individu jelas menunda-nunda karena mereka tidak bisa 
mengendalikan perilaku mereka dan lebih memilih untuk mengikuti 
kegiatan jangka pendek yang menyenangkan daripada berpegang pada 
tujuan mereka. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Ghufron (2004) yang 
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menemukan bahwa semakin rendah kontrol diri semakin tinggi 
prokrastinasi akademik pada remaja, begitu pula sebaliknya, semakin tinggi 

kontrol diri, maka semakin rendah prokrastinasi akademik terbukti. 
Selain faktor kontrol diri, peneliti juga melihat faktor kecemasan juga 

mempengaruhi prokrastinasi akademik. Hal ini didukung oleh penelitian 
Haycock (1998) yang menyatakan bahwa kecemasan merupakan variabel 
lain yang sering diteliti, baik dalam penelitian tentang prokrastinasi maupun 
dalam penelitian tentang self efficacy. Selain itu, Sharma (1997) menemukan 

bahwa kecemasan merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan 
prokrastinasi. 

Sampai saat ini, variabel demografi yang konsisten diteliti dalam studi 
prokrastinasi adalah jenis kelamin dan usia. Beberapa penelitian 
menunjukkan tidak ada perbedaan jenis kelamin yang signifikan dalam 

terjadinya prokrastinasi, sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa 
wanita berada pada resiko yang lebih besar daripada laki-laki. Selain itu, 
wanita mungkin mengalami tingkat kecemasan yang lebih besar terkait 
dengan prokrastinasi (Haycock, 1998). 

Steel (2007) menyatakan bahwa faktor usia juga menjadi faktor untuk 
mengembangkan informasi tentang subjek penelitian. Hal ini juga diperkuat 

oleh penelitian Haycock (1998) yang juga memasukkan faktor usia menjadi 
variabel yang ikut diteliti untuk melihat apakah faktor usia juga menjadi 
faktor yang mempengaruhi prokrastinasi. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mahasiswa yang 
tergabung dalam organisasi pecinta alam sebagi subjek penelitian. 

Mahasiswa yang tergabung dalm organisasi pecinta alam seharusnya 
terlatih untuk mempunyai kontrol diri yang baik, karena saat mereka berada 
pada situasi alam yang tidak menentu, mereka harus dapat berpikir dan 
bertindak untuk dapat keluar dari situasi yang mengancam. Saat itulah 
tingkat kecemasan mereka diuji. Saat mereka terlalu cemas dalam 
menghadapi semua keadaan yang tidak sesuai, bisa jadi merekalah yang 

akan menjadi “korban” dari alam yang mereka kunjungi. 
Berdasarkan penjelasan diatas, meskipun sebelumnya telah dilakukan 

penelitian mengenai variabel kontrol diri dan kecemasan yang dikaitkan 
dengan prokrastinasi akademik, namun relevansi kekinian data tersebut 
masih perlu untuk diteliti kembali, apakah hasil tersebut masih relevan atau 

tidak jika menggunakan subjek yang berbeda dengan penelitian 
sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kontrol 
diri, kecemasan, jenis kelamin, dan usia terhadap prokrastinasi akademik 
pada mahasiswa anggota organsisasi pecinta alam yang terdapat di UIN 
Syarif Hidayatullah Jakarta. 
 

Prokrastinasi Akademik 
Prokrastinasi adalah perbuatan sia-sia dalam menunda tugas, tidak semata-
mata penelitian yang berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan atau 
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manajemen waktu, tetapi juga melibatkan interaksi komplek dari 
komponen-komponen tingkah laku, kognitif, dan afektif (Solomon & 

Rothblum, 1984). 
Prokrastinasi telah dianggap sebagi perilaku yang membuang-buang 

waktu, kinerja yang buruk, dan stres yang meningkat. Banyak orang 
mengklaim bahwa ketika mereka mulai bekerja pada menit-menit terakhir, 
mereka masih bisa selesai tepat waktu dan mereka cenderung bekerja lebih 
baik dan lebih cepat atau menghasilkan lebih banyak ide kreatif di bawah 

tekanan waktu (Cho & Chu, 2005). 
Dari berbagai definisi yang dijabarkan oleh para ahli diatas, dapat 

diambil kesimpulan bahwa secara umum prokrastinasi merupakan tingkah 
laku seseorang untuk memulai atau menyelesaikan tugas secara keseluruhan 
karena adanya ketakutan untuk gagal dan pandangan bahwa segala sesuatu 

harus dilakukan dengan benar, yang mengakibatkan tugas-tugas menjadi 
terbengkalai, bahkan bila diselesaikan hasilnya menjadi tidak maksimal. 
Penundaan juga bisa mengakibatkan seseorang kehilangan kesempatan dan 
peluang yang datang. 

Menurut Solomon & Rothblum (1984) terdapat enam jenis tugas pada 
prokrastinasi akademik, yaitu (1) menulis (tugas mengarang); (2) belajar 

untuk menghadapi ujian; (3) membaca; (4) kinerja administratif; (5) 
menghadiri pertemuan; dan (6) kinerja akademik secara keseluruhan. 
Keenam jenis tugas ini dijadikan dasar untuk membuat alat ukur dalam 
penelitian ini. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik 

yang dikemukakan oleh beberapa ahli (Steel, 2007; Ghufron, 2004; Ariely & 
Wertenbroch, 2002; Haycock, 2001) sebagai berikut: 
1. Karakteristik tugas, dibagi menjadi 2, yaitu: 

a. Waktu pemberian reward and punishment, Samuel Johnson dalam 

Piers (2007) berpendapat bahwa temporal proximity sebagai penyebab 

alami prokrastinasi. Prokrastinasi menurun ketika tugas semakin 

dekat (temporal proximity). 

b. Taskaversiveness, maksudnya adalah mengacu pada tindakan yang 

tidak menyenangkan. Ketika sekali berusaha untuk menghindari 
stimulus yang aversive dan konsekuensinya semakin menjadi situasi 
aversive (tidak menyenangkan), semakin besar untuk menjauhi tugas. 

2. Perbedaan individual 
Percobaan untuk menentukan hubungan antara prokrastinasi dengan 
perbedaan individual sudah banyak. Para peneliti membagi perbedaan 
individual ke dalam lima tipe kepribadian. 

3. Demografi 
Munculnya perilaku prokrastinasi di populasi tidak hanya disebabkan 

oleh sifat-sifat kepribadian saja. Beruntungnya peneliti sudah secara 
konsiten memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengevaluasi 
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tiga moderator demografi, yaitu: usia, jenis kelamin, dan tahun (lamanya 
waktu). 

4. Hasil/dampak 
Suasana hati seseorang dapat memperburuk sebagai akibat dari 
munculnya rasa penyesalan yang dialami seseorang setelah melakukan 
prokrastinasi. Dampak yang muncul jika seseorang melakukan 
prokrastinasi yaitu dapat munculnya kekhawatiran berlebihan terhadap 
tugasnya. Sedangkan pada kinerja, jika seseorang melakukan 

prokrastinasi maka konsekuensi yang ditampilkan yaitu kinerja atau 
prestasi yang rendah. 

5. Kontrol diri 
Dalam Ghufron (2004) menyatakan ada hubungan yang signifikan 
antara kontrol diri dan prokrastinasi akademik. Selain itu Ariely & 

Wrentonbroch (2002) menyatakan bahwa prokrastinasi adalah salah satu 
masalah penting dalam pengendalian diri. 

6. Kecemasan 
Dalam Haycock (2001) disebutkan bahwa ada variabel lain juga yang 
terkait dengan prokrastinasi adalah kecemasan (anxiety). 

 

Kontrol Diri 
Pengendalian tingkah laku, yaitu melakukan pertimbangan-pertimbangan 
terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu untuk bertindak (Averill, 
1973). Calhoun dan Acocella (1990) mendefinisikan kontrol diri sebagai 
pengaturan proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang dengan 

kata lain serangkaian proses yang membentuk dirinya sendiri. 
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kontrol diri adalah 

suatu aktifitas pengendalian tingkah laku, baik fisik maupun psikologis 
dengan serangkaian proses pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu 
sebelum bertindak yang akan membentuk dirinya sendiri. 

Berdasarkan konsep Averill (1973) terdapat tiga komponen kontrol 

diri yang meliputi lima aspek, yaitu: 
1. Behavioral control 

Behavioral control merupakan kesiapan atau tersedianya suatu respon 

yang dapat secara langsung mempengaruhi atau memodifikasi suatu 
keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol diri ini 

diperinci menjadi dua komponen, yaitu mengatur pelaksanaan (regulated 

administration) dan kemampuan memodifikasi stimulus (stimulus 
modifiability). 

2. Cognitive control 

Merupakan kemampuan individu dalam mengolah informasi yang tidak 
diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, atau menggabungkan 

suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis 
atau untuk mengurangi tekanan. Aspek ini terdiri atas dua komponen, 
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yaitu memperoleh informasi (information gain) dan melakukan penilaian 

(appraisal). 

3. Decisional control 

Merupakan kemampuan seseorang untuk memilih hasil atau suatu 
tindakan berdasarkan pada suatu yang diyakini atau disetujuin. Self 

control dalam menentukan pilihan akan berfungsi baik dengan adanya 

suatu kesempatan, kebebasan, atau kemungkinan pada diri individu 
untuk memilih berbagai kemungkinan tindakan. 

 

Kecemasan 
Nevid, Rathus&Greene (2005) menyatakan bahwa kecemasan adalah suatu 
keadaan aprehensi atau keadaaan yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang 
buruk akan segera terjadi, yang diikuti dengan ciri-ciri fisik, kognisi, dan 

perilaku. 
Pendapat lain dikemukakan oleh Sutardjo (2005) yang menyatakan 

bahwa kecemasan (anxiety) sebagai suatu perasaan yang sifatnya umum, 
dimana seseorang merasa ketakutan atau  kehilangan kepercayaan diri yang 
tidak jelas asal maupun wujudnya. Cemas adalah suatu keadaan perasaan, 
dimana individu merasa lemah sehingga tidak berani dan mampu untuk 

bersikap dan bertindak secara rasional sesuai dengan yang seharusnya. 
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kecemasan adalah 

dimana individu merasa lemah sehingga tidak berani untuk bersikap dan 
bertindak secara rasional sesuai dengan yang seharusnya, mood individu 

tersebut menjadi negatif dengan ditandai dengan gejala tubuh dari 

ketegangan fisik, dan ketakutan tentang masa depan yang tidak rasional. 
Kecemasan terdiri dari berbagai gejala, Nevid, Rathus&Greene (2005) 

menyebutkan ada tiga gejala dari kecemasan, yaitu (1) fisiologis; (2) 
perilaku; (3) kognitif. 
 

METODE 
 

Penelitian kuantitatif ini melibatkan 136 sampel (87 laki-laki dan 49 
perempuan) dari 204 populasi mahasiswa yang tergabung dalam organisasi 
pecinta alam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Teknik pengambilan sampel 
yang dilakukan adalah proportional stratified sampling. 

Alat ukur dalam penelitian ini menggunakan Procrastination Assessment 

Scale Students yang dikembangkan oleh Solomon&Rothblum (1984) yang 
memiliki koefisien reliabilitas 0,80. Alat ukur ini telah diadopsi dan 
diadaptasi sesuai dengan budaya yang ada pada sampel. Alat ukur kontrol 
diri dikembangkan oleh peneliti berdasarkan aspek-aspek kontrol diri sesuai 
dengan konsep Averill (1973). Sedangkan untuk skala kecemasan peneliti 

menggunakan alat ukur yang berdasarkan atas pernyataan yang terdapat 
dalam Nevid, Rathus dan Greene (2005) berdasarkan indikator tertentu 
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yang terdapat pada ciri-ciri kecemasan, yaitu ciri fisiologis, perilaku, dan 
kognitif. 

Jumlah item pada masing-masing skala adalah 18 item untuk 
prokrastiansi akademik, 21 item untuk kontrol diri, dan 9 item untuk 
kecemasan. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah kontrol diri, kecemasan, jenis 
kelamin, dan usia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prokrastinasi 
akademik mahasiswa yang tergabung dalam organisasi pecinta alam UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta. 
 

HASIL 
 

Peneliti menguji hipotesis dengan teknik analisis regresi berganda dengan 

menggunakan software SPSS 17. Maka akan diperoleh hasil dari tabel R 

square sebagai berikut: 

 

Tabel 1 
R square 

Model R R Square Adjust R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .557a .311 .279 7.98140 

 
Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa perolehan R square sebesar 

0,311 atau 31,1%, artinya proporsi varians dari prokrastinasi akademik yang 
dijelaskan oleh semua independen variabel adalah sebesar 31,1%, 
sedangkan 68,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 

 

Tabel 2 
Koefisien Regresi 

Coefficientsa 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

T 

 

 

Sig. B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) 5.561 13.409  .415 .679 
 BEHAVIOR 

CONTROL 
-.531 .103 -.459 -5.183 .000 

 COGNITIVE 
CONTROL 

-.072 .073 -.077 -.984 .327 

 DECISIONAL 
CONTROL 

-.026 .077 -.028 -.336 .737 

 KECEMASAN .204 .077 .217 2.652 .009 
 USIA .196 .143 .102 1.370 .173 
 JENIS 

KELAMIN 
.029 .147 .015 .200 .842 
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Hasil tabel di atas menunjukkan hanya koefisien regresi behavior 

control dan kecemasan yang signifikan sedangkan sisa lainnya tidak 

signifikan. Berdasarkan tabel koefisien regresi diatas dapat dijelaskan 
persamaan regresi berikut: 

Prokrastinasi Akademik = 5,561 + (-0,531) behavior control* + (-0,072) 

cognitive control + 0,204 kecemasan* + 0,196 usia + 0,029 jenis kelamin. 
 

Berdasarkan uji hipotesis minor kontrol diri (behavior control, cognitive 

control, decisional control), kecemasan, usia, dan jenis kelamin yang dianalisis 
secara terpisah dengan masing-masing aspek didalamnya, didapatkan 
bahwa hanya ada 1 variabel independen dari kontrol diri (behavior control) 

dan 1 variabel kecemasan yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

prokrastinasi akademik. Kemudian, berdasarkan proporsi varians 
seluruhnya, prokrastinasi akademik yang dipengaruhi oleh variabel 
independen kontrol diri (behavior control, cognitive control, dan decisional 

control), kecemasan, usia, dan jenis kelamin adalah sebesar 31,1% 

sedangkan 68,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 
 

DISKUSI 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis, didapatkan bahwa ada 
pengaruh yang signifikan dari variabel kontrol diri (behavior control, cognitive 

control, decisional control), kecemasan, dan faktor demografis terhadap 

prokrastinasi akademik mahasiswa yang tergabung dalam organisasi pecinta 
alam. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan 
oleh Kuhnle, Manfred, & Britta (2011) yang menyatakan bahwa kontrol diri 
telah terbukti menjadi prediktor yang baik dari prokrastinasi. Individu jelas 
menunda-nunda karena mereka tidak bisa mengendalikan perilaku mereka 
dan lebih memilih untuk mengikuti kegiatan jangka pendek yang 
menyenangkan  daripada berpegang pada tujuan mereka. Selain itu, 
penelitian ini juga mendukung penelitian Ghufron (2004) yang menyatakan 
semakin rendah kontrol diri, maka semakin tinggi prokrastinasi akademik 
pada remaja, begitu pula sebaliknya. Secara umum orang yang mempunyai 
kontrol diri yang tinggi akan menggunakan waktu yang sesuai dan 

mengarah pada perilaku yang lebih utama, yang bila ia pelajar maka ia akan 
mengutamakan untuk belajar, sedangkan orang yang mempunyai kontrol 
diri rendah tidak mampu mengatur dan mengarahkan perilakunya, sehingga 
akan lebih mementingkan sesuatu yang lebih menyenangkan, dan 
diasumsikan banyak menunda-nunda. 

Variabel selanjutnya adalah kecemasan, penelitian ini mendukung 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sharma (1997) yang 
menemukan bahwa kecemasan merupakan salah satu faktor yang 
berhubungan dengan prokrastinasi. Selain itu, McCown dalam Haycock 
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(1998), behavioris percaya bahwa prokrastinasi adalah kebiasaan belajar 

berkembang dari prefensi manusia untuk kegiatan yang menyenangkan dan 

imbalan jangka pendek. Sebaliknya, teori psikodinamika melihat 
prokrastinasi sebagai pemberontakan terhadap orang tua yang terlalu 
menuntut atau sebagai cara untuk menghindari kecemasan bawah sadar. 
Hal senada juga diucapkan oleh Senecal dan Koester (1995) yang 
menemukan bahwa siswa yang menunda-nunda memiliki skor secara 
signifikan lebih tinggi daripada siswa lain pada variabel kecemasan. 

Variabel demografi yang konsisten diteliti dalam studi prokrastinasi 
adalah usia. Steel (2007) menyatakan bahwa faktor usia juga menjadi faktor 
untuk mengembangkan informasi tentang subjek penelitian. Hal ini juga 
diperkuat oleh penelitian Haycock (1998) yang juga memasukkan faktor 
usia juga menjadi faktor yang mempengaruhi prokrastinasi. Tetapi dalam 

penelitian ini, peneliti mendapatkan bahwa usia secara tidak signifikan 
mempengaruhi prokrastinasi akademik mahasiswa. Usia yang diteliti dalam 
penelitian adalah 18-27 tahun, dan dibagi menjadi dua rentangan yaitu, 18-
20 tahun dan 21-27 tahun. Bila dilihat dari kedua rentang tersebut maka 
menurut Erikson usia tersebut adalah usia dimana seseorang berada dalam 
jenjang remaja dan dewasa awal, yang dalam hal ini mempunyai tugas-

tugas perkembangan. Hurlock (1980) menyebutkan beberapa alasan yang 
menyebabkan perubahan nilai dalam rentang usia ini, diantara yang sangat 
umum adalah banyak orang pada usia ini menyadari bahwa sikap yang 
seharusnya tidak dilakukan harus diganti dengan tingkah laku yang dapat 
diterima, menyadari bahwa banyak kelompok sosial berpedoman kepada 

nilai-nilai yang konservatif, yaitu mereka yang terutama memikirkan 
kepuasan diri sendiri lambat laun akan mengembangkan kesadaran dan 
keterlibatan sosial. Dalam penelitian ini diharapkan mahasiswa dengan 
rentang usia ini dapat lebih dewasa dalam menentukan mana yang 
seharusnya mereka selesaikan tepat waktu dan yang hanya menjadi 
keinginan refreshing, agar dapat menyelesaikan tanggung jawab mereka 

sebagai mahasiswa dengan baik. 
Variabel demografis lainnya yang ikut diteliti adalah variable jenis 

kelamin. Steel (2007) menyatakan bahwa pengaruh jenis kelamin dalam 
penelitian terhadap prokrastinasi sulit untuk diprediksi. Beberapa penelitian 
menunjukkan tidak ada perbedaan jenis kelamin yang signifikan dalam 

terjadinya prokrastinasi, sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa 
wanita berada pada resiko yang lebih besar daripada laki-laki. Selain itu, 
wanita mungkin mengalami tingkat kecemasan yang lebih besar terkait 
dengan prokrastinasi (Haycock, 1998). Penelitian ini juga mendukung 
penelitian sebelumnya yang juga menyatakan bahwa variabel jenis kelamin 
tidak secara signifikan mempengaruhi prokrastinasi akademik. 

Untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan: 
1. Variasi dari enam variabel independen yang ada dalam penelitian ini 

memberikan sumbangan sebesar 31,1% sedangkan 68,9% sisanya 
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dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Oleh karena itu, 
disarankan untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar meneliti 

mengenai variabel-variabel lain yang mempengaruhi prokrastinasi 
akademik seperti self-esteem, fear of failure, self efficacy, tipe kepribadian, 

dukungan sosial, dan pola asuh orang tua sehingga mampu 
mendapatkan hasil yang lebih baik karena data yang ada lebih akurat. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel yang 
lebih besar, tidak hanya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, namun juga 

universitas atau organisasi lain yang berbeda untuk melihat tingkat 
perbedaan prokrastinasi akademik yang lebih komplek. 
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Abstract 
The present study investigated factors that influence smoking behavior among adolescents. 
Peer attachement, stress (increased workload, lack of academic performance and lower grade 
that anticipated), parenting styles (authoritarian, authoritative, and permissive) were 
hypothesized influence adolescent involvement in smoking. A number of 249 students that 
came from SMP Darussalam Jagakarsa South Jakarta and actively smoking were recruited 
using non-probably sampling. Confirmatory Factor Analysis and Multiple Regression 
Analysis were carried out to evaluate validity of the scales and answer of the research 
quiestions by using SPSS and LISREL 8.70 programs. The results found that peer 
attachment , stress, and parenting styles significantly influence smoking behavior among 
adolescents (p < 0.05), (F=39.676, df=7) and R2=53.5%. However, analysis based on each 
dimension only four dimensions significantly influence smoking behavior, namely peer 
attachment , lack of academic performance, increased workload, and authoritative parenting 
(p-value < 0.05). This study suggested to conduct more extensive research to investigate the 
influence of stress especially getting lower grade that anticipated; and authoritarian and 
permissive parenting styles on smoking behavior among adolescents. Moreover, the study 
suggested to develop scale that suitable with indonesian culture, as well as to recruit more 
female adolescent smokers.  

 
Keywords: Smoking Behavior, Peer Attachment, Stress, Increased Workload, Parenting 

Styles 

 

Abstrak 
Studi ini menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok pada remaja. 
Peer attachment, stres (peningkatan beban kerja, rendahnya performa akademik, dan nilai 

yang rendah), pola asuh (authoritarian, otoritatif, dan permisif) dihipotesiskan 

mempengaruhi keterlibatan remaja dalam merokok. 249 siswa dari SMP Darussalam 
Jagakarsa Jakarta Selatan yang merokok secacra aktif direkrut menggunakan teknik non-

probability sampling. Analisis factor konfirmatori dan analisis regresi berganda digunakan 

untuk mengevaluasi validitas skala dan jawaban dari pertanyaan penelitian dengan 
menggunakan program SPSS dan Lisrel 8.70. Hasil penelitian menunjukan bahwa peer 

attachment, stres, dan pola asuh secara signifikan mempengaruhi perilaku merokok pada 

remaja (p < 0.05), (F=39,676, df=7) dan R²=53,5%. Tetapi, analisis berdasarkan setiap 
dimensi menunjukan hanya empat dimensi yang secara signifikan mempengaruhi perilaku 
merokok, yaitu peer attachment, rendahnya performa akademik, peningkatan beban kerja, 

dan pola asuh otoritatif (p-value < 0.05). Penelitian ini menyarankan untuk dilakukannya 
penelitian yang lebih mendalam untuk menginvestigasi pengaruh stress terutama 
mendapatkan nilai rendah; dan pola authoritarian dan permisif terhadap perilaku merokok 
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pada remaja. Selain itu, penelitian ini menyarankan pengembangan skala yang sesuai 
dengan budaya Indonesia, juga merekrut perokok wanita remaja. 

 
Kata Kunci: Perilaku Merokok, Kelekatan Teman, Stres, Peningkatan Beban Kerja, Pola 

Asuh 

 
 
Diterima: 7 November 2012 Direvisi: 5 Desember 2012 Disetujui: 13 Desember 2012 

 
 

PENDAHULUAN 

 
Merokok merupakan salah satu permasalahan kronis di Indonesia. 
Diperkirakan terdapat 60 juta atau 34,8% daru penduduk Indonesia adalah 

perokok. Dari populasi ini, 67,4% pria dan 2,7% wanita (kementrian 
Kesehatan Republik Indonesia, 2011). Menurut WHO, Indonesia 
menduduki peringkat terbesar ketiga perokok di dunia (Kementrian 
Kesehatan Republik Indonesia, 2008). Akibatnya, jumlah penyakit tang 
berhubungan dengan merokok relatif tinggi dan membunuh setidaknya 

200.000 orang setiap tahunnya. Mayoritas perokok di Indonesia (88%) 
menggunakan rokok kretek atau rokok yang terbuat dari tembakau dan 
cengkeh (Barber, Adioetomo, Ahsan, Setyonulari, 2008).  

Kelompok usai perokok pun menjadi lebih bervariatif. Penelitian 
pada tahun 2007 oleh sebuah lembaga antirokok di usia muda dibawah 
Badan Kesehatan Dunia (WHO), Global Youth Tobacco Survey, usia perokok 

di Indonesia semakin muda. Dari data survei tersebut, ditemukan 78,2 
persen perokok adalah kaum remaja. Jumlahnya dua kali lipat dari tiga 
tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 1995, perokok pemula (19 tahun 
ke bawah) sebesar 64 persen. Angka tertinggi perokok remaja adalah pada 
usia 15 sampai 19 tahun (Taufik dalam tempo, 2008). 

Selain itu, data dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang 
dilakkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2001 dan 2004 
didapatkan kenaikan pada jumlah perokok baik dewasa maupun anak-anak 
di Indonesia. Dimana kenaikan terjadi pada perokok perempuan (baik 
dewasa maupun remaja) serta anak-anak. Pada tahun 2001, jumlah perokok 
perempuan dewasa di Indonesia adalah 1,3 persen yang kemudian naik 

menjadi 4,5 persen pada tahun 2004. Tahun 2001, untuk remaja perempuan 
(15-19 tahun) sebanyak 0,2 persen dan naik menjadi 1,9 persen pada tahun 
2004. Kemudian perokok pada anak-anak (usia 5-9 tahun) tahun 2001 
sebesar 0,4 persen dan naik menjadi 1,8 persen pada thaun 2005 (Bekti, 
2010). 

Dari data merokok tersebut sudah semakin banyak remaja yang 
merokok baik laki-laku atau perempuan. Hal tersebut karena pada masa 
remaja merupakan periode peralihan, suatu masa perubahan, usia yang 
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menimbulkan ketakutan dan masa yang tidak realistik, serta masa remaja 
sebagai ambang dewasa. Remaja yang sudah menjadi perokok yang 

seringkali dimulai di sekolah menengah pertama (SMP) bahkan 
sebelumnya. Pada saat anak duduk di sekolah menengah atas, merokok 
merupakan kegiatan yang meluas dalam berbagai kegiatan sosial dan juga 
di daerah-daerah terlarang, seperti di halaman sekolah. Remaja merasa 
dirinya harus lebih banyak menyesuaikan diri dengan norma-norma 
kelompok sebaya daripada norma-norma orang dewasa atau penguasa 

lembaga bila memang ingin diidentifikasikan dengan kelompok sebaya dan 
tidak mau lagi dianggap anak-anak melainkan hampir dewasa (Hurlock, 
1980). 

Keadaan tersebut cukup memprihatinkan mengungat semakin 
banyaknya perokok dikalangan remaja. Ada banyak faktor yang menjadi 

latar belakang, diantaranya variabel sosiokultural mencakup pengaruh 
teman sebaya, orang yang merokok, kurangnya pengawasan orang tua, 
pengaruh media, dan lingkungan sosial. Kemudian dari variabel psikologis 
mencakup terdapatnya perubahan mood setelah merokok, efek mengurangi 
ketegangan, karakteristik kepribadian, serta variabel biologis (Davidson, 
Neale, & Kring, 2010). 

Dari berbagai faktor yang telah disebutkan, pengaruh teman sebaya 
memiliki peranan penting dalam keputusan remaja untuk merokok. Hal itu 
disebabkan karena remaja menginginkan simbol status yang dapat 
menunjukkan bahwa orang yang memilikinya lebih tinggi atau mempunyai 
status yang lebih dalam kelompok (Hurlock, 1980). Sehingga remaja 

mencari rasa nyaman dan kelekatan pada teman sebaya dan membuat 
remaja memiliki self socialization yaitu memberikan tekanan kepada diri 
sendiri untuk mengadopsi perilaku yang mereka anggap disukai orang lain 
(Brown, dkk., dalam Omrod, 2009).  

Selain itu, Robinsonn, dkk (dalam Davidson, dkk., 2010) mengatakan 
menjadi perokok berkaitan erat dengan kebiasaan merokok teman sebaya 

dan kemudahan untuk memperoleh rokok. Penelitian Kobus (2003) tentang 
peers and adolescent smoking yang menunjukkan bahwa hubungan sebaya 

remaja berkontribusi terhadap merokok remaja. Menurut peneliti, pemuda 
yang berteman dengan perokok telah ditemukan memiliki kemungkinan 
menjadi perokok dibandingkan dengan satu teman yang bukan perokok. 

Sahabat, pasangan romantis, teman sebaya  dan kelomok sosial telah 
ditemukan berkontribusi baik dengan perilaku merokok atau non-merokok 
remaja. 

Banerjee dan Greene (2009) meneliti tentang hubungan sensation 

seeking dengan tingkah laku merokok pada remaja. Penelitian ini 

menggunakan teori Jessor dan Jessor‟s dalam perilaku bermasalah untuk 

menguji faktor yang memprediksi perilaku merokok remaja baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
mencari sensai dan pemantauan orang tua berkontribusi secara tidak 
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langsung pada remaja merokok, kemudian yang berkontribusi langsung 
dalam perilaku remaja yaitu melalui perantaraan perilaku merokok teman 

sebaya dan keterlibatan dalam perilaku bermasalah. Dengan demikian, 
teman sebaya pada masa remaja merupakan faktor penting yang dapat 
memberikan pengaruh besar dalam masa remaja dimana teman sebaya 
dapat mempengaruhi tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh seorang 
remaja salah satunya adalah perilaku merokok.  

Faktor lain yang menyebabkan remaja merokok adalah banyaknya 

permasalahan yang dihadapinya sehingga remaja menjadi stress. Menurut 

Hidayat (2009) stress adalah suatu reaksi fisik dan psikis terhadap setuap 

tuntutan yang menyebabkan ketegangan dan mengganggu stabilitas 
kehidupan sehari-hari. Penyebab stress yang dialami remaja itu dapat berasal 

dari situasi atau peristiwa yang terjadi pada remaja. Stressor atau sumber 

stress yang dialami remaja itu dapat berasal dari keadaan interpersonal, 
intrapersonal, akademik dan lingkungan remaja tersebut. Sebuah penelitian 
yang dilakukan oleh Hasnida dan Kemala (2005) tentang hubungan antara 
stress dan perilaku merokok pada remaja laki-laki ditemukan kontribusi stress 

terhadap perilaku merokok remaja laki-laki adalah sebesar 63%. Hasil 
penelitian menunjukkan bawa ada hubungan positif antara stress dan 

perilaku merokok remaja laki-laki artinya semakin tinggi tingkat stress pada 

remaja laki-laki maka semakin tinggi tingkat kecenderungan perilaku 
merokok pada remaja laki-laki. 

Remaja yang merokok merupakan suatu cara untuk mengatasi stress, 
sehingga tampak bahwa hal ini dipengaruhi oleh kurangnya perkembangan 

keterampilan dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 
Kurangnya pengalaman yang diberikan orang tua merupakan langkah awal 
dalam pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan yang dialami 
remaja. Remaja yang kurang pengalamannya dan ketidakmampuan 
mengendalikan emosi, kemudian diekspresikan dalam pergaulan dengan 
teman-teman sebaya yang merokok, yang akhirnya menyebabkan mereka 

sendiri juga merokok.  
Selanjutnya, orang tua diyakini memberikan pengaruh yang sangat 

penting terhadap perkembangan anak. Orang tua sebagai orang yang 
memberi perhatian baik secara emosional ataupun secara fisik penting 
untuk kesehatan kejiwaan anak dan remaja. Jika kedua orang tua merokok, 

si anak akan memiliki kemungkinan empat kali lebih besar untuk merokok 
juga dibanding jika tidak ada anggota keluarga yang merokok. Kemudian 
melihat dari kurangnya pengawasan orang tua yang biasanya berkaitan 
dengan pengasuhan pada anak dapat memiliki dampak untuk kehidupan 
remaja di masa yang akan datang (Davison, 2010).  

Baumrind (Santrock, 2003) menyatakan bahwa ada tiga gaya 

pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu authoritarian, authoritative, dan 
permissive parenting. Penelitian yang dilakukan oleh Komalasari dan Helmi 

(2008) tentang faktor-faktor penyebab perilaku merokok pada remaja 
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menghasilkan bahwa sikap permisif orang tua terhadap perilaku merokok 
remaja dan teman lingkungan sebaya merupakan prediktor terhadap 

perilaku merokok remaja. Sumbangan yang diberikan dari sikap permisif 
orang tua dan lingkungan teman sebaya terhadap perilaku merokok 
sebanyak 38,4%. Sementara itu, kepuasan psikologis juga menyumbang 
sebanyak 40,9% terhadap perilaku merokok.  

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 
faktor mana yang paling signifiakan mempengaruhi perilaku merokok pada 

remaja dan mengetahui faktor yang paling besar memberikan sumbangan 
terhadap perilaku merokok pada remaja.  

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan teori-teori 
psikologi, khususnya yang berkaitan dengan teori psikologi perkembangan 
remaja. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi masyarakat mengenai gambaran perkembangan psikologis 
remaja yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 
merokok pada remaja.  

 

Perilaku Merokok 
Menurut Armstrong (dalam Nasution, 2008) merokok adalah menghisap 

asap tembakau yang dibakar ke dalam tubuh dan menghembuskannya 
kembali keluar. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
perilaku merokok adalah suatu kegiatan atau aktivitas merokok yang 
dimulai dari membakar, menghisap sampai menghembuskannnya keluar 
sehingg menimbulkan asap rokok yang diukur melalui persepsi dan aktivitas 

subjek terhadap merokok. 
Menurut Dariyo (2003) membagi tipe perokok menjadi dua jenis 

yaitu perokok aktif ialah individu yang benar-benar memiliki kebiasaan 
merokok. Merokok sudah menjadi bagian hidupnya sehingga rasanya tak 
enak kalau sehari tak merokok. Oleh karena itu, ia kan berupaya untuk 
mendapatkannya. Sedangkan perokok pasif adalah individu yang tak 

memiliki kebiasaan merokok, namun terpaksa harus menghisap asap rokok 
yang dihembuskan orang lain yang kebetulan di dekatnya.  

Seseorang menjadi tergantung pada rokok pada umumnya melalui 
proses perkembangan. Pertama, orang yang bersangkutan harus 
mempunyai sikap positif terhadap rokok tersebut, kemudian secara fisik 

padanya. Memiliki sikap positif terhadap merokok dan mulai 
bereksperimen dengan tembakau berhubungan erat dengan kebiasaan 
merokok yang dimiliki anggota lain dalam keluarga. Secara kontras, 
menjadi perokok tetap lebih berkaitan erat dengan kebiasaan merokok 
teman sebaya dan kemudahan untuk memperoleh rokok (Davison, dkk., 
2010). 
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1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Merokok 
Di bawah ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

merokok pada remaja yang dijadikan sebagai variabel dalam penelitian 
ini, antara lain: peer attachment , stress, dan pola asuh orang tua.  
a. Peer attachment  

Weiss‟s (dalam Armsden & Greenberg, 1987) mendefinisikan peer 

attachment  sebagai kemampuan teman sebaya untuk mendukung dan 

mendorong remaja dalam meningkatkan asumsi pada perubahan 

pertumbuhan remaja. Menurut Ormrod (2009) terdapat empat jenis 
hubungan pertemanan, yaitu persahabatan, kelompok sosial yang 
lebih besar, geng dan hubungan romantik. Keempat jenis ini 
digunakan sebagai pedoman dalam mengelompokkan karakteristik-
karakteristik hubungan dalam penelitian ini.  

b. Persahabatan (Friendships) 

Gottman, dkk (dalam Ormrod, 2009) mengungkapkan bahwa sahabat 
pada umumnya berusia dan berjenis kelamin yang sama, namun 
beberapa anak dan remaja memiliki sahabat berjenis kelamin berbeda. 
Pada beberapa remaja, sahabat berasal dari ras yang sama. Menurut 
Gottman dan Suttles (dalam Ormrod, 2009) para sahabat menemukan 

aktivitas-aktivitas yang dapat dinikmati dan dimaknai bersama, dan 
seiring waktu mereka memperoleh rangkaian pengalaman yang 
serupa, yang memungkinkan terjadinya saling bertukar perspektif 
tertentu mengenai kehidupan.  

c. Kelompok sosial yang lebih besar 

Sebagian besar remaja dan anak-anak menikmati kebersamaan 
bersama teman-teman sebayanya yang bukan sahabat dekatnya. 
Seiring berlalunya waktu, mereka membentuk kelompok sosial yang 
lebih besar yang rutin berkumpul. Gottman, dkk., (dalam Ormrod, 
2009) mengungkapkan bahwa pada awalnya kelompok-kelompok 
tersebut mencakup laki-laki dan perempuan. Saat mulai bergabung ke 

dalam sebuah kelompok, remaja lebih menyukai kedekatan dengan 
anggota kelompok tersebut dibandingkan dengan individu-individu 
yang bukan anggota kelompok dan mereka membentuk perasaan 
“setia” terhadap individu-individu dalam kelompok.  

d. Geng 

Menurut Ormrod (2009) geng adalah suatu kelompok sosial kohesif 
yang dicirikan oleh ritual inisiasi, penggunaan simbol-simbol dan 
warna yang khas, “kepemilikan‟ terhadap suatu teritori spesifik, dan 
permusuhan dengan satu atau lebih kelompok. Geng diatur oleh 
aturan-aturan berperilaku yang ketat dan hukuman-hukuman keras 
bagi setiap pelanggaran.  

e. Hubungan romantik  
Dilihat berbasarkan perspektif psikologi perkembangan, hubungan 
romantik memiliki keunggulan yang nyata: hubungan tersebut dapat 
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memenuhi kebutuhan para remaja akan persahabatan, afeksi, dan 
keamanan, sekaligus memberikan kesempatan sosial dan perilaku-

perilaku interpersonal yang baru (Furman, dkk., dalam Ormrod, 
2009.). 

Memahami proses pengaruh peer attachment  penting sekali guna 
mengembangkan progaram pencegahan (prevention) dan intervensi 

(intervention) permasalahan merokok remaja sehingga dapat 

meningkatkan kesehatan remaja yang optimal. Banyak teori yang 

dapat menjelaskan proses hubungan sosial yang dapat menjelasakan 
proses hubungan sosial yang dapat mempengaruhi perilaku berisiko 
seperti pemakaian obat, alkohol dan rokok. Namun, peneliti 
memfokuskan empat teori yang akan dibahas, yaitu social learning 

theory, primary socialization theory, social network theory dan social identity 

theory.  
 

Social Learning Theory  

Bandura (dalam Kobus, 2003) mengutarakan bahwa dalam pembelajaran 
sosial terdapat proses sosial dan kognitif sebagai mediator dalam 
berperilaku seperti merokok. Menurut teori ini, perilaku dipelajari melalui 

pengamatan terhadap orang lain, yang dilanjutkan dengan proses modelling 

serta memberikan penghargaan atau hukuman dari perilaku tersebut. Teori 
pembelajaran sosial menekankan kontak sosial dengan orang lain, dimana 
yang menjadi faktor sosial primer adalah orang tua dan teman sebaya. 
Sedangkan faktor lain secara tidak langsung mempengaruhi adalah media. 

Remaja dipandang sebagai masa yang paling mungkin meniru baik perilaku 
merokok maupun tidak. Setelah remaja merokok, terdapat pilihan apakah 
perilaku tersebut akan terus berlanjut atau tidak. Semakin pengalaman 
dengan rokok memberikan keuntungan maka perilaku tersebut akan tetap 
dipertahankan. Teori belajar sosial memprediksi bahwa penggunaan rokok 
akan berkembang menjadi pola berkelanjutan sehingga menjadi penguatan 

bagi diri remaja tersebut. Dalam konteks saat ini, paparan yang ada dari 
model-model banyak memberikan keuntungan dari rokok dan tidak 
diimbangi dengan sanksi negatif dan dampak negatif dari rokok.  
 

Primary Socialization Theory 

Teori ini mengasumsikan bahwa norma dan perilaku yang dipelajari dalam 
konteks sosial dan mengidentifikasi tiga konteks utama, termasuk keluarga, 
sekolah, dan kelompok sebaya. Media dan institusi lokal juga dianggap 
sebagai pengaruh, namun secara tidak langsung akan berdampak pada 
norma-norma dan perilaku mereka melalui keluarga, sekolah, dan teman 
sebaya. Perspektif ini juga mempertimbangkan ciri-ciri kepribadian 

individu, seperti kecemasan, harga diri, mencari sensasi, dan psikopatologi 
sebagai pengaruh tidak langsung terhadapa penggunaan narkoba dan 
penyimpangan lainnya seperti rokok. Secara khusus, kepribadian seseorang 
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akan dilihat sebagai pengaruh pada perilaku yang mempengaruhi perilaku 
utama individu dalam proses sosialisasi. Primary socialization theory 

menempatkan penekanan pada relasional obligasi yang ada diantara remaja 
dan keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Karena obligasi tersebut berfungsi 
sebagai informasi tentang norma-norma yang di transmisikan. 

Serupa dengan pandangan relasional, teori ikatan sosial dari Hirschi 
(Kobus, 2003) menyatakan bahwa ketika ikatan antara remaja dengan yang 
lainnya berpengaruh kuat dalam hidup mereka dan arah yang prososial, 

remaja tidak diharapkan untuk terlibat dalam perilaku seperti penggunaan 
narkoba, alkohol, dan rokok. Namun, ketika remaja memiliki peran yang 
lemah terhadap keluarga dan sekolah maka peran kelompok sebaya akan 
meningkat serta memungkinkan remaja akan berteman dengan remaja lain 
yang memiliki norma-norma dan perilaku yang mendukung penggunaan 

rokok dan penyimpangan lainnya. Meskipun keluarga dan sekolah 
dianggap sebagai sumber informasi tentang penggunaan rokok dan perilaku 
menyimpang lainnya, namun teman sebaya dianggap sebagai sumber utama 
penularannya.   
 

Social Identity Theory 

Menurut Abrams dan Hogg (dalam Kobus, 2003) identitas sosial berfokus 
pada konsep diri individu sebagai sebuah kelompok anggota dan 
kategorisasi kelompok yang berbeda. Dari perspektif ini, konsep diri dari 
remaja dianggap sebagai penggabungan dari citra diri. Identitas sosial 
dianggap penting dalam menentukan perilaku individu. Ketika identitas 

pribadi yang menonjol, individu diharapkan untuk bertindak sesuai dengan 
norma mereka dengan sedikit mempengaruhi kelompok sosial. Sebaliknya 
ketika identitas sosial yang paling penting maka individu akan bertindak 
sesuai dengan kelompoknya dan mengintegrasikan antara identitas sosial 
kelompok dengan konsep diri dalam diri remaja. Teori identitas sosial 
mengasumsikan bahwa anggota memakai norma dan perilaku yang penting 

dalam identitas sosial kelompok. Dalam kelompok sebaya dimana status 
sebagai “perokok” atau “bukan perokok” merupakan pusat identitas sosial 
kelompok, maka anggota kelompok tersebut akan memiliki perilaku yang 
sama dalam kebiasaan merokok mereka. Sebaliknya, jika merokok adalah 
hal yang penting dalam identitas kelompok, maka penggunaan rokok 
menjadi heterogenitas di kalangan anggota dalam kelompok tersebut. Teori 
identitas sosial juga mencakup teori perbandingan sosial (Festinger dalam 
Kobus, 2003), khususnya dalam membandingkan diri sendiri dalam 
kelompok lain dan berusaha untuk memberikan keuntungan bagi 
identitasnya tersebut. Ketika perbandingan sosial mendapatkan penilaian 
identitas yang positif maka individu termotivasi untuk mempertahankan 

perilaku tersebut dan menonjolkannya untuk diri sendiri dan identitas 
sosial. Namun ketika penilaian negatif, remaja diharapkan untuk mengubah 
perilaku tersebut dan menjadi evaluasi untuk dirinya.  
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Social Network Theory 

Fokus teori jaringan sosial adalah saling ketergantungannya individu 
dengan hubungan antar indvidu dalam suatu sistem sosial (Leinhardt, dkk., 
dalam Kobus, 2003). Teori mengasumsikan bahwa indvidu dalam sistem 
sosial berinteraksi tersebut berfungsi sebagai pengambilan keputusan. Selain 
itu, teori ini juga digunakan sebagai pertukaran informasi dalam sebuah 
sistem, seperti cara dan norma dalam merokok mungkin dikomunikasikan 

dan ditransmisikan dalam jaringan sosial ini. Teori jaringan sosial 
menyarankan untuk melihat teman sebaya diluar kelompok dan 
mempertimbangkan jaringan sosial yang lebih besar.  
1. Stress 

Stress merupakan ketegangan emosional dan fisik yang disebabkan oleh 

respon individu terhadap tekanan dari lingkungan (Sharma & Kaur, 
2011). Menurut Santrock (2003) stress adalah respon individu terhadap 

keadaan atau kejadian yang memicu stress (stressor), yang mengancam 

dan mengganggu kemampuan seseorang untuk menanganinya. 
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, pengertian stress adalah 

tekanan yang menyebabkan terjadinya perilaku merokok pada remaja. 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Shannon, Bradley 
dan Teresa (1999) tentang sumber stress dikalangan siswa. Ada empat 

situasi yang menimbulkan stress adalah: 
a. Sumber stres interpersonal, antara lain: perubahan aktivitas sosial, 

konflik dengan teman sebangku atau sekamar, bekerjasama dengan 

orang yang tidak dikenal, bertengkar dengan kekasih, memiliki 
masalah dengan orang tua.  

b. Sumber stres intrapersonal, antara lain: perubahan pola tidur, 

perubahan pemakaian alkohol dan obat-obatan, posisi prestasi yang 
dicapai, mulai sekolah, kesehatan pribadi yang menurun, melanggar 
hukum yang kurang penting, meninggalnya anggota keluarga, 
meninggalnya seorang teman, kecelakaan yang parah.  

c. Sumber stres academic, antara lain: meningkatnya beban pekerjaan di 

kelas, tidak naik kelas, mengantisipasi berada di kelas yang lebih 
rendah, mengantisipasi kelulusan, berdebat serius dengan guru.  

d. Sumber stres environmental, antara lain: waktu istirahat atau liburan, 

menunggu antrian panjang, permasalahan fasilitas, ditempatkan di 
situasi yang tidak dikenal, kondisi hidup yang memprihatinkan atau 
berantakan, perubahan lingkungan tempat tinggal, masalah pada 
kendaraan, keluar dari sekolah, perceraian orang tua.  

 
2. Pola asuh orang tua 

Pola asuh adalah kegiatan kompleks mencakup perilaku tertentu yang 
bekerja secara bersama-sama dimana akhirnya dapat memberikan 
pengaruh pada anak (Darling & Nancy, 1999).  
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Pola asuh menurut pandangan Diana Baumrind (Santrock, 2003). 
Ada tiga tipe menjadi orang tua, yang berhubungan dengan aspek-aspek 

yang berbeda dalam perilaku sosial remaja: authoritarian, authoritative, 

dan permissive.  
a. Authoritarian parenting  

Pada perilaku authoritarian, orang tua mempunyai ciri-ciri yaitu suka 

memaksakan anak-anaknya untuk patuh terhadap aturan-aturan yang 
sudah ditetapkan oleh orang tua, berusaha membentuk tingkah laku, 

sikap, serta cenderung mengekang keinginan anak-anaknya, 
pengontrolan tingkah laku anak sangat ketat, sering menghukum anak 
dengan hukuman fisik, serta terlalu banyak mengatur kehidupan 
anak. Remaja yang orang tuanya otoriter akan merasa cemas untuk 
merokok, tidak mampu untuk mulai merokok, dan sulit untuk berkata 
jujur pada orang tuanya bahwa ia adalah perokok (Santrock, 2003).  

b. Authoritative parenting  

Dalam bertindak atau bersikap orang tua selalu memberikan alasan 
kepada anak, mendorong untuk saling membantu dan bertindak 
secara objektif. Orang tua juga cenderung tegas, tetapi kreatif dan 
percaya diri, mandiri, bahagia, serta memiliki sikap bebas namun 

masih dalam batas-batas normatif. Beberapa penelitian menyebutkan, 
jenis pengasuhan seperti ini memberikan perlindungan yang tinggi 
terhadap perilaku merokok (Piko & Balazs, 2012; Newman, Horisom, 
Dashiff & Davies, 2008).  

c. Permissive parenting  

Ada beberapa ciri pengasuhan permisif antara lain: Orang tua 
memberikan kebebasan kepada anak seluas mungkin, anak tidak 
dituntut untuk belajar bertanggung jawab, anak diberi hak yang sama 
dengan orang dewasa, dan diberi kebebasan seluas-luasnya untutk 
mengatur diri sendiri, orang tua tidak banyak mengatur dan 
mengontrol sehingga anak tidak diberi kesempatan untuk mandiri dan 

mengatur diri sendiri dan diberikan kewenangan untuk mengontrol 
dirinya sendiri. Anak dengan orang tua yang permisif akan lebih 
mudah untuk memutuskan merokok tanpa berpikir konsekuensi yang 
diterimanya (Santrock, 2003). 

 

METODE 
 

Penelitian ini melibatkan siswa SMP Darussalam Jagakarsa Jakarta Selatan. 
Di sekolah banyak ditemukan siswa laki-laki yang merokok. Jumlah 
populasi siswa laki-laki di sekolah ini pada tahun ajaran 2012/2013 
sebanyak 437 siswa. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

non-probability sampling, dimana sampling dipilih bergantung pada 
masalah yang dihadapi serta tujuan yang ingin dicapai. Dari populasi 
tersebut yang menjadi sampel penelitian sebanyak 249 siswa. 
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Perilaku merokok diukur dengan menggunakan skala Glover Nilsson 
Smoking Behavioral Questionnaire (GN-SBQ). Skala ini untuk melihat 

kegiatan atau aktivitas merokok yang dimulai dari membakar, menghisap 
sampai menghembuskanya keluar sehingga menimbulkan asap rokok yang 
diukur melalui persepsi dan aktivitas subjek terhadap merokok. Skala ini 
bersifat unidimensional yang terdiri dari dua kategori. Kategori pertama 
terdiri dari dua item dimana item tersebut mencerminkan sikap merokok 
individu. Kemudian kategori kedua terdiri dari sembilan item dimana item 

tersebut mencerminkan seberapa sering responden berperilaku untuk 
merokok. Total item dalam skala ini adalah 11 item. Dalam pengisiannya 
alat ini menggunakan skala Likert dengan rentangan empat poin, yaitu 
mulai dari satu (sangat tidak setuju-sangat jarang) sampai empat (sangat 
setujuj-sangat sering). 

Peer attachment  diukur dengan menggunakan 12 item dengan skala 

model Likert. Dalam penelitian ini peneliti membuat alat ukur sendiri 
dengan mengacu pada teori yang diungkapkan oleh Ormrod (2008). Ada 
empat jenis hubungan pertemanan yaitu persahabatan, crowds 
(kerumunan), geng, dan hubungan romantik (orang yang disukai). Skala ini 
diukur dengan menggunakan empat poin dimulai dari satu (sangat tidak 

setuju) sampai empat (sangat setuju). 
Untuk mengukur stress, penelitian ini membuat 13 item skala model 

Likert tang diadaptasi dari Student Stress Survey (SSS) oleh Shannon, 

Bradley, dan Teresa (1999). Dari empat kategori yang ada, peneliti hanya 
memfokuskan satu kategori untuk membuat skala stress ini yang dinilai 

paling sesuai dengan peneltian yang akan peneliti lakukan. Kategori 
tersebut adalah academic dimana didalamnya terdapat tujuh situasi yang 
dapat menimbulkan remaja menjadi stress. Namun peneliti memfokuskan 
tiga situasi yang memungkinkan remaja untuk merokok yaitu meningkatnya 
beban pekerjaan di kelas, mendapatkan nilai rendah dari yang diharapkan, 
kurangnya penguasaan materi pelajaran. Skala ini diukur dengan 

menggunakan empat poin dimulai dari satu (sangat tidak setuju) sampai 
empat (sangat setuju). 

Selanjutnya, pola asuh diukur dengan menggunkan 23 item skala 
model Likert. Skala ini dibuat oleh peneliti sendiri berdasarkan tipe 
pengasuhan yang dipaparkan oleh Baumrind (Santrock, 2003). Skala ini 

diukur dengan menggunakan empat poin dimulai dari satu (sangat tidak 
setuju) sampai empat (sangat setuju). 

Seluruh skala diuji validitasnya menggunakan analisis faktor 
konfirmatorik (CFA) dan software LISREL 8.70. Dari analisa didapat 10 
item yang valid untuk skala GN-SBQ, 11 item untuk skala peer attachment , 

12 item untuk skala pola asuh. Sedangkan skala stress seluruh item dapat 

digunakan.  
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HASIL 
 

Dari analisis regresi berganda (tabel 1) menggunakan software SPSS., 
diperoleh R2 sebesar 0,535. Hal ini berarti ketujuh variabel menjelaskan 
53,5% varian dari perilaku merokok secara simultan sedangkan 46,5% 
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. 

 

Tabel 1 
R Square 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0,732a 0,535 0,522 6,34295 

a. Predictors: (Constant), permissive parenting, authoritarian parenting, authoritative 

parenting, beban pekerjaan dikelas, peer attachment , kurangnya penguasaan 

materi pelajaran, nilai rendah dari yang diharapkan. 

 
Hasil dari penelitian (tabel 2) juga menunjukkan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan peer attachment , meningkatnya beban, pekerjaan di kelas, 

mendapatkan nilai rendah dari yang diharapkan, kurangnya penguasaan 

materi pelajara, authoritarian parenting, authoritative parenting, dan permissive 
parenting, terhadap perilaku merokok.  

 

Tabel 2 
ANOVA 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 11173,926 7 1596,275 39,676 0,000a 

Residual 9696,150 241 40,233   
Total 20870,075 248    

a. Predictors: (Constant), permissive parenting, authoritarian parenting, authoritative 

parenting, beban pekerjaan dikelas, peer attachment , kurangnya materi pelajaran 

nilai rendah dari yang diharapkan 
b. Dependent Variable: perilaku merokok 

  
Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat dari tujuh variabel independen, 

hanya empat yang memiliki pengaruh terhadap perilaku merokok secara 

signifikan. Untuk variabel peer attachment  (β = 0,308, p < 0,001) yang 

berarti bahwa variabel peer attachment  secara positif berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku merokok. Jadi semakin tinggi peer attachment  individu 
maka semakin tinggi perilaku merokoknya. Kemudian, variabel stress (beban 

pekerjaan di kelas) (β = 0,212, p < 0,001), yang berarti bahwa variabel 

beban pekerjaan di kelas secara positif berpengaruh signifikan terhadap 
perilaku merokok. Jadi semakin tinggi stress (beban pekerjaan di kelas) 

individu maka semakin tinggi perilaku merokoknya. Selanjutnya, variabel 
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stress (kurangnya penguasaan materi pelajaran) (β = 0,173, p < 0,05), yang 
berarti bahwa variabel kurangnya penguasaan materi pelajaran secara 

positif berpengaruh signifikan terhadap perilaku merokok. Jadi semakin 
tinggi stress (kurangnya penguasaan materi pelajaran) individu maka 

semakin tinggi perilaku merokoknya. Terakhir, variabel pola asuh orang tua 

(authoritative parenting) (β = 0,014, p > 0,05) tidak berpengaruh terhadap 
perilaku merokok. Begitu juga variabel pola asuh yaitu authoritarian 

parenting (β = -0,054, p > 0,05) dan permissive parenting (β = -0,031, p > 0,05) 

tidak berpengaruh terhadap perilaku merokok. 

 

Tabel 3 
Koefisien Regresi 

Variabel B Std. Error Beta t Sig 

(Constant) 6,310 4,132  1,527 0,128 
Peer attachment  0,304 0,067 0,308*** 4,513 0,000 
Beban pekerjaan 0,242 0,072 0,212*** 3,360 0,001 
Nilai rendah  0,111 0,075 0,104 1,483 0,140 
Kurang 
penguasaan 

0,195 0,078 0,173* 2,507 0,013 

Authoritarian 
parenting 

-0,050 0,042 -0,054 -1,179 0,240 

Authoritative 
parenting  

0,105 0,050 0,108* 2,098 0,037 

Permissive 

parenting  
-0,033 0,058 -0,031 -0,571 0,569 

*p < 0,05 **p < 0,01 ***p < 0,001 

  
Pengujian proporsi varians untuk masing-masing variabel independen 

dapat dilihat pada tabel 4.  
 

Tabel 4 
Penghitungan Proporsi Varians Perilaku Merokok 

Variabel R2 Change F Change df Sig. F 

Change 

Peer attachment   0,429 185,373 1,247 0,000 
Kurangnya 

penguasaan 

0,070 24,103 1,246 0,000 

Beban pekerjaan  0,021 10,482 1,245 0,001 
Authoritative 
parenting 

0,010 4,918 1,244 0,027 

Authoritarian 
parenting 

0,004 2,199 1,243 0,139 

Nilai rendah 0,002 1,128 1,243 0,289 
Permissive parenting  0,001 0,326 1,241 0,569 
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DISKUSI 
 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peer attachment, stress 

(meningkatnya beban pekerjaan di kelas dan kurangnya penguasaan materi 
pelajaran), serta pola asuh orang tua (authoritative parenting) secara konsisten 

mempengaruh perilaku merokok remaja.  
Peer attachment  memiliki pengaruh yang signifikan dan secara positif 

mempengaruhi perilaku merokok remaja. Kobus (2003) menyatakan bahwa 

hubungan teman sebaya berkontribusi terhadap perilaku merokok remaja. 
Pemuda yang berteman dengan perokok memiliki resiko yang tinggi 
menjadi perokok dibandingkan dengan satu teman yang buka perokok. 
Sahabat, pasangan romantis, teman sebaya dan kelompok sosial 
berkontribusi baik dengan perilaku merokok atau tidak merokok remaja.  

Beberapa teori dapat menjelaskan fenomena tersebut, yaitu: 1) Social 

learning theory di mana menutut teori ini seseorang belajra dari orang lain, 

melalui observasi, peniruan, dan pemodelan. Begitu pula dengan merokok. 
Banyak remaja yang merokok karena mencontoh teman sebaya di 
sekelilingnya. 2) Social identity theory, yang berasumsi, bahwa individu akan 

bertindak sesuai dengan identitas kelompoknya. Apabila status sebagai 

perokok merupakan pusat identitas sosial kelompok maka anggota 
kelompok tersebut akan memiliki perilaku yang sam adalam kebiasaan 
merokok. 3) Jaringan sosial juga dapat memberikan kontribusi terhadap 
perilaku merokok. Dalam social network theory menjelaskan bagaimana 

individu masuk ke dalam jaringan sosial dengan mengikuti norma dan 

perilaku yang ada guna memperluas jaringannya. Gagalnya remaja masuk 
dalam jaringan ini, karena tidak mengikuti perilakunya seperti merokok, 
berakibat hilangnya simpati dan dukungan sosial yang diperoleh dari teman 
sebayanya. 4) Primary socialization theory yang menekankan pada relasi yang 

ada diantara remaja dengan lingkungan sekitar. Apabila remaja berteman 
dengan lingkungan sosial yang memiliki norma-norma dan perilaku yang 

mendukung penggunaan rokok, maka besar kemungkinan mereka terlibat 
dalam perilaku merokok.  

Selanjutnya, stress yang disebabkan karena kurangnya penguasaan 

materi pelajaran di kelas dan beban pekerjaan di kelas memiliki pengaruh 
yang signifikan dan positif mempengaruhi perilaku merokok remaja. Hal ini 

sejalan dengan temuan Hasnida dan Kemala (2005) yang menyatakan 
terdapat hubungan positif yang signifikan antara stress dan perilaku merokok 

pada remaja. Begitu pula Wills & Cleary dalam Davison (2010) 
berpendapat bahwa tingkat stress yang tinggi pada remaja maka akan diikuti 

dengan tingginya perilaku merokok. Merokok digunakan sebagai cara untuk 
mengurangi tingkatan stress yang bisa disebabkan karena kurangnya 

penguasaan materi pelajaran dan beban pelajaran yang terlalu berat di kelas, 
meskipun merokok buka cara coping yang sehat atau menguntungkan.  
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Pada pola asuh orang tua (authoritative parenting) memiliki pengaruh 

yang signifikan dan positif terhadap perilaku merokok remaja. Temuan ini 

berbeda dengan penelitian Newman, Harrison, Dashiff, dan Davies (2008) 
bahwa remaja yang dibesarkan pada authoritative parenting secara konsisten 

menunjukkan adanya perlindungan yang tinggi untuk melakukan perilaku 
berisiko, dan sebaliknya. Pola asuh ini mendorong remaja untuk bebas 
namun tetap memberikan batasan dan mengendalikan tindakan-tindakan 
mereka. Komunikasi verbal timbal balik berlangsung dengan bebas, dan 

orang tua bersikap hangat dan bersifat membesarkan hati remaja. 
Seharusnya remaja yang orang tuanya bersifat autoritatif sadar diri dan 
bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya, dimana dalam hal ini 
remaja bertanggung jawab akan perilaku merokok yang menjadi pilihannya.  

Namun berbeda dengan hasil penelitian ini bahwa semakin tinggi 

authoritative parenting maka semakin tinggi perilaku merokok remaja. Hal ini 
mungkin terjadi sebab pengasuhan authoritative parenting hanya memberikan 

batasan dan mengendalikan perilaku remaja saja, tetapi yang memutuskan 
perilaku tersebut adalah remaja itu sendiri. Karena ada rasa ingin diterima 
oleh lingkungan teman sebayanya, maka remaja memutuskan untuk 
merokok daripada memikirkan dampak negatifnya. Remaja merokok 

karena ingin menyesuaikan diri dengan teman-temannya dan juga 
lingkungan sekitarnya sehinga penjelasan tentang rokok dari orang tuanya 
diabaikan. 

Selain itu, pengasuhan authoritative parenting mungkin hanya 

mengontrol perilaku anak saat dirumah saja, namun tidak mengontrol 
perilaku anaknya saat diluar rumah. Menurut Yusuf (2004) pada masa 
remaja muncul dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan apa saja 
yang dapat diterima kelompok sebaya. Kebutuhan ini seringkali dilakukan 
agar dapat diterima kelompoknya dan terbebas dari sebutan “pengecut” dan 
“banci”. 

Selanjutnya, mendapatkan nilai rendah dari yang diharapkan 

ditemukan secara positif tidak signifikan mempengaruhi perilaku merokok 
remaja. Ketidaksesuaian ini bisa dijelaskan karena responden tidak terlalu 
peduli dengan nilai yang diterimanya. Saat peneliti menyebarkan angket 
disekolah tersebut, beberapa orang tua datang untuk mengambil hasil 
belajar, padalah itu diluar jadwal yang telah ditentukan sekolah. 

Pada dimensi authoritarian parenting dari pola asuh orang tua tidak 

signifikan dan secara negatif mempengaruhi perilaku merokok remaja. 
Ketidaksesuaian hasil penelitian ini dnegan teori dikarenakan authoritarian 

parenting hanya bersumber dari orang tua remaja saat berada dirumah saja 

namun saat berada ditempat-tempat selain rumah seperti sekolah atau 
tempat bermain maka tidak ada yang melarang remaja secara ketat seperti 

halnya dirumah remaja itu sendiri. Dengan demikian authoritarian parenting 
tidak dapat berjalan maksimala sehingga tidak sesuai dengan yang 
diharapkan. 
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Selanjutnya pada dimensi permissive parenting dari pola asuh orang tua 

tidak signifikan dan secara negatif mempengaruhi perilaku merokok remaja. 

Jadi, semakin tinggi permissive parenting maka semakin rendah perilaku 

merokok remaja. Hasil ini berbeda dengan penelitian sebelumnya 
(Komalasari & Helmi, 2008; Baumrind dalam Santrock, 2003). Perbedaan 
hasil penelitian ini dapat disebabkan kurang berlakunya pengasuhan 
permissive parenting karena saat peneliti menyebar angket dan bertanya pada 

responden tentang perilaku orang tua terhadap merokok remaja sebagian 

besar menjawa orang tua mereka tidak memperbolehkan mereka merokok. 
Jadi mereka merokok bukan karena tidak adanya perhatian orang tua 
mereka. 

Secara keseluruhan, ketidaksesuaian atau perbedaan yang dihasilkan 
dari penelitian ini dengan hasil penelitian terdahulu mungkin disebabkan 

oleh prosedur penelitian yang kurang baik. Selain itu, hal lain yang 
menyebabkan hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya 
adalah dalam mengadaptasi alat ukur yang digunakan serta pembuatan item 
yang peneliti buat sendiri. Ini disebabkan dalam mengadaptasi dan 
membuat alat ukur masih terdapat kerancuan dari segi bahasa serta kalimat 
sehingga memunculkan social desirability dalam alat ukur tersebut. Oleh 

karena itu, dari kelemahan-kelemahan tersebut sangat memungkinkan 
sekali terjadinya perbedaan hasil yang diinginkan.  
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Abstract 
The purpose of this study is to examine the effect of self-esteem and social support toward the 
optimism for future life of street children‟s at shelter (Rumah Singgah) South Jakarta. This 

study is also aimed at identifying the contribution of self-esteem and social support toward the 
optimism for future life of street children. This study applied quantitative method using 
multiple regression for data analysis. The population of this study is 400 street children and 
the sample size is 250 street children. The sample size consisted of 173 (69,2%) males and 77 
(30,8%) females, aged form 12 to 18 years. The sample of this study was selected using non 
probability sampling technique. In collecting the data, this study used three instruments. They 
are optimism for future life, self-esteem, and social support in the form of Likert scale model. 
The findings of the study indicate that there is significant effect of self-esteem and social 
support toward the optimism for future life of street children with the significance value at 
0,000 (p > 0,05). The R-square (R2) value is 0,286 which means that about 28,6% of the 
optimism for future life of street children is determined by the self-esteem and social support. 

 
Keywords: Optimism for future life,self-esteem, social support, and street children. 

 

Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh dari self-esteem dan dukungan sosial 

terhadap optimisme masa depan anak jalanan yang tinggal di penampungan (Rumah 
Singgah) Jakarta Selatan. Peelitian juga bertujuan untuk menguji kontribusi dari self-

esteem dan dukungan sosial terhadap optimisme masa depan anak jalanan. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan regresi berganda untuk analisis data. Populasi dari 
penelitian ini adalah 400 anak jalanan dan sampel adalah 250 anak jalanan. Sampel terdiri 
dari 173 (69,2%) laki-laki dan 77 (30,8%) perempuan, usia 12-18 tahun. Sampel dipilih 
dengan teknik sampel non probability. Untuk pengumpulan data menggunakan tiga 

instrumen, yaitu skala optimisme masa depna, skala self-esteem, dan skala dukungan sosial 

dalam bentuk Likert. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang signifikan dari self-

esteem dan dukungan sosial terhadap optimisme amasa depan anak jalanan dengan nilai 

signifikansi 0,000 (p > 0,05). Nilai R-square (R2) 0,286 atau 28,6% optimisme masa depan 

anak jalanan dipengaruhi oleh self-esteem dan dukungan sosial. 

 
Kata Kunci: Optimisme Masa Depan, Self-Esteem, Dukungan Sosial, Anak Jalanan. 
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PENDAHULUAN 

 

Keberadaan anak jalanan memang sudah lazim muncul di kota-kota besar 

di Indonesia. Jumlah anak jalanan mengalami peningkatan pesat dalam 

beberapa tahun belakangan. Riyanti (2010) mengemukakan berdasarkan 

Pusat Data dan Informasi Kementrian Sosial 2008 diperkirakan jumlah 

anak jalanan di Indonesia pada tahun 2006 sebanyak 144.000 jiwa, 

kemudian menjadi 104.000 jiwa pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 

232.984 jiwa pada tahun 2008. Fenomena anak jalanan terlihat nyata di 

kota-kota besar seperti Jakarta. Afifah (2011) menjelaskan berdasarkan data 

dari Dinas Sosial DKI Jakarta, jumlah anak jalanan pada tahun 2009 

sebanyak 3.724 jiwa lalu meningkta menjadi 5.650 jiwa pada tahun 2010 

dan 7.135 jiwa tahun 2011, kemudian pada tahun 2012 sekitar 8.000 jiwa 

(More, 2012). Kementrian Sosial (2009) mendefinisikan anakjalanan 

sebagai anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar 

waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalan maupun di tempat 

umum.menurut Sudrajat dalam Kuntjorowati (2011), terdapat tiga kategori 

anak jalanan: (1) Children of Street yaitu anak yang hidup di jalanan, putus 

hubungan dengan keluarga, tidak sekolah dan tinggal di jalanan; (2) Children 

on the Street yaitu anak yang bekerjadi jalanan, tidak sekolah, berhubungan 

tidak teratur dengan keluarganya; dan (3) Vulnerable to be Street yaitu anak 

yang rentan menjadi anak jalanan, masih sekolah maupun putus sekolah, 

dan masih berhubungan secara teratur dengan orang tuanya. Dari tiga 

kategori tersebut, yang menjadi fokus penelitian ini adalah jenis vulnerable to 

be street. 

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya fenomena anak 

jalanan. Rochatun dan Sigalingging (2012) menemukan tiga hal yang 

melatar belakangi terjadinya eksploitasi anak yaitu kemiskinan, pengaruh 

lingkungan serta keretakan rumah tangga orang tua. Keterbatasan ekonomi 

menjadi hal yang sangat dominan bagi turunnya anak ke jalan. Hal ini 

didukung oleh Tjahjorini, Slamet, Asngari, dan Susanto (2005) yang 

menemukan bahwa 93,33% dari anak jalanan mengaku berasal dari 

keluarga tidak mampu. Dampak dan akibat lebih lanjut dari kondisi tersebut 

yaitu semakin banyaknya anak yang harus meninggalka sekolah guna 

mencri nafkah di jalan (Tjahjorini dkk, 2005). Hal ini senada dengan Hosein 

(2003) yang menyebutkan bahwa anak jalanan hampir tidak memiliki akses 

terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan. Di tengah 
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kondisi tersebut, anak jalanan diharapkan memiliki sikap yang baik akan 

masa depannya yang disebut optimisme. 

Salah satu masalah yang dihadapi anak jalanan adalah optimism 

masa depan. Menurut Weinstein (1980) optimisme masa depan berkaitan 

dengan masalah pendidikan, pekerjaan, perkawinan, kesehatan, dan 

sebagainya. Terdapat beberapa aspek dalam optimisme diantaranya adalah 

(1) Permanent yaitu gaya penjelasan yang berkaitan dengan waktu yang 

dibedakan menjadi temporer dan permanen. Individu optimis percaya 

bahwa peristiwa buruk bersifat temporer dan peristiwa baik bersifat 

permanen, begitupun sebaliknya pada individu pesimis; (2) Pervasive yaitu 

gaya penjelasan yang berkaitan dengan dimensi ruang lingkup yang 

dibedakan menjadi spesifik dan universal. Individu optimis percaya bahwa 

peristiwa buruk bersifat spesifik, sedangkan peristiwa baik bersifat universal, 

begitupun sebaliknya pada individu pesimis; (3) Personalization yaitu gaya 

penjelasan yang berkaitan dengan sumber penyebab yang dibedakan 

menjadi internal dan eksternal. Individu optimis mempercayai peristiwa 

baik secara internal yaitu diri sendiri yang menjadi penyebabnya dan 

mempercayai peristiwa buruk secara ekternal yaitu orang lain atau 

lingkungan yang menjadi penyebabnya, begitupun sebalikny pada individu 

pesimis. 

Namun kenyataannya, kurangnya optimisme masa depan merupakan 

masalah yang muncul dari anak jalanan. Survei yang dilakukan peneliti 

pada salah satu Rumah Singgahh menemukan beberapa hal yang membuat 

anak jalanan tidak optimis dalam memandang masa depan di antaranya 

ekonomi (75%), rasa takut tidak tercapainya cita-cita (62,5%), kurangnya 

dukungan dari orang tua (37,5%), pergaulan teman (12,5%), rasa takut masa 

depannya sama seperti orang di sekitarnya (12,5%) dan pikiran negatif 

bahwa ia tidak akan berhasil (12,5%). 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi optimisme masa depan, 

salah satunya faktor internal yaitu self-esteem. Self-esteem adalah penilaian 

terhadap diri sendiri, tolak ukur harga diri kita sebagai manusia, 

berdasarkan pada kemampuan penerimaan diri dan perilaku sendiri 

(Minchinton, 1993). Sedangkan menurut Devito (2006) self-esteem 

merupakan evaluasi seseorang terhadap apa yang ia rasakan terhadap 

dirinya, bagaimana ia menyukai dirinya dan seberapa kompeten ia dapat 

menilai dirinya sendiri. Self-esteem terdiri dri tiga aspek di antaranya adalah 

(1) Perasaan mengenai diri sendiri yaitu menerima dan memaafkan 

kesalahan diri, menghargai nilai pribadi dan mampu mengendalikan emosi 
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diri; (2) Perasaan terhadap hidup yaitu menerima kenyataan dengan tidak 

menyalahkan hidup atas masalah yang dihadapi dan memegang kendali 

atas diri sendiri; dan (3) hubungan dengan orang lain yaitu toleran dan 

menghargai orang lain dan bijaksana dalam menjalin hubungan 

(Michinton, 1993). 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa self-esteem berhubungan 

dengan optimisime pada penelitian Sandoval (2008) mengenai secure 

attachment, self-esteem, dan optimisme sebagai prediktor citra tubuh positif 

ditemukan bahwa optimisme dan self-esteem berkorelasi positif. Selain itu, 

penelitian Puskar, Ren, Bernado, Halely, dan Stark (2009) menemukan 

bahwa self-esteem dan optimisme berkorelasi negatif dengan pengendalian 

amarah. 

Selain self-esteem, dukungan sosial merupakan faktor eksternal yang 

mampu mempengaruhi optimisme seseorang. Dukungan sosial meliputi 

kenyamanan yang dirasakan, perhatian, penghargaan atau bantuan yang 

diperoleh individu dari orang lain maupun kelompok (Sarafino, 1998). 

Sedangkan menurut House dan Kahn dalam Thoits (1995) dukungan sosial 

biasanya mengacu pada fungsi yang dilakukan orang yang signifikan seperti 

keluarga, teman, dan rekan kerja yang memberikan bantuan instrumental, 

informasi, penilaian dan emosional. Dukungan sosial terdiri dari lima aspek 

di antaranya (1) Dukungan emosional meliputi sikap empati, peduli dan 

perhatian; (2) Dukungan penghargaan meliputi penilaian postif, dorongan 

maju dan semangat; (3) Dukungan instrumental meliputi bantuan barang 

dan jasa; (4) Dukungan informasi meliputi nasehat, arahan, saran, 

tanggapan dan cara yang digunakan untuk memecahan masalah; dan (5) 

Dukungan jaringan meliputi interaksi sosial positf dimana individu dapat 

merasa bahwa dirinya bagian dari kelompok dan dapat menghabiskan 

waktu dalam suatu aktivitas sosial. 

Dukungan sosial memiliki pengaruh positif yang dapat mengurangi 

gangguan psikologis akibat tekanan (Rustiana, 2006). Boland dan 

Cappeliezdalam Shelby, Crespin, dan Sharla (2008) mengindikasikan 

bahwa dukungan sosial secara positif berkorelasi dengan optimisme. Ekas, 

Lickencrock dan Whitman (2010) menemukan bahwa dukungan keluarga 

berhubungan dengan meningkatnya optimisme yang akan memprediksi 

kesejahteraan Ibu. 

Pada kota-kota besar di Indonesia, pemerintah membentuk Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Rumah Singgah sebagai alternatif 

penanganan anak jalanan. Rumah Singgah memiliki fungsi sebagai tempat 
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pertemuan anak denan keluarga, pekerja sosial dan lembaga, pusat rujukan, 

tempat perlindungan, informasi, kuratif dan rehabilitatif, akses terhadap 

pelayanan serta resosialisasi (Effensy, Frieda, dan Warsono, 2008). 

Berdasarkan observasi peneliti pada Rumah Singgah di Jakarta Selatan, 

terdapat beberapa dukungan yang didapatkan anak jalanan yaitu kepedulian 

dan perhatian, penilaian positif dan dorongan semangat, bantuan materi 

yang dibanttu oleh Dinas Sosial DKI Jakarta dan Kementrian Sosial RI 

serta bantuan jasa, nasehat serta interaksi sosial di berbagai aktivitas sosial. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari self-esteem dan dukungan 

sosial terhadap optimisme masa depan anak jalanan di Rumah Singgah 

Jakarta Selatan. 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing aspek self-

esteem (perasaan mengenai diri sendiri, perasaan terhadap hidup dan 

hubungan dengan orang lain) dan aspek dukungan sosial (dukungan 

emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dukungan 

informasi, dan dukungan jaringan) terhadap optimisme masa depan anak 

jalanan di Rumah Singgah Jakarta Selatan. 

3. Berapa besar kontribusi variabel self-esteem dan dukungan sosial terhadap 

optimisme masa depan anak jalanan di Rumah Singgah Jakarta Selatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh self-esteem dan 

dukungan sosial terhadap optimisme masa depan anak jalanan di Rumah 

Singgah Jakarta Selatan serta kontribusi yang diberikan oleh self-esteem dan 

dukungan sosial terhadap optimisme masa depan. 

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk menambah 

wacana keilmuwan bagi disiplin ilmu psikologi khususnya psikologi positif 

mengenai optimisme masa depan, self-esteem dan dukungan sosial. 

Sedangkan manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah untuk 

memberikan informasi kepada orang tua, pihak Rumah Singgah dan 

masyrakata mengenai optimisme masa depan dan self-esteem anak jalanan 

serta dukungan yang dibutuhkan oleh mereka. 

 

METODE 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi 

berganda. Populasi dari penelitian ini adalah anak jalanan dengan rentang 

usia 12-18 tahun, merupakan kategori Vulnarable to be Street dan berada di 
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Rumah Singgah Jakarta Selatan yang berjumlah 400 anak. Dari jumlah 

tersebut peneliti memilih 250 anak sebagai sampel penelitian. Sampel 

tersebut terdiri atas 17 (69,2%) laki-laki dan 77 (30,8%) perempuan. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non 

probability sampling. 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data 

adalah skala optimisme masa depan, skala self-esteem dan skala dukungan 

sosial dengan model skala Likert. Uji validitas pada penelitian ini 

menggunakan confirmatory factor analysis (CFA). Teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik regresi berganda (multiple regression). 

 

HASIL 

 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan variabel 

self-esteem dan dukungan sosial terhadap optimisme masa depan anak 

jalanan di Rumah Singgah Jakarta Selatan dengan nilai signifikansi 0,000 (p 

> 0,05). Nilai koefisien R-square (R2) sebesar 0,286 yang menunjukkan 

bahwa 28,6% proporsi varian optimisme masa depan dalam penelitin ini 

diberikan oleh variabel self-esteem dan dukungan sosial. 

Koefisien regresi masing-masing dimens variabel independen dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini 

 

Tabel 1 

Koefisien Regresi Variabel Indepen 

Variabel Koefisien Regresi 

Self-esteem    

1. Perasaan mengenai diri sendiri 0.138 (Sig) 

2. Perasaan terhadap hidup 0.244 (Sig) 

3. Hubungan dengan orang lain 0.070 (Non-sig) 

Dukungan sosial   

1. D. Emosional  -0.044 (Non-sig) 

2. D. Penghargaan 0.310 (Sig) 

3. D. Intrumental -0.013 (Non-sig) 

4. D. Informasi 0.041 (Non-sig) 

5. D. Jaringan 0.020 (Non-sig) 

D = Dukungan 

 

Data pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa ada tiga dimensi yang 

berpengaruh signifikasni terhadap optimisme masa depan yaitu perasaan 



TAZKIYA Journal of Psychology  Vol. 18 No. 1 April 2013 

73 

mengenai diri sendiri (p = 0,26 < 0,05), perasaan terhadap hidup (p = 0,000 

< 0,05) dan dukungan enghargaan (p = 0,000 < 0,05). Sedangkan hubungan 

dengan orang lain, dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan 

informasi dan dukungan jaringan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap optimisme masa depan. 

Analisis terhadap proporsi varian (R2) menunjukkan bahwa perasaan 

mengenai diri sendiri memberikan kontribusi sebesar 9,6%, perasaan 

terhadap hidup memberikan kontribusi sebesar 9,3% dan dukungan 

penghargaan memberikan kontribusi sebesar 7,6% terhadap optimisme 

masa depan. 

Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara self-esteem  dan dukungan sosial terhadap optimisme masa 

depan anak jalanan di Rumah Singgah Jakarta Selatan. Dalam penelitian 

ini, self-esteem dan dukungan sosial memberikan kontribusi sebesar 28,6% 

terhadap optimisme masa depan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

semakin tinggi self-esteem anak jalanan dan dukungan sosial yang 

didapatkan, maka semakin tinggi optimisme masa depan anak jalanan. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya, Symister dalam 

Sumer (2009) mengindikasikan bahwa dukungan sosial beroperasi dengan 

self-esteem dalam mempengaruhi optimisme dan depresi pada individu 

penderita penyakit kronis. Menurut Vinacle dalam Nurtjahjanti & 

Ratnaningsih (2011), self-esteem merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi optimisme. Hasil penelitian ini juga sealan dengan Puskar., 

dkk (2010) yang menemukan korelasi positif antara self-esteem dan 

optimisme pada remaja pedesaan. 

Selain itu, penelitian inijuga mendukung penelitian Friedman, Kane, 

dan Cornfield (1998) yang menemukan bahwa manajer kulit hitam yang 

memiliki kelompok jaringan di perusahaannya akan lebih optimis mengenai 

karir mereka dibandingkan yang tidak memiliki kelompok jaringan. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Shelby (2008) yang menemukan bahwa 

penerimaan dukungan sosial merupakan sumber penting untuk seseorang 

dengan tingkat optimisme yang rendah. 

Namun jika variabel self-esteem dan dukungan sosial dijabarkan satu 

per satu berdasarkan koefisien regresi, maka hanya akan ditemukan tiga 

variabel dari self-esteem dan dukungan sosial yaitu perasaan mengenai diri 

sendiri dan perasaan terhadap hidup serta dukungan penghargaan yang 

memberikan pengaruh signifikan terhadap optimisme. 
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Perasaan mengenai diri sendiri memberikan kontribusi sebesar 9,6%. 

Artinya semakin anak jalanan mampu menerima dirinya serta memaafkan 

kesalahan dirinya maka semkain anak jalnan mampu bersikap optimis 

dalam memandang masa depan. Pada kenyataannya, mereka kecewa akan 

keadaannya dan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara gambaran 

tentang siapa dirinya dnegan gambaran seseorang tentang seharusnya ia 

menjadi (Pardede, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa harga diri akan 

mempengaruhi optimisme masa depan mereka. 

Variabel perasaan terhadap hidup dalam penelitian ini memberikan 

kontirbusi sebesar 9,3%. Menurut Effendy (2008), anak jalanan kehilangan 

hak dan ditelantarkan oleh keluarganya karena kemiskinan sehingga 

mendorong mereka untuk mencari nafkah di jalan yang seharusnya belum 

menjadi tanggung jawab mereka. mereka berada pada kondisi yang kurang 

beruntung dan berbeda denga anak-anak pada umumnya sehingga mereka 

memiliki perasaan terhadap hidup yang mampu mempengaruhi sikap 

optimis mereka. 

Kemudian dukungan penghargaan memberikan kontribusi sebesar 

7,6%.menurut Karademas (2006) dalam rangka mempertahankan 

optimisme, seseorang mengandalkan kemampuan pribadi serta penilaian 

positif dari lingkungan sosial. Hal ini juga senada dnegan Skinner dalam 

Tjahjorini (2006) yang menunjuk penghargaan sosial sebagai faktor yang 

membentuk sikap dan perilaku. Oleh karen aitu, ketika anak jalanan merasa 

dihargai, dinilai positif serta diberikan semangat oleh orang di sekitarnya 

khususnya dalam penelitian ini pihak Rumah Singgah, maka mereka akan 

lebih optimis dalam memandang masa depan. 

Sementara variabel lain yaitu hubungan dengan orang lain, dukungan 

emosional, instrumental, informasi dan jaringan sosial tidak memberikan 

pengaruh yang signifkan terhadap optimisme masa depan. Dengan kata lain 

optimisme masa depan yang tinggi tidak hanya membtutuhkan hubungan 

dengan orang lain, dukungan emosional, instrumental, informasi dan 

jaringan yang tinggi. 

Berkaitan dengan tidak ditemukannya pengaruh yang signifikan dari 

variabel self-esteem terhadap optimisme masa depan, kemungkinan 

dipengaruhi oleh pandangan negatif anak jalanan terhadpa orang lain. 

Berdasrkan observasi peneliti terhadap anak jalanan di Yayasan Nanda Dan 

Nusantara, sebesar 12,5% dari mereka menyatakan bahwa rasa takut akan 

masa depanya sama seperti orang-orang di sekitarnya dapat membuat 

mereka tidak optimis dalam memandang masa depan. Selain itu peneliti 
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berasusmsi bahwa seseorang akan cenderung mendahulukan perasaan 

mereka sendiri, baik terhadap diri sendiri maupun hidupnya dibandingkan 

dengan hubungannya dengan orang lain. 

Selain itu, mengenai tidak ditemukannya pengaruh yang signifikan 

dari empat variabel dukungan sosial kemungkinan dipengaruhi oleh 

perbedaan subjek penelitian sehingga terdapat pula perbedaan dukungan-

dukunggan yang dibutuhkan dan perbedaan pengalaman masa lalu. Scheier 

dalam Synder (2002) menyatakan bahwa pengalaman masa lalu berkaitan 

dengan bagaimana seseorang memiliki kepercayaan dasar. Menurut asumsi 

peneliti, pengalaman masa lalu dapat menyebabkan prasangka ketia 

mendapatkan sebuah dukungan dari orang di sekitarnya. 

 

DISKUSI 

 

Hasil penilitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang siginifikan variabel self-esteem dan dukungan 

sosial terhadap optimisme masa depan anak jalan di Rumah Singgah (p 

= 0,000 < 0,05 dan R2 = 28,6%). 

2. Dari tiga dimensi self-esteem terdapat dua dimensi yang memeiliki 

pengaruh siginfikan terhadap optimisme masa depan, yaitu perasaan 

mengenai diri sendiri (p = 0,026 < 0,05) dan perasaan terhadap hisup (p 

= 0,00 < 0, 05). Sedangkan dari lima dimensi dukungan sosial terdapat 

satu dimensi yang memiliki pengaruh signifikan, yaitu dukungan 

penghargaan (p = 0,000 < 0,05). 

3. Jika dilihat berdasarkan proporsi varians, perasaan mengenai diri sendiri 

memberikan kontrubis sebesar 9,6%, perasaan terhadap hidup 

memberikan kontribusi sebesar 9,3% dan dukungan penghargaan yang 

memberikan kontribusi sebesar 7,6% terhdapa optimisme asa depan anak 

jalanan di Rumah Singgah Jakarta Selatan. 
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Abstract 
Social loafing defined as the tendency to reduce in motivation and effort that occurs when 
individuals work collectively in groups than when they work individually. The main purpose 
of this article is to know the effect of group cohesiveness, self-efficacy, gender, and age on social 
loafing. Total sample was 150 respondents from members of regional organization 
participated in this research. Measuring instrument consists of social loafing refers to 

Chidambaram & Tung (2005), scale of group cohesiveness use group environment 
questionnaire (GEQ) developed by Widmeyer, Brawley, and Carron (1985) and self efficacy 
refers to Bandura (1986).The result of this study indicte group cohesiveness and self efficacy 
have significant effecr on social loafing. Specifically, individual attraction to the group-social 
(ATG-S), individual attraction to the group-task (ATG-T) and the magnitude significantly 
influence to social loafing. 

 
Keywords:  Group Cohesiveness, Self Efficacy, Social Loafing, Gender, Age 

 

Abstrak 
Social loafing didefinisikan sebagai kecenderungan untuk mengurangi motivasi dan usaha 
yang muncul ketika individu bekerja secara kolektif dalam kelompok daripada ketika mereka 
bekerja sendirian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

kohesivitas kelompok, efikasi diri, gender, dan usia terhadap social loafing. Jumlah sampel 
adalah 150 responden dari anggota organisasi daerah. Instrumen pengukuran social loafing 
mengacu pada Chidambaram & Tung (2005), skala kohesiitas kelompok menggunakan 
group environment questionnaire (GEQ) dikembangkan oleh Widmeyer, Brawley, and 

Carron (1985), dan efikasi diri dari Bandura (1986). Hasil menunjukkan adanya indikasi 
pengaruh yang signifikan kohesivitas kelompok dan efikasi diri terhadap social loafing. 
Khususnya, ketertarikan individual pada kelompok sosial, ketertarikan individual pada tugas 
kelompok, dan besaraannya secara signifikan mempengaruhi social loafing. 

 
Kata Kunci: Kohesivitas Kelompok, Efikasi Diri, Social Loafing, Gender, Usia 
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PENDAHULUAN 

 
Ikut berpartisipasi pada sebuah organisasi merupakan salah satu cara untuk 

melatih bertanggung jawab dan mengembangkan kemampuan bekerja sama 
dengan banyak indivudu. Tidak hanya dalam organisasi, beberapa 
pekerjaan seperti unit militer, tim olahraga, kru film dan tugas kelompok 
untuk penelitian para siswa juga mengandalkan kerjasama dari banyak 
individu dalam prosesnya. (Smith, Kerr Markus, & Stasson, 2001). Ketika 
usaha dari setiap individu digabungkan dengan usaha individu yang lain 

dalam proses mencapai tujuan yang diinginkan maka proses 
penyelesaiannya akan lebih cepat dan hasil yang akan didapatkan akan 
lebih maksimal. Selain kualitas masing-masing individu yang ikut bermain 
penting dalam membentuk kerjasama yang baik, proses yang dilakukan 
dalam kelompok juga memiliki pengaruh penting dalam prestasi kelompok 

(Emmerik, 2008). 
Pada umumnya, orang akan lebih bersemangat melakukan tugas-

tugasnya ketika ada orang lain yang membantu ataupun memberikan 
dukungan (social facilitation). Akan tetapi tidak setiap individu akan 

memberikan usaha yang lebih besar ketika ada orang lain atau ketika meeka 
berada dalam kelompok, beberapa individu malah memberikan usaha yang 

lebih sedikit ketika mereka berada dalam kelompok. Fenomena seperti 
inilah yang disebut dengan social loafing. Menurut Karau dan Williams 

(1993), social loafing yaitu pengruangan motivasi dan usaha yang terjadi 

ketika individu bekerja secara kolektif dalam kelompok dibandingkan ketika 
mereka bekerja secara individu. Pada praktiknya, social loafing secara nyata 

dapat mengurangi produktivitas dalam organisasi (Chidambaram & Tung, 

2005). 
Sebagaimana yang ditulis oleh Kidwell dan Bannett (dalam 

Chidambaram & Tung, 2005), “... social loafing... menggambarkan orang 
memberikan partisipasi yang kurang dari usaha maksimum yang mungkin 
dilakukan karena motivasi dan situasi”. Dengan menggunakan teori 
dampak sosial (social impact theory) yang dikemukakan oleh Latane (dalam 

Chidambaram & Tung, 2005), ia percaya bahwa teori dampak sosial dapat 
membantu menjelaskan mengapa kehadiran orang lain terkadang 
menimbulkan social facilitation ataupun social loafing. Teori ini menjelaskan 

bahwa individu merupakan sumber pengaruh dan juga target dari dampak 
sosial (social impact). Dampak keseluruhan (positif maupun negatif) dari 
orang lain terhadap seorang individu akan bergantung pada tiga 

karakteristik pengamat (sumber pengaruh): jumlahnya, kekuatannya dan 
kedekatannya. 

Menurut teori dampak sosial, social loafing dapat dilihat dari dua 

dimensi Chidambaram & Tung, 2005), yaitu: 
1. Dilution effect yaitu  individu “tenggelam” dalam kelompok. Sesuai 

dengan Kidwell‟s dan Bennet‟s (1993)  yang mengatakan bahwa 
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kekuatan motivasi mendukung social loafing. Hal ini berdasarkan pada 

pendapat bahwa jumlah individu (baik sebagai sumber pengaruh 
ataupun target) pada social impact antar kelompok dapat mengurangi 

motivasi individu (anggota kelompok)  untuk berkontribusi pada usaha 
kelompok. Individu kurang termotivasi karena merasa kontribusinya 
tidak berarti, atau menyadari bahwa penghargaan yang diberikan kepada 
tiap individu tidak ada kaitannya dengan besar kontribusi mereka. 

2. Immediacy gap yakni individu merasa tidak terpaut dengan kelompok. 

Konsisten dengan Kidwell‟s dan Bennett‟s (1993) yang mengatakan 

bahwa situasi adalah faktor yang mendasari social loafing. Sebagai 

anggota dalam kelompok (sebagai sumber pengaruh dan dan target social 

impact) akan menjadi sangat terisolasi (dan karenanya kurang dekat), 

partisipasi dan kontribusinya pada aktivitas kelompok menjadi 
berkurang. Chidambaram dan Tung (2005) mengistilahkan aspek dari 

social loafing ini dengan immediacy gap, adanya jarak atau semakin 

jauhnya anggota kelompok dengan tugasnya, dan adanya jarak atau 
semakin jauhnya satu anggota dengan anggota yang lain. 

Salah satu penyebab terjadinya social loafing adalah menurunnya 

kohesivitas kelompok (Liden, Wayne, Jawarski & Bannet, 2004). Hal ini 
menunjukkan baha individu tidak saling berinteraksi dan berusaha dengan 

baik untuk tetap berada dalam kelompoknya untuk mengejar tujuan 
bersama sehingga individu merasa enggan untuk memberikan kontribusi 
maksimal dalam kelompoknya. 

Menurut Carron (dalam Horn, 2008) kohesivitas kelompok adalah 
sebuah proses dinamis yang tercermin dalam kecenderungan bagi sebuah 
kelompok untuk tetap bersatu dalam mengejar suatu tujuan dan sasaran 

bersama. Ada empat komponen yang dapat merepresentasikan kohesivitas 
kelompok, yaitu: integrasi kelompok dalam tugas group integration task/ GI-

T), integrasi kelompok secara sosial (group interaction social/ GI-S), 

ketertarikan  individu pada tugas kelompok (individual attraction to group 
task/ ATG-T),  ketertarikan individu pada kelompok secara sosial (individual 

attraction to group social/ ATG-S). 

Selain itu, faktor dalam diri individu seperti self efficacy dapat 

menjadi pertimbangan indnvidu ketika akan berperilaku dalam kelompok. 
Self efficacy adalah ekspektasi tentang kemampuan diri kita untuk melakukan 

tertentu (Bandura, 1986).  Jika seseorang memiliki self efficacy yang tinggi 

maka ketika melakukan tugas dalam situasi apapun di kelompok ia akan 

tetap memberikan usaha yang maksimal sehingga social loafing tidak akan 
terjadi. Self efficacy memiliki tiga dimensi yaitu, magnitude, strength dan 
generality. 

Hasil penelitian-penelitian mengenai social loafing juga menyebutkan 

bahwa jenis kelamin dan usia juga mempengaruhi terjadinya social loafing. 

Penelitian Kugihara (dalam Tsaw, Murphy, & Detgen, 2011) di Jepang 

yang mengatakan 20% dari laki-laki dan 60% dari perempuan yang tidak 
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melakukan social loafing. Hal ini menujukkan bahwa laki-laki cenderung 

untuk melakukan social loafing dibandingkan perempuan. Dan menurut 

Smerr (In Press) individu dalam masa dewasa akhir lebih memiliki 

komitmen tinggi dan juga turut ikut ambil bagian dari setiap tugas-tugasnya 
dibandingkan dengan individu dalam masa dewasa awal. Dengan kata lain 
kemungkinan kecil terjadi social loafing pada individu di usia lebih matang. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan melihat 
pengaruh kohesivitas kelompok, self efficacy, jenis dan usia terhadap social 

loafing. Dengan asumsi semakin tinggi kohesivitas kelompok dan self efficacy 

maka akan semakin rendah kemungkinan terjadinya social loafing. 

 

METODE  

 
Populasi dalam penelitian ini adalah anggota organisasi kedaerahan di 

lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik non-probability sampling yaitu teknik pengambilan 

sampel dimana tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang 
sama untuk menjadi subjek penelitian. Jumalh sampel yang diambil 
sebanyak 150 orang. 

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

skala model Likert. Pengukuran social loafing dalam penelitian ini disusun 

berdasarkan dimensi-dimensi dari Chidambaram dan Tung (2005). 
Pengukuran kohesivitas kelompok menggunakan group environment 

questionnaire (GEQ) yang telah dikembangkan oleh Widmeyer, Brawley, 

dan Carron (1985). Sedangkan pengukuran self efficacy disusun berdasarkan 
dimensi-dimensi dari Bandura (1895). 

 

HASIL  

 
Sampel pada penelitian ini adalah 150 anggota organisasi kedaerahan di 
lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berikut adalah gambaran 
sampel penelitian. 
 

Tabel 1 
Gambaran Sampel 

Karakteristik Sampel Penelitian N Persentase 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 82 54,7% 
Perempuan 68 45,3% 

Usia   
17-18 tahun  24,7% 
19-24 tahun 113 75,3% 
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1. Berdasarkan jenis kelamin, sampel yang terbanyak adalah laki-laki 
anggota organisasi kedaerahan dengan persentase sebesar 54,7%. 
Sedangkan persentase perempuan sebesar 45,3% dari 150 sampel. 

2. Berdasarkan usia, sampel diklasifikasikan menjadi dua klasifikasi. Dua 
klasifikasi ini berdasarkan tahap perkembangan, yaitu: klasifikasi remaja 
dengan umur 1-18 tahun sebanyak 37 orang dengan persentase 24,7%, 
klasifikasi dewasa awal dengan rentang umur 19-24 tahun sebanyak 113 
orang dengan persentase 75,3%. 

 

Analisi Regresi Variabel Penelitian 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kohesivitas kelompok, self 

efficacy, jenis kelamin dan usia secara signifikan (p < 0,05) memengaruhi 
social loafing. 
 

Tabel 2 
Tabel ANOVA Pengaruh Keseluruhan IV Terhadap DV 

ANOVAb 

Model  Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3587,802 9 398,645 7,929 .000a 

 Residual 7039,046 140 50,279   
 Total 10626,847 149    

a. Predictors: (constant), GI-S, GI-T, ATG-S, ATG-T, MAGNITUDE, 
STRENGTH, GENERALITY, JK, USIA 

b. Dependent Variable: Social loafing. 

 
Dari tabel di atas, dapat dilihat nilai p (Sig.) adalah 0,000 (nilai 

p<0,05). Artinya, hipotesis mayor yang menyatakan tidak ada pengaruh 
yang signifikan dari keseluruhan IV terhadap social loafing pada anggota 

organisasi kedaerahan ditolak. Kesimpulannya, bahwa ada pengaruh yang 
signifikan dari group integration-social (GI-S), group integration-task (GI-T), 

individual attarction to group-task (ATG-T), magnitude, strength, generality, jenis 

kelamin dan usia terhadap social loafing pada anggota organisasi kedaerahan. 

Meskipun sudah ditemukan ada pengaruh IV terhadap DV, perlu 
dianalisis lebih lanjut mengenai R square untuk mengetahui berapa persen 

varian DV yang dijelaskan oleh IV. Untuk tujuan tersebut, maka data 
dipersentasikan pada tabel sebagai berikut. 

 

Tabel 3 
Tabel R Square 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the Estimate 

1 .581a .338 .295 7.09076 

a. Predictors: (constant), GI-S, GI-T, ATG-S, ATG-T, MAGNITUDE, 
STRENGTH, GENERALITY, JK, USIA 
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Dari tabel 3 di atas,  dapat dilihat bahwa perolehan R Square sebesar 

0,338 atau sebesar 33,8%. Artinya, sebesar 33,8% bervariasinya social loafing 

pada anggota organisasi kedaerahan dipengaruhi oleh IV dalam penelitian 
ini, sedangkan 66,2% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar 
penelitian ini. Langkah terakhir, peneliti melihat koefisien regresi dari 
masing-masing IV. Dengan ketentuan t>1,96 maka koefisien regresi 
tersebut signifikan yang berarti IV tersebut memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap social loafing pada anggota organisasi kedaerahan dapat 

dilihat pada tabel 4 berikut ini: 
 

Tabel 4 
Koefisien Regresi 

  
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 Model B Std. Error Beta T Sig. 
1 (Constant) 86,744 5,917  14,659 .000 

 
group integration-social 

(GI-S) 
-.007 .193 -.007 -.036 .971 

 
group integration-task 

(GI-T) 
-.102 .185 -.108 -.555 .580 

 
individual attarction to 
group-social (ATG-S) 

-.221 .089 -.225 -2.495 .014 

 
individual attarction to 
group-task (ATG-T) 

-.257 .087 -.260 -2.962 .004 

 Magnitude .093 .071 .102 1.309 .193 
 Strenght -.009 .061 -.011 -.153 .879 
 Generality -.219 .082 -.217 -2.651 .009 

 Jenis Kelamin -.301 1.213 -.018 -.248 .804 
 Usia -.631 1.410 -.032 -.448 .655 

Coefficienta 

a. Dependent variable: Social Loafing 

 

Dari tabel koefisien regresi di atas menunjukkan bahwa: 
1. Individual attarction to group-social (ATG-S), individual attarction to group-

task (ATG-T), dan generality secara signifikan mempengaruhi terjadinya 
social loafing. Sedangkan group integration-social (GI-S), group integration-

task (GI-T), magnitude, strength, jenis kelamin dan usia tidak 

memengaruhi terjadinya social loafing. 

2. Arah hubungan variabel yang memiliki arah positif terhadap social loafing 

pada anggota organisasi kedaerahan adalah magnitude dan usia. Artinya, 

semakin tinggi magnitude maka semakin tinggi pula social loafing begitu 

juga sebaliknya. Dan variabel yang memiliki arah negatif terhadap social 
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loafing pada anggota organisasi kedaerahan adalah group integration-social 

(GI-S), group integration-task (GI-T), individual attarction to group-social 

(ATG-S), individual attarction to group-task (ATG-T), strength, generality, 

dan jenis kelamin. Artinya, semakin tinggi group integration-social (GI-S), 
group integration-task (GI-T), individual attarction to group-social (ATG-S), 

individual attarction to group-task (ATG-T), strength, generality maka 

semakin rendah social loafing begitupun sebaliknya. 

 

DISKUSI 

 
Terdapat pengaruh yang signifikan kohesivitas kelompok, self efficacy, jenis 

kelamin, dan usia terhadap social loafing pada anggota organisasi kedaerahan 

di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Khususnya individual 

attarction to group-social (ATG-S), individual attarction to group-task (ATG-T), 

dan generality yang secara signifikan dalam mempengaruhi social loafing.  

Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor 
psikologis yang dinilai berpengaruh terhadap terjadinya social loafing pada 

anggota organisasi kedaerahan, yaitu kohesivitas kelompok dan self efficacy 

dalam pencegahan terjadinya social loafing pada anggota organisasi 

kedaerahan, karena peran bersama dari kedua hal tersebut cukup penting. 

Kohesivitas kelompok secara psikologis memungkinkan individu memiliki 
ikatan batin dan kebersamaan, intensitas keterlibatan tinggi, kedekatan 
sosial sehingga mampu menahan kemungkinan  terjadinya social loafing. 

Penemuan ini melengkapi penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya oleh Hoigard, Tofteland, Ommundsen (2006) dan Sanna (1992) 
bahwa semakin tingginya kohesivitas kelompok dan self efficacy maka 

cenderung semakin rendah pula kemungkinan individu untuk melakukan 
social loafing. Hal ini dimungkinkan terjadi karena individu memiliki 

keyakinan bahwa dirinya dapat melakukan tugas dan dalam situasi apa 
pun, selain itu keberadaan individu dalam kelompok yang kohesif 
menjadikan individu-individunya mengambil lebih banyak tanggungjawab 
individu untuk mencapai hasil yang maksimal dan bersedia berkorban 

untuk kelompoknya. Kohesivitas kelompok juga memungkinkan setiap 
individu untuk sharing pengalaman dan saling membantu mengatasi 
kekurangan dan permasalahan orang lain dalam satu kelompok. Self efficacy 

menjadi individu akan mantap dalam mengambil peran sosial dan 
tanggungjawab kelompok, sehingga efektivitas sebagai anggota kelompok 

akan semakin kuat. 
Selain itu, hasil penelitian ini membuktikan bahwa individual attraction 

to group-social (ATG-S) berpengaruh negatif secara signifikan. Artinya, 
semakin tinggi persepsi para anggota organisasi kedaerahan terhadap 
keterlibatannya berinteraksi sosial dalam kelompok berdampak pada tidak 
mudahnya individu untuk melakukan social loafing. Menurut Hoegl dan 

Proserpio (dalam Harun & Mahmood, 2012), dampak kedekatan anggota 
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satu sama lain/interaksi sosial terjalin dengan baik menjadi kekuatan untuk 
mendapatkan hasil kerja yang lebih baik. Hal ini tidak hanya memberi 
dorongan untuk peningkatan kemampuan anggota tetapi juga memahami 

karakteristik lingkungan organisasi. Semakin tinggi keterlibatan dalam 
kelompok kedaerahan akan memperkuat dalam membangun persepsi 
kebersamaan dan tanggungjawab kolektif, sehingga individu dan kelompok 
tidak akan mudah terjebak dalam perangkap social loafing. Keterlibatan 

individu dalam kelmpok pada saat yang sama akan membentuk kesadaran 
dan daya tanggap individu terhadap lingkungan organisasi. 

Individual attarction to group-task (ATG-T) juga berpengaruh secara 

negatif secara signifikan. Artinya, semakin tinggi persepsi para anggota 
organisasi kedaerahan terhadap dampak keterlibatan diri pada tugas 
kelompok sehingga tidak mudah untuk melakukan social loafing. Hasil ini 

mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hoigard, 
Safvenbom, dan Tonnessen (2006) yang menyatakan bahwa ATG-T 
merupakan variabel yang secara signifikan mempengaruhi social loafing. Hal 

ini disebabkan oleh peningkatan motivasi intrinsik dari para anggota 
organisasi kedaerahan sehingga mengurangi anggapan bahwa rekan 
kerjanya akan melakukan social loafing. Peningkatan motivasi intrinsik akan 

membangun kesadaran dan meningkatkan persepsi positif individu dalam 

kelompok di dalam organisasinya, sehingga akan memperkecil 
kemungkinan individu dan kelompok melakukan soscal loafing. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa generality memiliki 
pengaruh negatif terhadap social loafing secara signifikan. Artinya, semakin 

tinggi keyakinan anggota organisasi kedaerahan atas kemampuannya 
melaksanakan tugas di berbagai aktivitas atau situasi apapun 

menjadikannya tidak mudah untuk melakukan social loafing. Dari hasil 

penelitian Holladay dan Quinones (2003), generality dapat mempengaruhi 

kinerja. Sehingga para responden memiliki kemungkinan kecil melakukan 
social loafing. Hal ini juga berdampak baik karena dapat meningkatkan 
kreativitas dalam mengerjakan tugas-tugas yang lain walaupun belum 
pernah dicobanya. 

Dari penelitian ini ditemukan bahwa jenis kelamin tidak 
mempengaruhi terjadinya social loafing. Artinya, baik laki-laki maupun 

perempuan kemungkinan melakukan social loafing sama besarnya. Hal ini 

mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Smarr (in press) 
yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh perbedaan jenis kelamin 

terhadap terjadinya social loafing. Hal ini dimungkinkan terjadi karena 

kedekatan antar anggota yang sangat baik, kelompok yang sangat kohesif 
ataupun karena berada di kelompok yang kecil. Kedekatan dan kohesivitas 
laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan perbedaan terhadap 
kemungkinan untuk melakukan social loafing, sehingga peluangnya sama 

antara laki-laki dan perempuan. 



TAZKIYA Journal of Psychology  Vol. 18 No. 1 April 2013 

87 

Dan hasil terakhir dari penelitian ini ditemukan bahwa usia tidak 
mempengaruhi terjadinya social loafing. Artinya, baik individu yang masuk 

kategori remaja ataupun dewasa awal kemungkinan melakukan social loafing 

sama besarnya. Hasil penelitian yang sama dikemukakan oleh Karau dan 
Williams dalam Smerr, in press) bahwa usia tidak mempengaruhi terjadinya 
social loafing. Pada penelitian ini mungkin terjadi karena usia yang kurang 

bervariasi sehingga faktor perbedaan usia tidaklah terlalu mempengaruhi 
terjadinya social loafing. 
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Abstract 
This research has been done in order to know wether matrilineal system influences toward 
autonomy of males from Minangkabau etnic. The research particularly tried to know wether 
correlation and difference exist between males in Minangkabau etnic who has been influenced 
by other culture and those who free from other culture. It has been done among student of UIN 
Jakarta who have Minangkabau origin. Samples of the research has been 70 students. 
Through purposive sampling technique the scale of autonomy has been distributed and has 
been analyzed with SPSS. The research results showed that matrilineal system had significant 

impact toward level of autonomy. 
 
Keywords: Autonomy, Matrilineal System, Culture 

 

Abstrak 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem matrilineal mempengaruhi 
kemandirian laki-laki etnis Minangkabau. Penelitian ini menguji apakah ada korelasi dan 
perbedaan antara laki-laki Minangkabau yang dipengaruhi budaya lain dengan laki-laki 
yang bebas dari pengaruh budaya lain. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa UIN 
Jakarta etnis Minangkabau. Sampel penelitian ini sebanyak 70 mahasiswa. Teknik 
pengambilan sampel dengan purposive teknik, dengan menggunakan skala kemandirian 

dan analisis data dengan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem matrilineal 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian. 

 
Kata Kunci: Kemandirian, Sistem Matrilineal, Budaya 
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PENDAHULUAN 

 

Sistem kekerabatan yang sudah berlangsug sejak lama dalam masyarakat 

Minangkabau adalah sistem kekerabatan maetrilineal. Sistem matrilineal 

merupakan salah satu tipe sistem keturunan unilineal (menarik keturunan 

melalui satu garis tunggal). Tipe sistem unilineal lain adalah sistem 

patrilineal, seperti yang diamalkan oleh orang batak. 

Matrilineal adalah garis keturunan yang menelusuri garis keturunan, 

perempuan (anak perempuan, anak dari anak perempuan) (Keesing, 1975). 

Sebagai akibat dari sistem matrilineal itu, posisi laki-laki seolah menjadi 

lemah, karena dalam sistem ini pembangian harta pusaka, sawah ladang 

dan tempat tinggal, didominasi oleh perempuan. Perempuan diberi hak 

menggarap atau menggunakan harta tersebut. Mamak (saudara laki-laki 

dari ibu)berkewajiban menjaga harta pusaka itu dari dorongan pihak lain 

dan membagi hak penggarapan itu secara adil antara saudara perempuan 

atau kemenakan perempuannya. Kekuasaan mamak pada praktiknya tidak 

untuk memiliki, tetapi menjaga dan mengatur hak penggunaan atau 

penggarapan harta pusaka tersebut. Sementara ia juga sebagai suami di 

rumah istrinya atau ayah dari anak-anaknya. 

Laki-laki sebagai suami disebut “urang sumando”. Julukan urang 

sumando ini berarti ia sebagai tamu di rumah istri dan anak-anaknya, tidak 

berkuasa memiliki dan menentukan keputusan. Ia diumpamakan “abu 

diatas tunggul”, mudah ditiup dan diterbang. Bila terjadi perceraian, ia 

keluar dari rumahnya dengan baju yang melekat di tubuhnya. 

Dalam sistem matrilineal, anak-anak yang dilahirkan para ibu 

termasuk suku (clan) ibunya atau suku saudara-saudara ibunya, sementara 

ayah termasuk suku ibunya pula. Apabila anak itu bersuku Caniago, 

misalnya, maka seluruh anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan 

termasuk sku Caniago, dan status kesukuan ini sifatnya permanen, tidak 

ada perpindahan suku dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. 

Seorang ayah berada di luar keluarga anak dan istrinya. 

Dengan cepat dan lancarnya persinggungan antar budaya yang 

berbeda seperti dewasa ini, masyarakat matrilineal, termasuk Minangkabau 

penuh dengan kontraversi-kontraversi struktural. Diantaranya adalah 

timbulnya perebutan alegiansi (kesetian dan tanggung jawab) seorang laki-

laki. Kepada siapakah seorang laki-laki dewasa harus bertanggung jawab? 

Kepada kelompok payung-nya (khususnya ibu, saudara perempuan dan 

kemenakan-nya) atau kepada istri dan anak-anaknya sendiri? Dalam istilah 
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teknis antropologi hal ini disebut perebutan alegiansi seroang laki-laki 

antara keluarga matrilineal melawan keluarga batih. Secara adat, seorang 

laki-laki adalah milik payungnya, karena itu dia harus bertanggung jawab 

dan setia terhadap keluarga matrilineal-nya dalam segala hal. Sementara itu 

isteri dan anak-anaknya mempunyai pula mamak sendiri yang akan 

melindungi mereka. 

Perebutan alegiansi yang paling dahsyat di Minangkabau biasanya 

adalah antara ibu dan isteri. Sang ibu merasa memiliki anak laki-lakinya 

baik secara adat maupun secara biologis. Sebaliknya secara psikologis sang 

istri dan anak-anaknya juga merasa suami dan bapaknya. Namun hak 

psikologis ini dinafikan dalam adat Minangkabau. Di pihak laki-laki pun 

terjadi semacam pembelahan jiwa, antara setia dan bertanggung jawab 

kepada ibu atau kepada istri dan anak-anaknya (Marzali, 2003). 

Kontroversi berikutnya adalah tentang pendidikan dan rasa kasih 

terhadap anak. Karena seorang laki-laki adalah milik keluarga 

matrilinealnya, maka dia hanya bertanggung jawab kepada ibu, saudara 

perempuan, dan kamanakan-nya. Adalah kewajiban seorang mamak untuk 

mendidik dan menyayangi kamanakan-nya. Setiap anak mempunyai mamak 

yang menjadi ayah sosial-nya. Betapa gelisah dan kontroversialnya jiwa 

merekaketika dewasa, karena mereka mempunyai ayah sosial yang berbeda 

dari ayah biologis (Marzali, 2003). 

Di masyarakat matrilineal yang demikian, masyarakat atau budaya 

setempat mendorong anak dan kemenakannya khususnya yang laki-laki 

untuk mandiri, seperti menyuruh merantau dulu. Para antropolog 

mengungkapkan masyarakat matrilineal ditemukan di masyarakat primitif. 

Anak-anak masyarakat primitif memang lebih cepat mandiri dari anak 

orang modern. Kemandirian ini juga mendapat perhatian masyarakat maju 

dewasa ini. Orang Barat dan Jepang sekarang tidak suka meninggalkan 

harta yang banyak untuk anaknya. Yang penting mereka tinggalkan adalah 

rasa percaya diri, mandiri dan inisiatif. 

Merantau bagi orang Minang, terutama bagi kaum prianya, 

mempunyai makna tersediri dalam arti dapat meningkatkan status dan 

harga diri seseorang dalam masyarakat (kalau ia berhasil dalam 

perantauannya). Oleh karena itu, merantau bagi orang Minangkabau 

umumnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan harga diri 

atau status di berbagai bidang kehidupan seperti bidang sosial-ekonomi, 

pengetahuan atau pendidikan, dan lainnya, karena hal ini tidak dapat 

diperoleh di kampungnya. 
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Merantau dapat dilihat sebagai proses menuju kemandirian, 

kedewasaan dan sebagai kewajiban sosial yang dipikulkan ke bahu laki-laki 

untuk meninggalkan kampung halamannya mencari kekayaan atau 

menuntut ilmu pengetahuan, dan mencari pengalaman hidup (Naim, 1979). 

Sehingga dengan merantau laki-laki Minangkabau menjadi lebih mandiri 

dalam berbagai hal, seperti membuat mereka mampu untuk mengatur diri 

sendiri, kemandirian secara ekonomi, dapat mengambil keputusan sendiri, 

terlibat dalam kegiatan di luar rumah, kemandirian dalam emosi, dan 

mereka sudah tidak terikat lagi dengan sistem matrilineal yang membuat 

mereka tidak memperoleh banyak kesempatan dalam berbagai hal. 

Dengan berlatar belakang hal tersebut diatas, dimana kita melihat 

bahwa  dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, 

anak laki-lakinya tidak mempunyai hak milik di kampung, karena semua 

harta diturunkan kepada anak perempuan. Dia hanya bertugas membantu 

saudara perempuan atau ibu. Bahkan untuk tidur pun harus pergi ke surau. 

Dalam hal penggunaan tanah, rumah, serta perlengkapan-perlengkapan 

adat termasuk titel pemegang kewenangan yang berperan adalah 

perempuan senior dalam kaum, suatu keputusan tidak dapat diambil kecuali 

melalui persetujuan dan mufakat dengannya. 

Di kampung baguno balun, hanya berstatus “pembantu” atau 

“pengurus” harta saudara perempuan dan kemenakannya. Kalau yang suda 

berkeluarga merantau karena tidak tahan tinggal di rumah gadang bersama-

sama dengan pambayan-pambayan (suami adik atau kakak istri yang lain) 

karena mertua sering membanding-bandingkan dengan menantunya yang 

lain yang banyak pambaoannya pulang untuk mertua dan anak istrinya. 

Karena mereka merasa mengalami hambatan-hambatan untuk berkembang, 

maka laki-laki Minangkabau menjadi lebih kreatif, diwujudkannya dengan 

merantau. Merantau menjadikan orang lebih mandiri. 

Dalam Trindis (1995) disebutkan bahwa mereka yang tidak mudah 

konform pada kelompoknya dan mampu mempertahankan privasi dan 

otonomi mereka, maka ekspresi dirinya tidak mudah diseragamkan oleh 

kelompok dan memungkinkan mereka untuk bebas mengekspresikan diri. 

Dalam hal ini, penolakan  laki-laki Minangkabau terhadap sistem 

matrilineal yang menghanbat mereka untuk lebih berkembang dan berbagai 

kontroversi-kontroversi sosial lainnya yang terdapat dalam sistem 

matrilineal ini, merupakan suatu perwujudan diri mereka untuk lebih kreatif 

dan mandiri agar dapat melepaskan diri dari sistem ini. 
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Secara tradisional, merantau harus dilakukan tanpa membawa modal 

yang diperlukan. Mereka merantau hanya diberi bekal sehelai kain sarung 

dan tiket kapal oleh kaum dan saudara ayahnya yang mau membantu. 

Bekal lain hanya pandai mengahi dan seni bela diri yang dinamakan ilmu 

silek (silat). 

Namun demikian, tradisi seperti ini sekarang sudah mulai berubah. 

Mamak sudah tidak lagi sepenuhnya bertanggung jawab, bahkan tidak lagi 

bertanggung jawab. Dia sudah memperhatikan anak istrinya, “anak 

dipangku, kemenakan dibimbiang”. Apakah sifat kemandirian tersebut 

masih ada dengan perubahan struktur keluarga yang makin ke patrilineal 

ini? Ataukah kenyataan sebaliknya, anak laki-laki Minang sekarang lebih 

tergantung pada keluarganya karena bapak dan mamak sama-sama 

memperhatikan? 

Berkaitan dengan itu, menarik kiranya meneliti apakah berbagai 

kontroversi dalam sistem kekerabatan matrilineal ini memiliki dampak 

terhadap kemandirian anak laki-lakinya, karena menyebabkan orang 

Minang gelisah mencari bentuk-bentuk struktur yang stabil. Sebagian 

menemukan struktur dengan cara beristri oranglain, sebagian lain dalam 

bentuk punya toko besar dan kaya raya di rantau orang, adapula dalam 

bentuk menjadi profesor di perguruan tinggi. 

Struktur masyarakat Minangkabau yang penuh kontroversi ini adalah 

sebagai akibat dari adat matrilineal Minangkabau yang berhadapan atau 

dipengaruhi oleh struktur patrilineal dan pergaulannya dengan suku lain. 

Apakah kontroversi struktural ini akan berimbas balik terhadap karakter 

dan personaliti manusia Minang, khususnya laki-laki Minang? Kontroversi 

membuat mereka gelisah dan mencari struktur yang mapan dan stabil. 

Apakah hal ini juga akan membuat laki-laki Minang menjadi lebih mandiri 

atau sebaliknya makin tergantung kepada bantuan oranglain 

(komunitasnya)? Laki-laki Minang yang sudah berkeluarga apakah makin 

mandiri atau lebih tidak bertanggung jawab karena peran ganda sebagai 

“ayah biologis” dan “ayah sosial” tersebut? 

 

Sistem Kekerabatan Matrilineal 

Sistem kekerabatan yang sudah berlangsung sejak lama dalam masyarakat 

Minangkabau adalah sistem kekerabatan matrilineal yang mengatur garis 

keturunan menurut garis keturunan ibu atau wanita. Dalam budaya 

Minangkabau yang matrilineal ini, laki-laki tidak memiliki harta pusaka 

berupa tanah, sawah dan rumah. 
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Sistem matrilineal merupakan satu di antara dua tipe sistem 

keturunan unilineal (menarik keturunan melalui satu garis tunggal). Tipe 

sistem unilineal lain adlah sistem patrilineal, seperti yang diamalkan oleh 

orang Batak. Patrilineal, yaitu mengikuti nasab atau keturunan sebelah 

Bapak. Oleh karena itu, hanya anak lelaki saja yang menyambung marga 

bapaknya (Lubis, http://www.mandailing.org/kek-ren5.html). Dalam 

sistem kekerabatan patrilineal, suatu kelompok kekerabatan  dihitung 

dengan dasar satu ayah, satu kakek, atau satu nenek moyang. Dengan 

demikian setiap anak di dalam satu keluarga akan mengikuti dan memakai 

marga ayahnya, tetapi yang berhak untuk meneruskan marga ayahnya 

hanya anak laki-laki saja sedangkan anak perempuan akan kehilangan 

marganya jika ia sudah menikah dengan seorang laki-laki dengan marga 

lain. 

Garis keturunan matrilineal ini mempengaruhi ruang lingkup yang 

lebih luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Minangkabau, tidak 

hanya sekedar mengambil garis keturunan dari ibu, tapi lebih luas dari itu 

matrilineal merupapak suatu sistem kemasyarakatan yang mendasari 

berbagai aspek kehidupan masyarakat Minangkabau, seperti aspek sosial, 

politik, ekonomi, dan hukum (Hakimy, 1979; Saanin, 1982). 

Kato (1982) mengemukakan ciri-ciri masyarakat matrilineal yang 

tidak hanya tentang keturunan sebagai berikut: 

1. Keturunan berdasarkan garis ibu 

2. Suku terbentuk dari garis ibu 

3. Kekuasaan dalam suku terletak di tangan ibu. 

4. Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi rumah istri 

5. Hak-hak pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya, dari 

saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan. 

Ada empat aspek penting yang diatur dalam sistem matrilineal, 

yaitu: 

1. Pengaturan harta pusaka 

Harta pusaka yang dalam terminologi Minangkabau disebut harato jo 

pusako. Pusako adalah suatu milik kaum yang diwarisi turun-temurun, 

baik yang tampak ujud secara material, seperti sawah, ladang, rumah 

gadang, ternak, dan sebagainya, maupun yang tidak tampak seperti gelar 

penghulu, atau tuah. Sedangkan harato yang dimaksudkan adalah segala 

hasil yang diperoleh dari tanah, sawah milik kaum.Oleh karena itu di 

Minangkabau dikenal pula dua kata kembar yang artinya sangat jauh 

berbeda: sako dan pusako. 

http://www.mandailing.org/kek-ren5.html
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a. Sako 

Sako adalah milik kaum secara turun temurun menurut sistem 

matrilineal yang tidak berbentuk material, seperti gelar penghulu, 

kebesaran kaum, tuah dan penghormatan yang diberikan masyarakat 

kepadanya. Sako merupakan hak bagi laki-laki di dalam kaumnya. 

Gelar demikian tidak dapat diberikan kepada perempuan. 

b. Pusako 

Pusako adalah milik kaum secara turun-temurun, berbentuk material 

seperti sawah, ladang, rumah gadang dan lainnya. Pusako 

dimanfaatkan oleh perempuan di dalam kaumnya. Hasil sawah, 

ladang menjadi bekal hidup perempuan dan anak-anaknya. Rumah 

gadang menjadi tempat tinggalnya. Laki-laki berhak mengatur tapi 

tidak berhak untuk memiliki. Karena di Minangkabau kata hak milik 

bukanlah merupakan kata kembar yang satu makna, tetapi dua kata 

yang satu sama lain artinya berbeda namun tetap berada di dalam 

konteks yang sama. Laki-laki punya hak terhadap pusako kaum, 

tetapi dia bukan pemilik pusako kaumnya. 

Dalam pengaturan pewarisan pusako, semua harta yang akan 

diwariskan harus ditentukan dulu kedudukannya. Kedudukan harta 

pusaka itu terbagi dalam pusako tinggi dan pusako rendah. 

Pusako tinggi adalah harta pusaka kaum yang diwariskan secara 

turun-temurun berdasarkan garis ibu. Pusako tinggi hanya boleh digadaikan 

bila keadaan sangat mendesak sekali, hanya untuk empat hal saja; pertama, 

jika mayat terbujur di tengah rumah; kedua, jika ada gadis „gadang‟(yang 

telah melewati umur) yang belum menikah; ketiga, rumah gadang ketirisan; 

keempat, jika penghulu yang hendak ditegakkan. Menjual-menggadai dalam 

hal itupun baru bisa dilakukan jika tak ada lagi jalan yang lain untuk 

menutupinya dan jika semua anggota keluarga seia-sependapat (Jahja dalan 

Naim, 1968:86) 

Pusako randah (pusako rendah) yaitu harta pencaharian yang 

didapat oleh suami istri selama masa perkawinannya. Pusako randah 

diwariskan mengikuti hukum pewaris dalam Islam, yaitu mengikuti 

hukum faraidh. 

2. Peranan Laki-laki 

Pola kekerabatan matrilineal dengan sendirinya menempatkan laki-laki 

Minangkabau pada posisi yang berbeda dengan laki-laki pada umumnya. 

Laki-laki Minangkabau memiliki kekuasaan tertentu dalam sukunya. Ia 

terutama bertanggung jawab terhadap kesejahteraan kemenakannya. Bila 
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rumah gadang rusak, atau ada kemenakan yang belum mneikah, maka 

mamak bertanggung jawab untuk mengatasinya. 

Laki-laki Minangkabau memiliki dua peran dalam kehidupan 

rumah tangga, pertama sebagai mamak dalam rumah ibunya dan sebagai 

urang sumando dalam rumah istrinya. Peran sebagai mamak dalam 

rumah ibu pada hakekatnya bertumpang tindih dengan peran perepuan 

sebagai bundo. Keduanya lambang kebijaksanaan, kekuatan, kestabilan, 

tanggung jawab, dan pengayoman (Pridville dalam Syarifuddin, 1984). 

Walaupun mamak tidak tinggal dalam keluarga ibunya, namun 

kehadirannya di dalam keluarga ibunya dituntut selalu oleh adat. 

Disanalah ia menghabiskan waktu siangnya. Itulah sebabnya anak-anak 

di rumah tersebut mempunyai hubungan yang rapat degan mamaknya. 

Syarifudin mengemukakan bahwa mereka lebih membutuhkan 

mamaknya itu di samping ibunya. 

Dari hasil penelitian (Hamdi, 1990) serta berdasarkan uraian dari 

Amir B dkk (1984) dapat diketahui peran mamak sebagai berikut: 

a. Mengatur perkawinan kemenakan. Dalam hal ini ayah si gadis tetap 

diajak berunding, tapi keputusan tetap di tangan mamak. 

b. Mengatur penggunaan dan pembagian harta pusaka. Menurut adat 

Minangkabau kemenakanlah yang mewarisi gelar, martabat dan 

kekayaan yang dipunyai oleh mamak. Sebagai warisan harta pusaka 

yang ditinggalkan oleh pewaris tidak boleh dibagi-bagi oleh yang 

berhak. Harta yang telah jadi pusaka harus dijaga agar tinggal utuh 

deimenjaga keutuhan kaum kerabat. Pada gilirannya akan diturunkan 

kepada kemenakan. Kemenakan laki-laki memiliki hak untuk 

mengelola sementara kemenakan perempuan berhak untuk memiliki. 

Kemenakan laki-laki harus mengusahakan agar harta pusaka tersebut 

menghasilkan dan mampu menghidupi kaum kerabat yang ada di 

rumah gadang, serta tidak boleh dibawa ke rumah istri. 

c. Menanggung biaya dan keperluan kemenakan. Kewajiban seorang 

mamak terhadap kemenakannya, terutama kemenakan perempuan 

adalah memberi makan, pakaian, perumahan, dan lain-lain. Biasanya 

dengan memberikan sebidang tanah atau bagian dari harta pusaka 

untuk diusahakan dan dikelola oleh kemenakan. 

d. Mengatur, membimbing, mengawasi dan melindungi kemenakan. 

Terhadap kemnakan perempuan diberikan bimbingan agar ia 

memahami nilai-nilai sosial yang menempatkan perempuan sebagai 

sentral di rumah. Sedangkan pada kemenakan laki-laki 
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bimbingandiberikan sebagaipersiapan untuk menjadi penunjang dan 

pengebang sanak saudaranya. 

Peran orang laki-laki sebagai orang sumando dalam rumah 

istrinya adalah lemah sekali. Pepatah orang Minangkabau 

mengatakan posisi laki-laki sebagai orang sumando tersebut ibarat 

rabuak di ateh tunggua (rabuak adalah bagian dari pohon ijuk yang 

mudah diterbangkan oleh angin). 

Adat yang seperti ini menempatkan laki-laki pada posisi yang 

serba salah. Di rumah ibunya ia tidak mempunyai hak atas rumah itu, 

dan di rumah istrinya ia hanya tamu yang menompang (Syarifudin, 

1984). 

Seorang laki-laki Minangkabau harus menjalankan peran 

sebagai ayah dari anak-anaknya, sekaligus bertanggung jawab untuk 

membimbing kemenakannya. 

3. Kaum dan pesukuan 

Orang Minangkabau yang berasal dari satu keturunan dalam garis 

matrilineal merupakan anggota kaum dari keturunan/klien tersebut. 

Sasuku maksudnya adalah berasal dari keturunan yang sama sejak dari 

nenek moyangnya. Suku artinya seperempat atau kaki. Jadi pengertian 

sasuku adlah sebuah nagari adalah seperempat dari penduduk nagari 

tersebut. Sebuah kaum mempunyai keterkaitan dengan suku-suku 

lainnya, terutama disebabkan oleh perkawinan. Oleh karena itu aum 

punya struktur yang umumnya dipakai oleh setiap suku. 

Dalam sistem matrilineal perempuan diposisikan sebagai pengikut, 

pemelihara, dan penyimpan, sebagaimana diungkapkan pepatah adatnya 

amban puruak atau tempat penyimpanan.Perempuan menerima hak dan 

kewajibannya tanpa harus melalui sebuah prosedur apalagi bantahan. 

Hal ini disebabkan hak dan kewajiban perempuan itu begitu dapat 

menjamin keselamatan hidup mereka dalam kondisi bagaimanapun. 

Semua harta pusaka menjadi milik prempuan, sedangkan laki-laki diberi 

hak untuk mengatur dan mempertahankannya. Perempuan tidak perlu 

berperan aktif sebagai ninik mamak. 

Di dalam sistem matrilineal, perempuan juga mempunyai fungsi dan 

kedudukan yang spesifik, yaitu sebagai: 

1. Bundo Kanduang 

Apabila ibu atau tingkatan ibu dari mamak yang jadi penghulu masih 

hidup, maka dia lah yang disebut Bundo Kanduang, atau mandeh atau 

niniek. Dialah perempuan utama dalam kaum itu. Dia punya kekuasaan 
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lebih tinggi dari seorang penghulu karena dia setingkat ibu tau ibu 

penghulu itu betul. 

2. Perempuan yang sudah kawin 

Mereka adalah bagian dari kepemilikan pusako. Mereka diatur oleh 

tungganai, mamak laki-laki yang ditugaskan mengatur untuk setiap 

rumah gadang. Dari mereka ini lagi nanti akan dapat ditentukan siapa 

yang akan dijadikan perempuan utama berdasarkan wibawa, kecakapan, 

dan kebijaksanaan yang dimilikinya. 

Perlu pula bila diperhatikan struktur suku di dalam suatu kaum dan 

strukturnya bersama dengan suku lain. Struktur dari suatu kaum 

dungkapkan i Fulan sebagai berikut: 

1. Mamak yang dipercaya sebagai pimpinan kaum yang disebut penghulu 

bergelar datuk. 

2. Mamak-mamak di bawah penghulu yangdipercayai memimpin setiap 

rumah gadang, karena di dalam satu kaum kemungkinan rumah 

gadangnya banyak. Mamak-mamak yang memimpin setiap rumah 

gadang itu disebut tungganai. Seorang laki-laki yang memikul tugas 

tungganai rumah, pada beberapa suku tertentu,mereka juga diberi gelar 

datuk. Di bawah tungganai ada laki-laki dewasa yang telah kawin juga, 

berstatus sebagai mamak biasa. Di bawah mamak inilah baru ada 

kemenakan. 

 

Kemandirian 

Berdasarkan tata bahasa Indonesia diketahui bahwa pembentukan kata 

kemandirian berasal dari kata sifat mandiri yang berarti dalam keadaan 

dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 1990:55). 

Kemandirian adalah the ability to be self directive rather than dependemt on 

others for control (Hurlock, 1974). Individu yang otonom adalah individu 

yang mandiri, tidak mengandalkan bantuan dan dukungan dari orang lain 

yang kompeten. Ia juga bebas bertindak. Orang yang mandiri lebih 

bergantung pada potensi serta sumber daya diri sendiri dari pada 

bergantung pada lingkungan fisik dan sosialnya. Dorongan otonom juga 

merujuk kepada adanya kecenderungan individu untuk berusaha agar ia 

dapat menguasai lingkungannya. (Maslow dan Angyal, dalam Hjelle & 

Ziegler, 1981: 390). 

Penelitian mengenai kemandirian pada kelompok dewasa muda 

mengemukakan bahwa batasan mengenai kemandirian berhubungan 
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dengan kemandirian dalam aspek interpersonal dan intrapsikis (Frank, 

Laman dan Avery, 1988). Menurut Frank dkk, kemandirian berkaitan 

dengan: 

1. Kemampuan atau kompetensi untuk berhubungan dengan lingkungan 

luar. 

2. Kemampuan untuk menguasai konflik intrapsikis. 

3. Kemampuan untuk memisahkan diri dari significant others. 

Solomon Asch mengemukakan ciri-ciri orang yang mandiri sebagai 

berikut: tend to be self reliant, persuasive, expressive and unconventional and able to 

think or themselves while conformist tend to be submissive, conventional, easily upset 

by stress, and suggestible, and lack of insight into their own motives and antitudes" 

(Asch, 1952 212). 

Selain itu kemandirian juga diartikan sebagai an attitude of self reliance 

or self resistence to control by others, yang berarti dapat  mengandalkan diri 

sendiri dan tidak bersedia untuk dikontrol oeh orang lain (English dan 

English 1959). Sedangkan Rokeach dalam pembagian nilainya menyebut 

kemandirian sebagai “Self Reliance atau independence". 

Berdasarkan tata bahasa Indonesia diketahui bahwa pembentukan 

kata kemandirian berasal dari kata sifat mandiri yang berarti dalam keadaan 

dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. (Kamus Besar 

bahasa Indonesia, 1990 : 55). 

Kemandirian, oleh para ahli juga dijadikan suatu kriteria tertentu, 

yaitu kriteria kedewasaan. McCandless & Coop mengemukakan adanya 

ketidaktergantungan secara ekonomi (economic independence) untuk 

mendefinisikan kedewasaan. 

Artinya, orang dewasa dapat menopang dirinya sendiri dalam hal 

keuangan (McCandless & Coop, 1979, dalam Smolak, 1993). Hoffman 

1984 (dalam Moore, 1987 Smolak 1993) menjelaskan kemandirian sebagai 

ketidaktergantungan (independence). Ada 4 (empat) bentuk 

ketidaktergantungan (independence) yaitu: 

1. Ketidaktergantungan secara fungsional (Functional Independence). 

2. Ketidaktergantungan dalam sikap (Attitudinal Independence). 

3. Ketidaktergantungan dalam hal emosi (Emotional Independence) 

4. Ketidaktergantungan konfliktual (Conflictual Independence) 
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Kemandirian memiliki beberapa aspek yaitu (Frank, 1979, dalam 

Smolak, 1993): 

1. Aspek ketidaktergantungan (Independence) 

2. Aspek pengambilan keputusan (Desicion Making) 

3. Kontrol diri (Personal Control) 

4. Aspek pernyataan diri (Self Assertion) 

5. Self Other Responsibility 

Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa kemandirian adalah tingkah 

laku di mana individu dapat mengandalkan dan bergantung pada dirinya 

sendiri dan bebas dalam membuat keputusan dalam dirinya tanpa 

menimbulkan konflik-konflik tertentu dalam dirinya. 

Indikator kemandirian yang digunakan dalam peneliatian ini 

berdasarkan hasil penelitian dari Frank (1988), serta bentuk-bentuk 

kemandirian yang dikemukakan oleh Douvan & Adelson (1966) dan 

Hoffman (1984), yang dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah 

kedewasaan yang mencakup: 

1. Pengaturan diri sendiri 

Kemandirian dapat dilihat dari kemampuan individu untuk dapat 

mengatur dan mengarahkan dirinya dengan tepat serta dapat menjaga 

diri sendiri. Individu yang memiliki self govermance yang baik biasanya 

merasa dirinya sudah dewasa dan cukup matang, dapat bertindak secara 

cepat, melakukan sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sendiri tanpa 

bantuan dari oranglain serta memiliki pengaturan diri yang baik. 

2. Kemandirian secara ekonomi 

Merupakan kemampuan seseorang mendapatkan uang untuk menopang 

kebutuhan pokoknya, memiliki pekerjaan, tidak tergantung secara 

finansial dengan orang lain, dapat menghasilkan uang sendiri serta tidak 

menerima bantuan dalam hal keuangan. 

3. Dapat mengambil keputusan sendiri 

Individu yang mandiri digambarkan sebagai individu yang mampu 

mengambil keputusan sendiri dengan baik, tidak tergantung pada orang 

tua atau orang lain dalam membuat dan mengambil keputusan serta 

dapat menjalankan keputusannya dengan penuh tanggungj jawab. 

4. Terlibat dalam kegiatan di luar rumah 

Seorang dikatakan mandiri apabila ia telah dapat tinggal terpisah dari 

orang tua atau kampung halamannya, misalnya pada waktu mereka 

menuntut ilmu, ataupun bekerja di tempat yang jauh di kampung 
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halamannya. Dalam masyarakat Minangkabau diistilahkan dengan 

„merantau‟. 

5. Kemandirian dalam sikap dan tata nilai 

Dalam sikapnya, orang yang mandiri mampu menjadi individu yang 

unik yaitu memiliki keyakinan, nilai dan pendapat sendiri. 

6. Kemandirian dalam emosi 

Tidak lagi membutuhkan dukungan emosi yang berlebihan dari orang 

tua dan lingkungannya.  

 

Kerangka Berpikir 

Kelompok kekerabatan dapat menjadi pedoman bagi hubungan-hubungan 

sosial dimana seseorang terlibat di dalamnya. Hubungan sosial yang 

terwujud antara seseorang dengan orang lain dibatasi oleh unsur-unsur 

seperti kedudukan jenis kelamin, umur, dan hubungan kekerabatan. 

Menurut Keesing hubungan kekerabatan mengacu pada hubungan antara 

orang tua dan anak-anak, baik anak perempuan maupun anak laki-laki, dan 

pada jaringan-jaringan hubungan yang terbentuk dari hubungan orang tua 

dan anak-anak tersebut (Keesing, 1975). 

Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau 

adalah sistem kekerabatan matrilineal, yang menjadi salah satu identitas 

budaya Minangkabau. Dalam budaya Minangkabau yang yang matrilineal 

ini, laki-laki tidak memiliki harta pusaka berupa tanah, sawah dan rumah. 

Ditinjau dari aspek psikologis, sistem matrilineal juga memengaruhi 

laki-laki Minangkabau untuk mandiri. Laki-laki Minangkabau tidak 

mempunyai hak kepemilikan harta di kampungnya, dia juga hanya sebagai 

„urang sumando‟ di rumah istrinya sehingga ia tidak dapat memimpin 

keluarganya secara langsung, karena dalam sitem matrilineal laki-laki 

Minangkabau bertanggung jawab terhadap keluarga matrilinealnya, yaitu 

sebagai mamak pada kemenakan-kemenakannya. Selain itu, laki-laki 

Minangkabau juga tidak mempunyai wewenang dan kekuasaan dalam 

pembuatan keputusan yang vital bagi anak keturunan dalam kaum. Seperti 

dalam perkawinan, kematian serta pembagian harta pusaka. Walaupun laki-

laki menjadi mamak dan penghulu dikatakan sebagai pimpinan dalam 

kaum, akan tetapi sesungguhnya sejauh itu terkait dengan penggunaan 

tanah, rumah, serta perlengkapang-perlengkapan adat termasuk titel 

pemegang kewenangan yang sesungguhnya adalah terletak pada perempuan 

senior dalam kaum itu. Suatu keputusan tidak dapat diambil kecuali melalui 

persetujuan dan mufakat dengannya. 



Pengaruh Sikap dan Norma Subjektif terhadap Intensi Siswa Mendapatkan Layanan BK 

102 

Hal ini juga merupakan salah satu sebab laki-laki Minangkabau 

mempunyai kecenderungan untuk merantau agar menemukan pola 

kehidupan yang dia inginkan, dimana ia dapat mengatur dan mengarahkan 

dirinya dan keluarganya dengan tepat, tidak tergantung pada orang lain 

baik dari segi ekonomi maupun dalam mengambil keputusan, dan dapat 

membebaskan dirinya dari sistem matrilineal yang secara tidak langsung 

menimbulkan hambatan-hambatan bagi laki-laki Minangkabau untuk lebih 

berkembang, sehingga mereka mewujudkannya dengan merantau yang 

membuat mereka bisa menjadi lebih kreatif dan mandiri. 

 

Hipotesa 

Dalam penelitian ini dimunculkan hipotesa yang nantinya akan dibuktikan 

melalui penelitian yang akan dilakukan, berdasarkan dengan apa yang telah 

dirumuskan sebelumnya dalam permasalahan penelitian; 

 Hipotesa nihil (Ho) : Tidak ada pengaruh sistem matrilineal terhadap 

kemandirian laki-laki Minangkabau. 

 Hipotesis alternatif (Ha) : Ada pengaruh sistem matrilineal terhadap 

kemandirian laki-laki Minangkabau. 

 

METODE 

 

Subjek Penelitian 

Subyek pada penelitian ini adalah lai-laki yang berasal dari suku 

Minangkabau, dengan karakteristik sebagai berikut: 

1. Subyek minimal telah tinggal di daerah Minangkabau selama 10 tahun 

(dibesarkan dalam lingkungan yang matrilineal). 

2. Sedang atau pernah menjalani pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta, karena mereka diasumsikan mempunyai pengetahuan agama 

yang lebih dari pada yang di perguruan tinggi umum. Dengan 

pengetahuan agama yang lebih akan mennjang mereka untuk lebih 

mengenal dan menjalankan adat Minangkabau dengan baik, karena 

orang Minang mempunyai falsafah adat basandi Syara‟, Syara‟ basandi 

Kitabullah. 

3. Berumur 18-40 tahun/ dewasa dni, yang telah mempunyai tanggung 

jawab ekonomi minimal terhadap diri sendiri. 

4. Mengisi skala dan memenuhi syarat matrilineal. 
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Jumlah Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 70 orang. Terdiri dari 30 orang untuk 

penelitian tahap pertama (uji coba skala), dan 40 orang utuk penelitian 

tahap kedua. Diharapkan dari 40 orang ini mencakup ke dalam matrilineal 

tulen dan matrilineal yang sudah berkurang/terpengaruh oleh sistem lain 

sebagai data kontrol. 

Guilford dan Frunchter (1978) menyatakan bahwa, jumlah sampel 

minimal untuk melakukan penelitian yang baik adalah 30 orang agar 

hasilnya dapat dianalisis secara statistik dengan menggunakan asumsi 

distribusi normal. Oleh karena itu jika jumlah sampel yang diharapkan tidak 

terpenuhi, maka jumlah minimal setidaknya harus tercapai. 

 

Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling dengan cara incidental sampling, artinya individu yang 

telah memnuhi kriteria-kriteria yang ditentukan (purposive sampling) dapat 

diambil sebagai subjek penelitian, dan diambil yang paling mudah ditemui 

atau paling bersedia (incidental sampling), sampai jumlahnya mencapai batas 

yang diperlukan (Guilford & Fruchter, 1981). 

Teknik ini digunakan karena memiliki kelebihan, yaitu pengambilan 

sampel menjadi praktis, mudah dan dapat diperoleh dalam waktu yang 

singkat, dengan catatan bahwa subyek bersedia untuk menjadi sampel 

dengan tidak mengabaikan ciri-ciri/karakteristik subjek penelitian, sehingga 

dapat mengurangi bias. Dalam penelitian ini yang menjadi independent 

variabel adalah sistem matrilineal. Sedangkan dependent variabelnya adalah 

kemandirian. 

 

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

kemandirian dan kuesioner untuk melihat kematrilinealan subyek. Setiap 

pernyataan dalam skala ini disertai dengan 4 pilihan jawaban, yaitu: SS 

(Sangat sesuai), S (Sesuai), TS Tidak Sesuai), dan STS (Sangat Tidak 

sesuai). Skala 4 (genap) ini dipilih untuk menghindari terjadinya 

kecenderungan pemusatan (central tendency) atau menghindari jawaban 

subyek yang berada di tengah-tengah (netral). 

Dengan menggunakan skala sikap model Likert, peneliti menetapkan 

penskoran dari 1-4. Skor l diberikan kepada subyek yang menjawab STS 

untuk pernyataan yang berbentuk positif favorable) atau menjawab SS untuk 
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pernyataan negatif (unfavorable). Sebaliknya, skor 4 diberikan untuk subyek 

yang menjawab SS pada pernyataan yang berbentuk positif atau STS untuk 

pernyataan negatif. 

 

Pengukuran Kematrilinealan 

Untuk mengukur dan melihat sejauh mana subyek penelitian menganut 

sistem kekerabatan matrilineal, maka subyek diharapkan dapat mengisi 

identitas personal yang diikuti dengan kuesioner, dimana nantinya akan 

menggambarkan sejauh mana subyek menjalankan kematrilinealannya, 

sehingga subyek dapat dikelompokkan ke dalam matrilineal tulen ataukah 

matrilineal yang sudah berkurang karena sudah terpengaruh oleh sistem 

lain. 

 

Pengukuran Kemandirian 

Untuk pengukuran kemandirian digunakan skala model Likert, yang terdiri 

dari beberapa item pernyataan yang nantinya akan mengukur kemandirian. 

Pernyataan yang dibuat berdasarkan indikator-indikator kemandirian yang 

telah ditentukan sebelumnya, yaitu: 

1. Pengaturan diri sendiri, dimana laki-laki mengatur dan mengarahkan 

dirinya dengan tepat, mampu menjaga diri sendiri, dewasa, matang, 

bertindak tepat, dan mampu melakukan sesuatu yang berkaitan dengan 

dirinya tanpa bantuan dari orang lain 

2. Kemandirian secara ekonomi, laki-laki Minangkabau mampu 

mendapatkan uang untuk menopang kebutuhan pokoknya memiliki 

pekerjaan lain yang tidak hanya mengurusi sawah dan ladang kaumnya, 

tidak tergantung secara finansial dengan orang lain, dan telah mampu 

menghasilkan uang sendiri yang dapat dimilikinya secara pribadi. 

3. Dapat mengambil keputusan sendiri, dimana laki-laki Minangkabau 

telah dapat membuat dan mengambil keputusan sendiri tanpa 

bergantung pada orang lain disekitarnya, dan menjalankan keputusan 

tersebut dengan penuh tanggung jawab. 

4. Terlibat dalam kegiatan di luar rumah, mampu tinggal dan hidup 

terpisah dari orang tua dan kampung halaman (merantau). 

5. Kemandirian dalam sikap dan tata nilai, laki-laki Minangkabau mampu 

menjadi individu yang unik, yaitu memiliki keyakinan, nilai dan 

pendapat sendiri, walaupun hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai 

yang dianut orang tua atau orang disekelilingnya. Serta mampu 

menentukan tujuan hidupnya. 
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6. Kemandirian dalam emosi, laki-laki Minangkabau tidak membutuhkan 

dukungan emosi yang berlebihan dari keluarga dan orang lain dalam 

lingkungannya. 

Sebelum pembuatan skala ini, terlebih dahulu penulis memberikan 

pertanyaan-pertanyaan pelengkap (identitas personal) yang berguna untuk 

menjajaki atau mengetahui gambaran umum responden yang akan diteliti. 

Untuk memudahkan penelitian, peneliti membuat kisi-kisi atau blue print 

agar memudahkan dalam membuat pernyataan. 

 

HASIL 

 

Subyek penelitian dikelompokkan secara manual ke dalam 2 kelompok 

berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang mengukur kematrilinealannya. 

Kelompok pertama yaitu kelompok matrilineal tulen, dimana subyek dalam 

kelompok ini telah memilih jawaban di sebelah kiri pada pertanyaan nomor 

12-19. Jawaban-jawaban yang disebelah kiri tersebut telah dibentuk 

sedemikian rupa sehingga menggambarkan bahwa subyek tersebut masih 

menganut sistem matrilineal yang kental (tulen). 

Sedangkan subyek yang memilih jawaban yang telah bercampur 

dengan pilihan jawaban di sebelah kanan dikelompokkan kepada 

matrilineal yang sudah berkurang, karena pilihan-pilihan jawaban di 

sebelah kanan tersebut telah dipengaruhi oleh sistem patrilineal. Terdapat 

20 orang subyek yang dikelompokkan pada matrilineal tulen dan 20 orang 

subyek yang dikelompokkan ke dalam matrilineal yang sudah berkurang. 

 

Tabel 1 

Gambaran 

Kategori Kemandirian Frequency Percent (%) 

Valid Sedang 0 0 

Tinggi 19 47.5 

Rendah 21 52.5 

Total 40 100.0 

 

Dari hasil tabel serta keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa 

subjek yang memiliki tingkat kemandirian tinggi sebanyak 19 orang, dan 

tidak terdapat satu subjek pun yang tingkat kemandiriannya rendah. 
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Tabel 2 

Matrilineal* Kategori Kemandirian Crosstabulation 

Matrilineal* 

Kategori Kemandirian 

Crosstabulation 

Kategori Kemandirian 

Total 
Sedang Tinggi 

Matrilineal 

Tulen 4 16 20 

Sudah 

berkurang 

15 5 20 

Total 19 21 40 

 

Tabel 3 

Chi-Square Test Matrilineal*Kemandirian 

 Value df Asymp Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12.130 (b) 1 .000 

Continuity 

Correction (a) 

10.025 1 .002 

Likelihood Ratio 12.842 1 .000 

Fisher‟s Extract 

Test 

   

Linear-by-linear 

Association 

11.827 1 .001 

N of Valid Cases 40   

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa subyek matrilineal tulen yang 

memilki kemandirian tinggi sebanyak 16 orang dan 4 orang yang memiliki 

kemandirian sedang. Terlihat juga bahwa pada subyek matrilineal yang 

sudah berkurang terdapat 5 orang yang kemandiriannya tinggi dan 15 orang 

yang kemandiriannya sedang. Sedangkan untuk kategori kemandirian 

rendah tidak terdapat satu orang pun subyek, baik dari matrilineal tulen 

maupun matrilineal yang sudah berkurang. 

Adapun dari tabel chi-square dapat kita lihat pada kolom value nilai 

chi-square-nya = 12,130. Karena terdapat nilai kurang dari 5 dan daftar 

kontingensinya berukuran 2 x 2, maka untuk pengujian hipotesis digunakan 

distribusi chi-square dengan derajat kebebasan satu. Untuk hal ini koreksi 

kontinuitas perlu digunakan dengan menggunakan koreksi Yates 

(Sudjana,1975 : 284). Maka dari tabel pada baris Continuity Correction 

diperoleh nilai 10,025. Sedang nilai chi-square tabel pada tingkat signifikansi 

5% untuk derajat kebebasan (df) = l adalah 3,84. Berdasarkan perbandingan 
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chi-square uji dan tabel, dapat diambil keputusan bahwa chi-square hitung > 

chi-square tabel (10,025 > 3,84), maka Ho ditolak. Pengambilan keputusan 

berdasarkan probabilitasnya, terbagi 2 yaitu: jika probabilitasnya > 0,05, 

maka H0 diterima, dan jika probabilitasnya > 0,05 maka H0 ditolak 

(Rahayu, 2004). Terlihat pada kolom Asymp. Sig bahwa probabilitasnya 

adalah 0,000, atau probabilitas di bawah 0,05 (0,000 0,05), maka H0 ditolak. 

Berarti bahwa terdapat hubungan antara sistem matrilineal dengan 

kemandirian laki-laki Minangkabau. 

Sedangkan untuk melihat apakah ada pengaruh antara sistem 

matrilineal dengan kemandirian laki-laki Minangkabau maka digunakan 

rumus t-test dengan Independent Samples Test, dimana akan dilihat perbedaan 

mean kemandirian antara kelompok matrilineal tulen dan kelompok 

matrilineal yang sudah berkurang, sebagai kelompok kontrol. Dengan hasil 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4 

Group Statistics 

 Kematrilinealan N Mean 
Std. 

Deviation 

Std Error 

Mean 

Kemandirian Tulen 20 145.1500 12.49537 2.79405 

 Sudah berkurang 20 128.5000 11.39483 2.54796 

 

Tabel 5 

T Test Matrilineal * Kemandirian 

  t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Kemandirian 
Equal 
variance 
assumed 

4.403 38 .000 16.6500 3.78138 

 

Equal 

variances 
not 
assumed 

4.403 37.681 .000 16.6500 3.78138 

 

Pada tabel t-test di atas dapat kita lihat bahwa nilai t hitung = 4,403. 

Sedang nilai t tabel pada tingkat signifikansi 5% untuk derajat kebebsasan 

(df) = 38 adalah 1,68. Berdasarkan perbndingan t hitung dan tabel, dapat 

diambil keputusan bahwa t hitung > t tabel (4.403>1,68), maka H0 ditolak. 

Berdasarkan probabilitasnya, terlihat bahwa pada kolom sig (2-tailed) adalah 
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0,000, atau probabilitas di bawah 0,05 (0,000 < 0,05), amak Ho ditolak. 

Terlihat juga bahwa mean kemandirian laki-laki Minangkabau yang 

matrilineal tulen adalah 145,15 lebih besar dibanding mean kemandirian 

laki-laki Minangkabau yang matrilinealnya sudah berkurang yaitu 128,50. 

Berarti terbukti subjek yang matrilineal tulen lebih mandiri dibandingkan 

subjek matrilineal yang sudah berkurang/yang sudah terpengaruh dengan 

sistem lain. 

 

DISKUSI 

 

Berdasarkan hasil analisis data, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 

hubungan dan pengaruh antara sistem matrinileal dengan tingkat 

kemandirian. Dalam hal ini berarti bahwa sistem keekrabatan matrilienal 

yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau memberikan pengaruh pada 

kemandirian laki-lakinya. Berdasarkan perbandingan chi-square uji dan 

tabel, diperoleh keputusan bahwa Chi-Square hitung/korelasi Yates > chi-

square tabel (10,025 > 3,84), maka H0 ditolak. Demikian juga berdasarkan 

uji t diperoleh hasil bahwa t hitung > t tabel (4,403 > 1.68), maka H0 

ditolak. 
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Abstract 
This research aims to know factors of students' hesitation to use guidance and counselling 
service in Madrasah Aliyah (Islamic High School). It was done by examining influence of 
attitude and subjective norm toward students' intention to get guidance and counselling 
services. The data was analysed using multiple regression technique. The research result 
showed that attitude had more influence than subjective norm toward intention to get 
guidance and counselling services. It means that guidance and counselling service would have 
big impact if it uses persuasion and educative techniques. Besides, the techniques will make 
guidance and counselling services more effective in character building particularly among 
students. 

 
Keywords: Reasoned Action Theory, Guidance, Counselling, Character Education 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor dari keragu-raguan siswa untuk 
menggunakan layanan bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah. Penelitian ini 
dilakukan dengan memeriksa pengaruh sikap dan norma subjektif terhadap intensi siswa 
unruk mendapaykan layanan bimbingan dan konseling. Data dianalisis menggunakan 
teknik regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunkukan bahwa sikap memiliki 
pengaruh yang lebih besar disbanding norma subjektif terhadap intensi siswa untuk 
mendapat layanan bimbingan dan konseling. Ini berarti bahwa layanan bimbingan dan 
konseling akan memiliki pengaruh besar apabila menggunakan persuasi dan teknik edukatif. 
Selain itu, teknik-teknik tersebut akan membuat layanan bimbingan dan konseling lebih 
efektif dalam pembangunan karakter terutama pada siswa. 

 
Kata Kunci: Reasoned Action Theory, Bimbingan, Konseling, Edukasi Karakter 
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PENDAHULUAN 
 

Pendidikan karakter dalam dunia pendidikan nasional Indonesia 

merupakan suatu hal yang penting, karena mampu menentukan bagaimana 
tingkah laku mereka di masa yang akan datang. Karakter yang terbentuk 
sebagai hasil pemahaman tiga hubungan yang pasti dialami manusia 
(triangle relationship), yaitu hubungan dengan diri sendiri (intrapersonal), 

dengan lingkungan (hubungan sosial dan alam sekitar), dan hubungan 
dengan Tuhan YME (spiritual). Setiap hasil hubungan tersebut akan 

memberikan goresan yang pada akhirnya menjadi nilai keyakinan 
seseorang. Cara seseorang memahami bentuk hubungan tersebut akan 
menentukan cara ia memperlakukan dunianya. 

Pendidikan karakter bangsa Indonesia, dalam pelaksanaanya, tidak 
berdiri sendiri tapi berintegrasi dengan pelajaran-pelajaran yang ada dengan 

memasukan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa. Pendidikan karakter 
bangsa bisa dilakukan dengan pembiasaan nilai moral luhur kepada peserta 
didik dan membiasakan dengan kebiasaan yang sesuai dengan karakter 
kebangsaan. Namun, dalam Kongres Pendidikan, Pengajaran, dan 
Kebudayaan, tanggal 7-8 Mei 2012 di Balai Senat UGM, dibahas pendapat 
bahwa dunia pendidikan Indonesia terlihat kehilangan arah. Pendidikan 

hanya dimaknai sebagai teknik manajerial persekolahan yang hanya 
menitikberatkan pada kemampuan kognitif dan meminggirkan pendidikan 
karakter bangsa. Menurut Prof. Sutaryo, menyebutkan pendidikan yang ada 
saat ini belum sesuai dengan karakter bangsa,. Yang terlihat justru 
mengagung-agungkan konsep pendidikan barat, padahal lingkup sosial 
negara-negara maju cenderung eksploitatif dan mendidik manusia yang 

individualis. Sebagian pelaku pendidikan merasa berhasil apabila anak 
didiknya memperoleh nilai akademis tinggi dan cepat terserap di dunia 
kerja dan memenangkan berbagai kompetisi, meskipun minim rasa 
kepekaan sosial, tepa selira, dan kebangsaan. 

Padahal esensi pendidikan lebih jauh dari itu. Pendidikan merupakan 
upaya pembangunan peradaban bangsa. Di dalam Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, tercantum pengertian 
mengenai pendidikan, sebagai “usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 
secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang dipelukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, 

dan negara”.  
Sangat jelas maksud dan tujuan dari sistem pendidikan Nasional ini 

yang diharapkan dapat menumbuhkan semangat dan masa depan generasi 
bangsa yang lebih baik. Tetapi masih perlu adanya evaluasi dan aktualisasi 
diri di dalamnya karena tidak mudah pula untuk menjalankan UU 

No.20/2003 ini tentang sistem pendidikannya, di dalamnya masih 
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ditemukan hal-hal yang perlu ditinjau kembali dari elemen dasarnya yang 
berperan di dalam sistem pendidikan Nasional tersebut yaitu peserta didik 
yang jika tidak segera disikapi sesegera mungkin, maka calon generasi muda 

dan para penerus bangsa tidak akan pernah siap berperan dan berkontribusi 
dengan baik dalam dunia masyarakat luas maupun bersaing dengan 
perkembangan zaman globalisasi yang semakin maju, sehingga pendidikan 
merupakan modal utama dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. 

Terdapat berbagai indikator pendidikan karakter bangsa yang dapat 
diterapkan di lingkungan sekolah, seperti:  

1. Religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 
ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah 
agama lain, serta hidup rukun dengan penganut agama lain.  

2. Jujur, yaitu perlaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 
sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, 

dan pekerjaan.  
3. Toleransi, yaitu sikap dan tidakan yang menghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari 
dirinya. 

4. Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh 
pada etentuan dan peraturan.  

5. Kerja keras, perilaku yang menunjukan upaya sungguh-sungguh dalam 
mengatasi berbagai hambatan belajar, tugas dan menyelesaikan tugas 
dengan sebaik-baiknya.  

6. Kreatif, yaitu berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara 
atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.  

7. Mandiri, yaitu sikap dan perilaku tidak mudah tergantung pada orang 

lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.  
8. Demokratis, yaitu ara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.  
9. Rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, 
dilihat, dan didengar.  

10. Semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 
yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan 
diri dan kelompoknya.  

11. Cinta tanah air, yaitu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 
menunjukan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 
terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik 

bangsa.  
12. Menghargai prestasi, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui, 
dan menghormati keberhasilan orang lain.  

13. Bersahabat/komunikatif, yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa 
senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.  
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14. Cinta damai, yaitu sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan 
orang lain merasa senang dan nyaman atas kehadiran dirinya.  

15. Gemar membaca, yaitu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

erbagai bacaan yang memberikan kebajikan pada dirinya. 
16. Peduli lingkungan, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan 
mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam 
yang sudah terjadi 

17. Peduli sosial, yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 
18. Tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk 

menyelesaikan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, 
terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan 
budaya), negara, dan Tuhan YME. 

Usaha sadar dan terencana dalam menjalankan sistem pendidikan 
nasional, merupakan tanggung jawab berbagai pihak, baik di dalam 
maupun di luar lingkungan sekolah. Salah satu elemen pendidikan di dalam 
lingkungan sekolah yang dipandang strategis dalam memfasilitasi 
pengembangan siswa, terutama pengembangan karakter siswa adalah 
pelayanan bimbingan konseling. Bimbingan konseling di sekolah memiliki 

empat bidang, yaitu bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan 
pembelajaran, dan bimbingan karir (Prayitno & Anti, 1999; Prayitno, 2002). 
dalam keempat jenis bimbingan ini, pendidikan karakter merupakan hal 
yang sangat penting untuk keberhasilan siswa di masa yang akan datang.  

Begitu juga di MA Annajah, yang memiliki siswa usia remaja yang 
mulai berhdapan dengan masalah dalam hidupnya, karena usia remaja 

masih labil. Masa remaja merupakan masa yang penuh perubahan dalam 
pertumbuhan fisik, mental, sosial, dan emosional. Para remaja umumnya 
sulit membuka dirinya terhadap orang lain sukar mengetahui diri sendiri 
dalam proses perubahannya. Mereka juga suka mengakui bahwa mereka 
membutuhkan bimbingan, dan mereka menolak pertolongan orang dewasa 
(Gunawan & Yusuf, 2001). Artinya mereka sedang ingin mencari jati 

dirinya dengan cara mencoba hal-hal baru dalm hidupnya. Yusuf (2001) 
menguraikan empat macam masalah yang sering dialami oleh siswa-siswi 
sekolah menengah: (1) keputusan meninggalkan sekolah, (2) persoalan-
persoalan belajar, (3) keputusa-keputusan ke perguruan tinggi, (4) problem 
sosial siswa sekolah menengah. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan 
atau kesulitan itu mereka  perlu bimbingan yang dapat memberikan saran, 

ide, dan nasihat untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Perlu adanya 
pengawasan dan bimbingan yang tepat untuk dapat mengarahkan proses 
perkembangannya ini dengan baik oleh pihak bimbingan penyuluhan 
sekolah. 

Namun, menurut Jamal Ma'mur Asmani dalam bukunya “Panduan 
Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah” petugas bimbingan dan 
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konseling di sekolah, seringkali dianggap sebagai “polisi sekolah” yang 
harus menjaga dan mempertahankan tata tertib, disiplin, dan keamanan di 
sekolah. Tidak jarang, konselor diberi tugas mengusut perkelahian atau 

pencurian. Bahkan , ia diberi wewenang menghukum siswa yang bersalah 
(2010). ungkapan “polisi sekolah” kepada program bimbingan konseling 
(BK) di sekolah diyakini timbul karena guru BK lebih bersifat dan hanya 
bertugas untuk mengawasi, memanggil dan memarahi siswa bila melanggar 
aturan di sekolah dengan memberi hukuman. Hal ini mencerminkan bahwa 
fungsi dan tujuan bimbingan konseling tidak lagi menggambarkan peran 

yang efektif di sekolah, yang ada hanyalah lebih menggambarkan ketakutan 
dan kemalasan secara sukarela kepada BK. Dengan kata lain, siswa kurang 
memiliki intensi untuk mengunjungi petugas bimbingan sekolah disebabkan 
cerminan yang demikian. 

Padahal, agar pendidikan karakter siswa-siswa yang hidup dalam 

lingkungan akademik di sekolah oleh BK berjalan efektif dan efisien, perlu 
adanya intensi dari siwa-siswi ini agar mendaoat bimbingan konseling di 
sekolah. Secara objektif, intensi mendapat layanan BK di sekolah dapat 
dilihat sebagai proses bantuan dan bimbingan kepada seluruh siswa yang 
sedang memiliki masalah atau kesulitan dalam hal ini siswa-siswi MA 
Annajah. Secara subjektif, layaan BK di sekolah ini dapat menghasilkan 

respon yang pribadi untuk menghadapi masalahnya. Respon ini bisa positif 
atau negatif bagi para siswa terhadap layanan BK di sekolahnya, ini semua 
tergantung dari masing-masing siswa. 

Dengan adanya konteks permasalahan diatas dalam menangani 
bentuk intensi dari para siswa untuk mendapat layanan BK di sekolah 
adanya faktor kesadaran mengenai tekanan sosial untuk menampilkan 

perilaku tertentu hal ini disebut dengan norma subjektif. Norma subjektif 
adalah persepsi orang apakah orang lain akan menyetujui atau menolak 
tingkah laku tersebut (Baron &Byane, 2004). dengan kata lain norma 
subjektif adalah persepsi seseorang terhadap tekanan sosial (guru BK, teman 
sebaya, keyakinan agama, dan orang tua) atau keyakinan norma lainnya 
sehingga seseorang menampilkan perliaku tertentu atau tidak. Norma 

subjektif merupakan salah satu faktor yang penting dalam membentuk suatu 
intensi seseorang untuk menmpilkan tingkah lakunya.sikap siswa 
merupakan salah satu faktor yang ikut menggambarkan intensi siswa 
mendapatkan layanan BK di sekolah. Untuk itu para siswa diharuskan 
mempunyai sikap yang positif terhadap layanan BK di sekolahnya. Dengan 
kata lain sesorang di dalam merespons ada kecenderungan bersikap setuju 

atau menerima layanan BK di sekolah. Sehubungan dengan itu sikap siswa 
terhadap layanan BK di sekolah banyak ditentukan pula oleh pengetahuan 
(kognisi) yang dimiliki siswa tentang BK. Ini berarti bahwa siswa yang 
bersikap positif atau baik terhadap BK, telah memahami tentang manfaat 
dan tujuan BK di sekolah. Dengan adanya ungkapan “polisi sekolah” para 
siswa akan cenderung timbul sikap yang bersifat negatif terhadap BK yaitu 
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para siswa menjadi merasa malas, takut untuk bertemu dan datang ke ruang 
BK. Padahal, hal demikian tidak seharusnya terjadi apalagi bila para guru 
atau petugas BK di sekolah dapat menjalankan tugas dan perannya seperti 

yang dikatakan Ma'mur (2010), dengan kekuatan inti bimbingan dan 
konselig pada pendekatan imterpersonal, konselor justru harus bertindak 
dan berperan sebagai sahabat kepercayaan siswa, tempat mencurahkan 
kepentingan apa-apa yang dirasakan dan dipikirkan siswa. Konselor adalah 
kawan pengiring, penunjuk jalan, pemberi informasi, pembangunan 
kekuatan, dan pembina perilaku-perilaku positif yang dikehendaki. 

Sehingga, siapapun yang berhubungan dengan BK akan memperoleh 
suasan sejuk dan memberi harapan. 

Bila dihayati dan dicermati secara seksama, bahwa guru BK 
eksistensinya sangat diperlukan. Apalagi ke depan permasalahan yang 
dihadapi bangsa semakin kompleks, baik lingkup internasional. Kini kita 

berada dalam era globalisasidan tentunya dampak dari semua itu akan 
berpengaruh terhadap perkembangan siswa-siswi. Tingkat kerawanan yang 
menimpa siswa-siswi perlu selalu dikuatirkan dan tentunya guru BK banyak 
lebih tahu bagaimana kondisi anak didiknya. Guru BK ikut bertanggung 
jawab secara moral untuk mengantisispasi agar anak didiknya tidak terbawa 
arus oleh dunia global yang lebih bersifat negatif., arahkan ke arah yang 

lebih bersifat positif, dan berikan arahan dan pembekalan agar siswa-siswi 
memiliki kekebalan terhadap bermacam-macam penyakit sosial yang terus 
melanda dunia. Perlu diingat bahwa program bimbingan dan konseling di 
sekolah tidak semata-mata hanya untuk mengurusi atau mengawasi siswa 
yang nakal, bermasalah di sekolah, tetapi ruang BK adalah tempat bagi 
seluruh siswa yang sedang tumbuh dan berkembang dengan segala 

keterbatasan dan ketidaktahuan di masa-masa periodenya yang sedang 
ingin mencoba, mencari tahu hal-hal yang bau saja mereka temui. Di sini 
peran dan action dari seorang petugas/guru BK untuk bisa menjadi 
pembimbing yang ditegaskan pula oleh Ukardim Ketut & Kusumawati, dan 
Nila (2008), dari segi sasarannya, pelayanan bimbingan dan konseling di 
sekolah, diperuntukkan bagi seluruh siswa dengan tujuan agar siswa secara 

individual mencapai perkembangan optimal melalui kemampuan 
pengungkapan-pengenalan penerimaan driri dan lingkungan, pengambilan 
keputusan, pengarahan diri, dan perwujudan diri. 

Sekolah dan madrasah memiliki tanggung jawab besar untuk 
membantu siswa agar berhasil dalam belajar, untuk itu sekolah madrasah 
hendaknya memberikan bantuan kepada siswa untuk mengatasi masalah-

masalah yang timbul dalam kegiatan belajar siswa. Dalam kondisi seperti 
ini, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah sangat 
penting untuk dilaksanakan guna membantu siswa dalam mengatasi 
masalah yang dihadapinya (Tohirin, 2007: 12). 

Bimbingan dan konseling merupakan bagian yang integral dari proses 
pendidikan dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan proses 
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pendidikan di sekolah. Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami 
bahwa proses pendidikan di sekolah termasuk madrasah tidak akan berhasil 
secara baik apabila tidak didukung secara baik apabila tidak didukung oleh 

bimbingan secara baik pula (Tohirin, 2007: 12). Secara umum tujuan 
bimbingan dan konseling adalah agar manusia atau individu mampu 
memahami potensi insaniahnya, dimensi kemanusiaannya termasuk 
memahami berbagai persoalan hidup dan mencari alternatif solusinya. 
Apabila pemahaman akan potensi insaniah dapat diwujudkan dengan baik, 

maka individu akan tercegah dari hal-hal yeng dapat merugikan orang lain 

(Tohirin, 2007: 51). 
Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata 

“guidance” dari kata kerja “to guide” yang mempunyai arti “ menunjukan, 

membimbing, menuntun, ataupun membantu”. Sesuai dengan istilahnya, 
maka secara umum bimbingandapat diartikan sebagai suatu bantuan atau 
tuntunan (Hallen, 2002). Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses 
pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara 
berkesinambungan, agar individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri. 
Sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara 
wajar. Sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, 
masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Dengan demikian dia akan 

dapat menikmati kebahagiaan hidupnya dan memberikan sumbangan yang 
berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya (Sukardi & 
Kusumawati, 2008). 

Bimbingan dalam konteks SIslami, menurut Hellen (2002: 17) 
bimbingan Islami adalah proses pemberian bantuan yang terarah, 
berkelanjutan dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat 

mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara 
optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di 
dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam konteks bimbingan di sekolah dan 
madrasah, menurut Tohirin (2007: 21) bimbingan adalah proses bantuan 
kepada siswa agar ia dapat mengenal dirinya dan dapat memecahkan 
masalah hidupnya sendiri sehingga ia dapat menikmati hidup secara 

bahagia (dalam konteks Islam bahagia di dunia dan akhirat terutama untuk 
bimbingan di madrasah). Bimbingan adalah suatu proses pemberian 
berbeagai pilihan berupa solusi agar dapat menjadi jalan keluar yang terbaik 
bagi siswa dalam permasalahan,kesulitan yang sedang dihadapinya supaya 
mendapat ketenangan hati nurani dengan selalu mengingat dan bersyukur 
kepada Allah SWT. 

Istilah konseling berasala dari bahsa Inggris “to counsel” yang secara 

etimologis berarti “to give advice”, atau memberi saran (Hornby dalam 

Hellen, 2002: 9). Istilah bimbingan selalu dirangkai dengan istilah 
konseling. Hal ini disebabkan karena bimbingan dan konseling itu 
merupakan suatu kegiatan yang integral. Konseling salah satu teknik dalam 

pelayanan bimbingan diantara beberapa teknik lainnya, namun konseling 
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sebagaimana dikatakan oleh Roger (dalam Hellen, 2002: 10) Konseling 
adalah serangkaian hubungan langsung dengan individu yang bertujuan 
untuk membantunya dalam merubah sikap dan tingkah lakunya. 

Konseling merupakan terjemahan dari counselling, yaitu bagian dari 

bimbingan, baik sebagai pelayanan maupun sebagai teknik. Pelayanan 
konseling merupakan jantung hati dari usaha layanan bimbingan secara 
keseluruhan dan Ruth Strang menyatakan (1958) guidance is broader 

counselling is a most important tool of guidance. Jadi, konseling merupakan inti 

dan alat yang paling penting dalam bimbingan (Sukardi, & Kusumawati, 

2008). 
Selanjutnya konseling dalam konteks Islami, menurut Anwar Sutoyo 

(2007: 21) konseling Islami didefinsikan sebagai proses bantuan yang 
berbentuk kontak pribadi antara individu atau kelompok dengan seorang 
konselor profesional untuk memecahkan masalah, pengenalan diri, 
penyesuaian diri dan pengarahan diri, untuk mencapai realisisi diri secara 
optimal sesuai ajaran Islam. Konseling adalah bantuan yang diberikan 
kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan 
wawancara dan dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang dihadapi 
individu untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Dalam hal ini harus 
selalu diingat agar individu pada akhirnya dapat memecahkan masalahnya 

dengan kemampua sendiri (fitrah). Dengan demikian maka klien tetap 

dalam keadaan aktif, memupuk kemampuannya di dalam memecahkan 
setiap masalah yang mungkin akan dihadapi dalam kehidupannya dengan 
selalu berdoa, ikhtiar dan meminta pentunjukNya. 

Suatu kegiatan bimbingan dan konseling disebut pelayanan apabila 
kegiatan tersebut dilakukan melalui kontak langsung dengan sasaran 

pelayanan (klien/konseli), dan secara langsung berkenan dengan 
permasalahan ataupun kepentingan tertentu yang dirasakan oleh sasaran 
pelayanan itu. Kegiatan yang merupakan pelayanan itu mengemban fungsi 
tertentu dan pemenuhan fungsi tersebut serta dampak positif pelayanan 
yang dimaksudkan diharapkan dapat secara langsung dirasakan oleh 
sasaran (klien/konseli)yang mendapatkan pelayanan tersebut. Berbagai 

jenis pelayanan perlu dilakukan sebagai wujud nyata penyelenggraan 
pelayanan bimbingan dan konseling terhadap sasaran pelayanan, yaitu 
peserta didik. Ada sejumlah pelayanan dalam bimbingan dan konseling di 
sekolah. (Sukardi, Ketut, Kusumawati, & Nila, 2008: 56). 

Pelayanan bimbingan dan konseling khususnya di sekolah dan 
madrasah memiliki beberapa fungsi, yaitu (1) fungsi pemahaman, (2) fungsi 

pencegahan, (3) fungsi pengembangan, serta (4) fungsi perbaikan (Tohirin, 
2007). Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan 
menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai 
dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Pemahaman itu meliputi: 
(1) pemahaman tentang diri peserta didik, terutama oleh peserta didik 

sendiri, orang tua, guru pada umumnya, dan guru pembimbing, (2) 
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pemahaman tentang lingkungan peserta didik (termasuk di dalamnya 
lingkungan keluarga dan sekolah), (3) pemahaman tentang lingkungan yang 
lebih luas (termasuk di dalamnya informasi pendidikan, informasi 

jabatan/pekerjaan, dan informasi sosial dan budaya/nilai-nilai) (Sukardi & 
Kusumawati, 2008). Fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan dan 
konseling yang akan menghasilkan tercegahnya peserta didik dari berbagai 
permasalahan yang mungkin timbul, yang akan dapat mengganggu, 
menghambat ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian 
tertentu dalam proses perkembangannya. Fungsi pengembangan, yaitu 

fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpelihara dan 
terkeembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik 
dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan . 
Fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan 
menghasilkan tertuntaskannya berbagai permasalahan yang dialami oleh 

peserta didik. (Sukardi & Kusumawati, 2008). 
Masalah bimbingan dan konseling di sekolah merupakan masakah 

yang tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan bahkan perlu mutlak 
adanya, terutama bila dilihat dari keadaan dewasa ini yang menunjukan 
betapa pentingnya bimbingan dan konseling di sekolah terutama dalam hal 
memberikan pertolongan bagi siswa yang mengalami penyimpangan dalam 

pertumbuhan yang bersifat positif atau negatif. Dalam dunia pendidikan, 
pelanggaran-pelanggaran norma atau etika siswa, lebih banyak merupakan 
suatu gejala yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan yang 
ada. Salah satu faktor yang memegang peranan penting adalah sekolah, 
karena pengaruh sekolah bukan hanya di dalam proses perkembangan 
individu anak saja, tetapi juga merupakan alternatif yang tepat untuk 

membimbing perkembangan dan pertumbuhan untuk jangka selanjutnya. 
Dengan adanya uraian di atas, penelitian ini akan mencoba meneliti sejauh 
mana hubungan sikap dan norma subjektif terhadap intensi siswa 
mendapatkan layanan bimbingan konseling di sekolah. 

Komponen dari Theory Reasoned Action (TRA) terdiri dari tiga 
komponen utama: intensi perilaku, sikap dan norma subjektif. TRA 

mengemukakakn bahwa intensi perilaku seseorang bergantung pada sikap 
seseorang terhadap perilaku dan norma subjektif. Jika seseorang sudah 
berniat menampilkan perilaku maka individu tersebut akan cenderung 
melakukannya. Lebih jauh lagi intensi perilaku seseorang diarahkan oleh 
dua hal: sikap seseorang terhadap oerilaku dan norma subjektif/ Intensi 
perilaku mengukur kekuatan relatif niat seseorang untuk menampilkan 

perilaku. Sikap terdiri dari keyakinan mengenai konsekuensi konsekuensi 
tersebut. Norma subjektif dilihat sebagai kombinasi dari harapan yang 
teramati dari individu yang bersangkutan atau kelompok bersama dengan 
intensi-intensi untuk memenuhi harapan-harapan.  

Menurut Ajzen dan Fishbein (1980, 1991). Teori ini menyatakan 
bahwa keputusan untuk menampilkan tingkah laku tertentu adalah hasil 
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dari proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu dan 
mengikuti urut-urutan berpikir. Pilihan tingkah laku dipertimbangkan 
konsekuensi dan hasil dari setiap tingkah laku dievaluasi, dan dibuat sebuah 

keputusan apakah akan bertindak atau tidak. Kemudian keputusan itu 
direfleksikan dalam tujuan tingkah laku, di mana menurut Fishbein, Ajzen, 
dan banyak peneliti lain, sering kali dapat menjadi prediktor yang kuat 
terhadap cara kita akan bertingkah laku dalam situasi yang terjadi (Ajzen, 
1987). Berdasarkan teori ini, intensi pada gilirannya ditentukan oleh dua 
faktor, yaitu sikap terhadap tingkah laku (attitudes toward a behavior) - 

evaluasi positif atau negatif dari tingkah laku yang ditampilkan (apakah 
seorang berfikir tindakan itu akan manimbulkan konsekuensi positif atau 
negatif) - dan norma subjektif - persepsi orang apakah orang lain akan 
menyetujui atau menolak tingkah laku tersebut (Baron & Byane, 2004).  

Theory of Reasoned Action didasarkan pada asumsi bahwa manusia 

biasanya bertingkah laku cukup rasional dan menggunakan informasi yang 
ada, individu biasanya mempertimbangkan implikasi dari tingkah lakunya 
sebelum mereka memutuskan untuk memunculkan atau tidak 
memunculkan tingkah laku tersebut (Ajzen, 1988) Dengan kata lain, setiap 
individu akan selalu berpikir sebelum bertingkah laku. Tingkah laku seperti 
ini disebut tingkah laku volitional behavior atau voluntary, yaitu tingkah 

laku yang dilakukan orang karena mereka memutuskan untuk 
melakukannya (Eagly dan Chaiken, 1993), Asumsi lain dari teori ini adalah 
kebanyakan tingkah laku sosial berada dalam kontrol individu secara 
disadari, dan menjadi penentu atau determinan langsung dari tingkah laku 
adalah intensi individu untuk melakukan atau tidak melakukan tingkah laku 
itu. Secara umum, individu mempunyai intensi untuk melakukan suatu 
tingkah laku tertentu bila tingkah laku tersebut dinilai positif dan yakin 
bahwa orang lain mengharapkan hal tersebut. 

Menurut Theory Reasoned Action, intensi merupakan fungsi dari dua 

determinan, yaitu determinan yang bersifat personal dan determinan yang 
mencerminkan pengaruh sosial. Determinan yang bersifat personal adalah 
evaluasi positif atau negatif terhadap suatu tingkah laku. Faktor ini 

dinamakan sikap terhadap suatu tingkah laku, Faktor ini berisikan penilaian 
seseorang bahwa melakukan suatu adalah positif atau negatif, setuju atau 
tidak setuju terhadap tingkah laku tersebut, Determinan kedua dari intensi 
adalah persepsi seseorang terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau 
tidak melakukan suatu tingkah laku. Faktor ini dinamakan norma subyektif. 
Berikut ini adalah model reasoned action theory yang ditemukan Fishbein dan 

Ajzen (1975) yang dapat digunakan untuk memprediksi intensi-intensi 
tertentu (Rakhmawati, 2010).        
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Gambar 1 
Teori Tindakan Beralasan (Fishbein dan Ajzen, 1975, 1991) 

 
Menurut Fishbein dan Ajzen (1975, 199l) suatu penelitian yang 

bertujuan untuk meramalkan suatu tingkah laku dapat memfokuskan 
analisisnya pada intensi untuk bertingkah laku. Namun, jika penelitian ini 
bertujuan untuk memahami tingka laku, maka yang perlu dianalisis adalah 
intensi untuk bertingkah laku dan juga sikap serta norma subyektif terhadap 

tingkah laku tersebut. Jadi jika ingin memperoleh pemahaman yang 
mendalam mengenai suatu intensi, diperlukan juga penjelasan mengenai 
mengapa seseorang mempunyai sikap dan norma subyektif tertentu (dikutip 
oleh Pury Maryah Rakhmawati. 2010).  

Menurut teori ini. ada faktor penting yang menjadi penentu sikap 
seseorang, yaitu keyakinan dan evaluasinya terhadap konsekuensi-

konsekuensi dilakukannya suatu tingkah laku. Seseorang yang memiliki 
keyakinan bahwa melakukan suatu tingkah laku akan menghasilkan hal 
positif, akan memiliki sikap setuju (Favorable) untuk melakukan tingkah 

laku tersebut. Sebaliknya, orang yang memiliki keyakinan (kepercayaan 
bahwa melakukan suatu tingkah laku akan banyak menghasilkan 
konsekuensi negatif, akan memiliki sikap tidak setuju untuk melakukan 

tingkah laku tersebut. kepercayaan-kepercayaan yang mendasari sikap 
seseorang terhadap tingkah laku disebut kepercayaan tingkah laku 
(behavioral beliefs) (dikutip oleh Pury Maryah Rakhmawati. 2010). 

Norma subjektif juga merupakan fungsi dari keyakinan (kepercayaan 
yaitu keyakinan seseorang bahwa orang atau sekelompok orang yang 
penting baginya berpikir bahwa ia sebaiknya melakukan atau tidak 
melakukan suatu tingkah laku. kepercayaan-kepercayaan yang mendasari 
norma subyektif seseorang disebut kepercayaan kepercayaan normatif 
(normative beliefs). Seseorang yang memiliki kepercayaan bahwa orang yang 

berarti baginya berpikir bahwa ia sebaiknya melakukan suatu tingkah laku 
tertentu akan merasakan tekanan sosial untuk melakukan tingakh laku 

tersebut. Sebaliknya, jika seseorang memiliki kepercayaan bahwa orang-

Kepercayaan mengenai 

konsekuensi dari 
tingkah laku X dan 
evaluasi terhadap 

konsekuensi tersebut 

Kepercayaan normatif 
mengenai tingkah laku 
C dan motivasi untuk 

memenuhi kepercayaan 

Sikap terhadap tingkah 

laku 

Norma subyektif 
mengenai tingkah laku Internal untuk 

memuncul 

Tingkah laku X 
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orang yang berarti baginya berpikir bahwa orang-orang yang berarti baginya 
berpikir bahwa ia sebaiknya tidak melakukan suatu tingkah laku tersebut. 
Sebaaliknya, jika seseorang memiliki belief bahwa orang-orang yang berarti 

baginya berpikir bahwa ia sebaiknya tidak melakukan suatu tingkah laku 
tertentu juga melakukan suatu tingkah laku tertentu juga akan merasakan 
tekanan sosial yang menghalanginya untuk melakukan tingkah laku itu 
(Rakhmawati, 2010). 
 

METODE 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum dan data 
secara empiris tentang pengaruh antara sikap dan norma subjektif terhadap 
intensi siswa mendapatkan layanan Bimbingan konseling MA Annajah. 
MA Annajah berada dalam naungan Yayasan Pendidikan Annajah. 

Annajah berarti keberhasilah/kesuksesan. Motto Yayasan Pendidikan 
Annajah ini adalah “Dengan iman dan ilmu kita dapat bahagia di dunia 
dan akhirat." Dalam motto tersebut mempunyai tujuan seperti halnya 
dalam lembaga pendidikan Islam yang bertujuan membentuk manusia yang 
berakhlak atau berkepribadian muslim. Begitu juga dengan tujuan 
pendidikan di MA Annajah, yaitu menjadi lembaga pendidikan Islam yang 

relatif lebih banyak dari kurikulum yang ada di lembaga pendidikan umum. 
Diantaranya, di MA Annajah ini telah diterapkannya bimbingan konseling 
Islami akan sangat penting karena bimbingan konseling Islami ini akan 
memberikan solusi pada siswa-siswa yang bermasalah melalui pendekatan 
rohani.  

Disamping itu, kondisi siswa di MA Annajah sangat heterogen dalam 

tingkah lakunya yang berdasar latar belakang budaya yang berbeda. Siswa 
di MA Annajah tidak hanya berasal dari Jakarta, melainkan ada yang 
berasal dari berbagai wilayah di nusantara yang berbeda status sosialnya. 
Pelaksanaan bimbingan konseling Islami oleh Annajah ini diterapkan 
kepada seluruh siswa sejak awal masuk sekolah yaitu dengan diberikannya 
penjelasan dan pemahaman BK Islami dalam suasana masa orientasi siswa 

lalu kemudian adanya pelayanan BK setiap harinya disekolah baik itu di 
luar jam pembelajaran (jam istirahat) atau pelayanan bimbingan konseling 
Islami dilakukan di dalam kelas, yang didalamnya siswa diberikan 
pemahaman, penjelasan dan memberikan solusi melalui pendekatan agama 
dan rohani. Penelitian dilaksanakan pada hari Senin, Rabu dan Jumat pada 
saat pelayanan bimbingan konseling (BK) di kelas. Penelitian dilakukan 

dengan cara menyebar kuesioner berupa daftar pernyataan yang akan 
dijawab oleh siswa.  

Penelitian ini menggunakan metode survey. Penelitian survey adalah 
penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan 
kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, & 
Effendi, 2008: 3). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 56 siswa dari 
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mulai kelas 1 sampai kelas 2 untuk dijadikan bahan sampel baik itu laki-laki 
maupun perempuan. 
 

Hipotesis penelitian ini adalah: 
H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan dari sikap dan norma subjektif 
terhadap intensi. 
H1: Adanya pengaruh yang signifikan dari sikap dan norma subjektif 
terhadap intensi. 
 

Variabel penelitian ini adalah: 
Variabel Bebas (X1) : Sikap. 
Variabel Bebas (X2) : Norma subjektif. 
Variabel Terikat (Y) : Intensi siswa mendapatkan layanan BK di MA 

Annajah. 

 
Penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda. Analisis regresi 

berganda digunakan untuk melihat pengaruh sejumlah variabel independen 
x1, x2 ...., xk terhadap variabel dependen y berdasarkan nilai variabel 
variabel independen x1, x2, …, xk (Uyanto, Stanislaus S, 2006: 213). Pada 
penelitian ini menggabungkan tiga variabel serta menggambarkan pengaruh 

sikap, norma subjektif terhadap intensi siswa mendapatkan layanan 
bimbingan konseling (BK) di sekolah. 

Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas dan 2 Madrasah 
Aliyah"Annajah", Dengan jumlah keseluruhan 99 siswa, Sampel penelitian 
yang telah diambil secara proporsional melalui Proportional Random 

Sampling ialah sebanyak 40 responden dari kelas 1A, 1B, 2 IPA, 2 lPS. 

Teknik Proportional Random Sampling adalah teknik yang mengambil sampel 

dari setiap lapisan sebanding dengan ukuran tiap lapisan (Sudjana, 2002: 
173). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara 
mengambil secara proporsional jumlah siswa dari masing-masing kelas IA, 
IB, II IPA, dan II IPS sebanyak 40 responden. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan cara membagi dua antara absen ganjil dan absen genap 

dengan jumlah sampel yang proporsional. Dimana pada saat try out/uji 
coba pengambilan sampel dilakukan dengan cara kelas 1 A-B mengambil 
dari absen ganjil dan untuk kelas 2 IPA-IPS mengambil dari absen genap. 
Selanjutnya pada saat penelitian sebenarnya, pengambilan sampel 
dilakukan hal sebaliknya yaitu kelas l A-B nomer absen genap dan kelas 2 
IPA-IPS nomer absen ganjil. Pengambilan sampel ini bisa di gambarkan 

pada tabel 2. 
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Tabel 1 
Data Populasi Siswa 

No. Kelas Siswa 

1 I A 29 

2 I B 29 

3 II IPA 16 

4 II IPS 25 

 JUMLAH 99 

Sumber: data sekolah 

 

Tabel 2 
Teknik Proportional Random Sampling 

Kelas Jumlah Siswa 
Jumlah Siswa Per 

Kelas 
Pembulatan 

I A 29 11,71 12 

I B 29 11,71 12 

II IPA 16 6,46 6 

II IPS 25 10,10 10 

Total 99 40 40 

 
Pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam metode 

penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu bagian instrumen pengumpulan 
data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian (Bungin, 
Burhan, 2006: 23). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan skala yang mengukur sikap dan norma 
subjektif dengan intensi siswa mendapatkan layanan bimbingan konseling 
(BK) di sekolah dengan cara memberikan kuesioner jenis skala Likert yang 

berupa daftar pernyataan yang akan dijawab oleh responden.  
Variabel sikap memiliki aspek yaitu kognitif, afektif, dan konatif. 

Setiap aspek dalam variabel sikap memiliki indikator yaitu fungsi 
pemahaman, preventif, developmental, dan kuratif. 

Sedangkan variabel norma subyektif  memiliki aspek yang terdiri atas 
guru BK, teman sbaya, nilai agama, dan orang tua.setiap aspek dalam 

variabel norma subyektif memiliki indikator fungsi pemahaman, prefentif, 
developmental, dan fungsi kuratif. 
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Tabel 3 
Kisi-kisi Instrumen Sikap 

Variabel Aspek Indikator 
Nomor Soal 

F UF 

Sikap 

Kognitif 

1.Fungsi pemahaman 9 24 

2.Fungsi preventif 1 4 

3.Fungsi developmental 17 14 

4.Fungsi Kuratif 3 8 

Afektif 

5. Fungsi pemahaman 21 16 

6. Fungsi preventif 5 20 

7.Fungsi developmental 7 12 

8.Fungsi kuratif 11 18 

Konatif 

9. Fungsi pemahaman 23 10 

10.Fungsi preventis  19 2 

11.Fungsi developmental 13 22 

12.Fungsi kuratif 15 6 

  

Tabel 4 
Kisi-kisi Insturmen Norma Subjektif 

Variabel Aspek Indikator 
Nomor Soal 

F UF 

Norma 
Subjektif 

Guru 
BK 

1.Fungsi pemahaman 13 28 

2. Fungsi preventif 5 20 

3.Fungsi developmental 17 9 

4. Fungsi kuratif 1 27 

Teman 
Sebaya 

1. Fungsi pemahaman 2 21 

2. dungsi preventif 6 10 

3. fungsi developmental 18 23 

4. Fungsi kuratif 25 14 

Nilai 
Agama 

1. Fungsi pemahaman 7 - 

2. Fungsi preventif 3 - 

3. Fungsi developmental 15 - 

4. Fungsi kuratif 11 - 
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Orang 
Tua 

1. Fungsi pemahaman 4 22 

2. Fungsi preventif 26 24 

3. Fungsi developmental 12 19 

4. Fungsi kuratif 16 8 

 

Tabel 5 
Kisi-kisi Intrumen Intensi 

Variabel Aspek Indikator 
Nomor soal 

F UF 

Intensi - 

1. Fungsi pemahaman 4 - 

2. Fungsi preventif 1 - 

3, Fungsi 
developmental 

2 - 

4. Fungsi kreatif 3 - 

 
Pengujian validitas pada penelitian inidilakukan dengan 

menggunakan teknik statistik SPSS versi 17.0 dan melihat hasil output dari 
tabel ltem-Total Statistics berupa nilai dari "Corrected Item Total 
Correlation" pada setiap item. Jika nilainya>rtabel (N40 = 0,312) maka 
item dinyatakan valid. Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang 
terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh 
peneliti (Sugiyono, 2010: 267). Hasil uji coba validitas instrumen sikap dari 

24 butir pernyataan ternyata terdapat 18 butir pernyataan yang valid. 
Sedangkan untuk uji validitas instrumen intensi dari 4 butir pernyataan 
terdapat 4 butir pernyataan yang valid atau bisa dibilang tidak ada 
instrumen pernyataan yang tidak valid.  

Nilai reliabilitas instrumen sikap, dilihat dari hasil output SPSS 17.0, 
memiliki "Cronbach's Alpha 0.900 dan rute berada pada 0.800 1.000 dengan 
demikian instrumen sikap dinyatakan reliabel dan berada pada tingkat 
reliabilitas sangat kuat atau sangat tinggi, hal ini bisa dikarenakan pula 
jumlah sampel dalam penelitian ini yang sedikit atau tidak begitu banyak. 
Sedangkan nilai reliabilitas instrumen norma subjektif, dilihat dari hasil 
output SPSS 17.0, berupa "Cronbach's Alpha" dan berada pada 0.800-1.000 
dengan demikian instrumen norma subjektf dinyatakan pula reliabel dan 

berada pada tingkat reliabilitas sangat kuat atau sangat tinggi, hal ini juga 
bisa dikarenakan jumlah sampel dalam penelitian ini kecil atau sedikit. Lalu 
nilai reliabilitas instrumen intensi, dilihat dari hasil output SPSS 17.0 
berupa Cronbach's Alpha = 0.818 dan rtabel berada pada 0.800-1.000 
dengan demikian instrumen intensi dapat dinyatakan reliabel dan berada 
pada tingkat reliabilitas sangat kuat atau sangat tinggi, ini juga bisa 
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dikarenakan jumlah sampel dalam penelitian ini yang kecil atau sedikit. 
 

HASIL 
 
Berdasarkan hasil penelitian statistik yang telah dilakukan, dapat diketahui 
bahwa hasil output SPSS 17.0 dilihat dari tabel Coefficients berupa “sig" 
0.000 dibawah 0.05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap 
terhadap intensi siswa mendapatkan layanan BK di sekolah. 
 

Tabel 6 
Analisis Regresi Berganda Sikap, Norma Subjektif Intensi 

ANOVA 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 177.492 2 88.746 26.859 .000 

Residual 221.379 67 3.304 
  

Total 398.871 69 
   

a. Dependent Variable: INTENSI 

b. Predictors: (Constant), NORMASUBJEKTIF, SIKAP 

 
Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficient 

Standardized 

Coefficient 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 
(Constant) 1.262 1.499  .871 .387 
SIKAP .180 .032 .575 5.714 .000 
NORMASUBJEKTIF .043 .025 .171 1.702 .093 

a. Dependent Variable: INTENSI 

 
Nilai t hitung masing-masing adalah 0.000 (sikap), 0.093 (norma 

subjektif. Dari nilai t dan sig ini, bisa disimpulkan bahwa variabel sikap 
adalah yang signifikan karena sig sikap 0.000 0.05. Dengan begitu variabel 
sikap secara signifikan mempengaruhi intensi siswa mendapatkan layanan 
BK di sekolah. Melihat tabel coefficient adalah untuk melihat sumbangan 

setiap prediktor (beta) dan melihat apakah setiap prediktor signifikan dalam 
memprediksi DV (nilai t). 

Hasil tabel penelitian ini juga memberikan nilai regresi yang juga 
dapat menunjukkan bahwa sikap memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap intensi siswa mendapatkan layanan BK di sekolah Dengan 
demikian, sikap para siswa inilah yang harus dijaga dan dibentuk maupun 

diperbaiki secara positif baik dari segi kognitf, afektif dan konatif untuk para 
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siswa MA Annajah. Bisa dalam bentuk cara memberikan ruang 
pemahaman yang memadai, tidak hanya dalam bentuk teori atau perkataan 
melainkan action dari pembimbing untuk lebih terbuka, membimbing dan 

mengayomi dengan cara-cara yang siswa inginkan. Agar para siswa dapat 
memberikan sikap yang baik dan mau menerima layanan bmbingan 
konseling di sekolah dengan memiliki pemahaman dan pengetahuan yang 
positif sehingga adanya rasa senang dan ketertarikan untuk bersedia datang 
dengan sendirinya ke BK agar mendapatkan solusi permasahan yang 
sedang dihadapi siswa. 

Pengolahan data lebih lanjut dilakukan untuk melihat pengaruh 
masing-masing elemen sikap, yaitu kognitif, afektif dan konatif terhadap 
intensi untuk mendapatkan layanan bimbingan konseling di MA Annajah. 
Dari tabel penelitian terlihat bahwa secara keseluruhan terdapat pengaruh 
sikap terhadap intensi untuk mendapatkan layanan bimbingan konseling 

(F=16,068, p=0.000). Walaupun demikian, dilihat dari masing-masing 
elelemen (kognitif, afektif. konatif) pengaruhnya tidak terlalu kuat. 
 

Tabel 7 
Analisis tegresi berganda elemen sikap dan intensi 

ANOVA 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

square 
F Sig. 

1 
Regression 168.356 3 56.119 16.068 .000 
Residual 230.515 66 3.493   
Total 398.871 69    

a. Dependent Variable: INTENSI 
b. Predictors: (Constant), NORMASUBJEKTIF, SIKAP 

 
Coefficient 

Model 

Unstandardized 

Coefficient 

Standardized 

Coefficient 
T Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Constant) 1.694 1.491  1.136 .260 

KOGNITIF .235 .130 .233 1.805 .076 

AFEKTIF .171 .097 .257 1.758 .083 

KONATIF .222 .120 .250 1.839 .070 

a. Dependent Variable: INTENSI 

 
Dari tabel ini terlihat bahwa elemen sikap yang memiliki kekuatan 

pengaruh lebih kuat adalah afektif (B=0,275), konatif (B=0,250), kognitif 
(B=0,233). Dengan demikian, penting untuk menimbulkan perasaan dan 
emosi yang membuat layanan bimbingan konseling membuat siswa berniat 

untuk mengunjungi kantor bimbingan konseling. Perlu teknik persuasi dan 
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edukasi lebih lanjut untuk menimbulkan perasaan nyaman karena dibantu, 
bukan dihukum, ketika mendapatkan layanan bimbingan konseling. Upaya 
yang sistematis perlu dilakukan terutama oleh guru BK, dan bekerja sama 

dengan orang tua. 
Hasil di atas juga mendukung dari (Sarwono, Sarlito Wirawan dalam 

bukunya "Psikologi Sosial Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial, 2002: 
234)" dengan pernyataan bahwa sikap itu mengandung 3 bagian (domain). 
Ketiga domain sikap itu adalah kognitif, afektif dan konatif (Allport, 1954a: 
Hilgard, 1980; McGuire, 1969; Ajzen, 1988), karena ketiga domain itu 

saling terkait erat, timbul teori bahwa jika kita dapat mengetahui kognisi 
dan perasaan seseorang terhadap suatu objek sikap tertentu, kita akan tahu 
pula kecenderungan perilakunya. Dengan demikian, kita dapat meramalkan 
perilaku dari sikap yang dampaknya besar sekali dalam penerapan 
psikologi, karena dapat dimanfaatkan baik dalam hubungan antarpribadi, 

dalam konseling maupun hubungan antar kelompok. 
 

DISKUSI 
 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan seseorang 
tentang objek merupakan faktor yang dapat menimbulkan sikap tertentu 

terhadap objek itu. Dengan kata lain bahwa sikap terhadap objek tertentu 
ditentukan oleh pengetahuan dalam hubungannya dengan objek tersebut 
sehingga para siswa mempunyai konsep yang jelas terhadap objek sikap 
(layanan bimbingan konseling). Pendapat atau tanggapan seseorang 
berbeda-beda, sesuai dengan tingkatan perasaan yang berupa perasaan 
positif dan negatif terhadap suatu objek yang dalam penelitian ini adalah 

"layanan bimbingan konseling".  
Dijelaskan pula di awal bahwa latar belakang kepribadian siswa 

adalah salah satu faktor yang fundamental turut menentukan, dapat 
tidaknya bimbingan dilaksanakan di sekolah, termasuk untuk melakukan 
pendidikan karakter. Ini berarti baik pengetahuan maupun sikap siswa 
merupakan faktor yang ikut mempengaruhi palaksanaan layanan 

bimbingan konseling. Telah dijelaskan di atas bahwa reaksi afektif 
membentuk sikap seseorang yang berpangkal pada struktur kognisinya 
(pengetahuan). Dengan begitu berarti sikap siswa terhadap layanan 
bimbingan konsel banyak ditentukan oleh pengetahuannya tentang 
bimbingan konseling, dengan begitu bentuk dari konasi para siswa 
menunjukkan reaksi yang jelas apakah bersedia ingin datang ke BK untuk 

mendapatkan layanan bimbingan konseling di sekolah atau sebaliknya 
dengan tidak bersedia menolak datang ke BK.  

Para siswa ada kecenderungan untuk merespons layanan bimbingan 
konseling di sekolah dengan cara antara menerima dan menolak terhadap 
layanan BK di sekolah. Bagi siswa yang merespons dengan cara menolak 
atau tidak senang, menganggap layanan bimbingan konseling di sekolah 
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sebagai layanan kepada siswa yang melanggar peraturan, membuat 
kesalahan, membolos dan sebagainya. Pembimbing guru BK dianggap 
sebagai polisi sekolah, jaksa yang memberi hukuman dan lain-lain. 

Meskipun pernyataan ini hanya didasarkan pada pengamatan sepintas dan 
belum merupakan hasil penelitian yang mendalam, namun hal ini perlu 
mendapat perhatian karena akan menghambat kelancaran dan keefektifan 
layanan bimbingan konseling di sekolah, terutama dalam melakukan 
pendidikan karakter bagi siswa-siswanya. 

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

sikap yang lebih berpengaruh dari pada norma subyektif untuk membentuk 
intensi para siswa mendapatkan layanan BK di sekolah. Sikap cenderung 
lebih berpengaruh terhadap intensi para siswa MA Annajah dalam 
mendapatkan layanan BK di sekolah dibandingkan denga norma subyektif. 
Dengan demikian, untuk dapat memberikan pendidikan karakter lebih 

efektif dan efisien, bimbingan konseling MA ini dapat mencoba menarik 
lebih banyak inisiatif siswa-siswanya untuk dengan kesadaran sendiri 
mendapatkan layanan mereka, dengan memberikan teknik persuasi dan 
edukasi sisi positif dari layanan BK, yang mereka lakukan. 
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Abstract 
Locus of control orientation enables an individual to view incidents that happened due to 
internal or external factor. This research aims to look into to the Internal Locus of control 
among women in a temporary shelter based at the Embassy of the Republic Indonesia, that 
became victims of human trafficking. Internal Control Index (Duttweiler, 1984) was used to 
collect data. This research also looks into the relatioship between Internal Locus of control and 
the variable such as age, level of education, marital status, work information in Malaysia and 
the need to work in Malaysia, and finally, place of origin. The results indicate that subjects 
have high Internal Locus of control. However, there is no relatioship between Internal Locus of 
control and variables mentioned above. This finding also indicate that the victims of 
trafficking have a high confidence level toward self that enables them to choose to work as 
migrant workers.  

 
Keywords: Locus of control, Age, Marital Status 

 

Abstrak 
Arah locus of control dapat menyebabkan seseorang melihat kejadian berdsasarkan faktor 
internal atau eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat internal locus of control 

antara perempuan yang berada di penampuangan Kedutaan Republik Indonesia, yang 
menjadi korban perdagangan manusia. Indeks control internal (Duttweile, 1984) digunakan 
untuk pengumpulan data. Penelitian ini juka melihat hubungan antara internal locus of 

control dan variabel lain seperti usia, tingkat pendidikan, status pernikahan, informasi 
pekerjaan di Malaysia dan kebutuhan untuk bekerja di Malaysia, hingga tempat asal. Hasil 
menunjukkan bahwa subjek memiliki internal locus of control yang tinggi. walaupun, tidak 

ada hubungan antara internal locus of control dan variabel lainnya. Penemuan ini juga 

menunjukkan bahwa korban perdagangan manusia memiliki tingkat kepercayaan diri yang 
tinggi terhadap diri yang memuat mereka memilih bekerja sebagai migran. 

 
Kata Kunci: Locus Of Control, Usia, Status Pernikahan 

 

 
Diterima: 20 Desember 2012 Direvisi: 18 Januari 2013 Disetujui: 26 Januari 2013 



Locus of Control Korban Trafiking di Penampungan Sementara 

134 

PENDAHULUAN 
 
Peluang untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri merupakan peluang 

yang cukup sulit bagi sebagian orang, tidak semua orang mempunyai 
kesempatan bekerja dan mendapatkan upah yang besar ketika bekerja di 
negara lain. Indonesia saat ini merupakan negara pengirim tenaga kerja 
terbesar di dunia. Sebagian besar tenaga kerja yang berasal dari Indonesia 
berketerampilan rendah dan bekerja di sektor informal, yang terbatas pada 
pekerjaan yang kotor, sulit, dan berbahaya (juga dikenal dengan pekerjaan 

“3D” – Dirty, Difficult, and Dangerous).  

Faktor yang mendorong para pekerja migran Indonesia baik laki-laki 
maupun perempuan bekerja di luar negeri diantaranya karena peluang kerja 
di Indonesia terbatas, upah yang rendah, dan kemiskinan. Percepatan 
pembangunan ekonomi menyebabkan permintaan akan tenaga skilled, semi 

skilled, dan low skilled meningkat secara drastis. Umumnya tenaga kerja 

skilled didatangkan dari negara maju, sedangkan pekerja buruh datang dari 
negara miskin dan berkembang (Tobing, 1994). 

Salah satu negara yang menjadi tujuan utama bagi para pekerja 
migran adalah Malaysia. Selain karena Malaysia merupakan negara yang 
bertetangga dengan Indonesia, adanya persamaan bahasa dan budaya serta 

taraf pendapatan yang lebih tinggi menjadi faktor utama mengapa Malaysia 
dipilih sebagai negara tujuan.  

Departemen tenaga kerja Indonesia mengeluarkan data penempatan 
tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kawasan Asia Pasifik pada tahun 
2007 sebanyak 239.760 orang. Penempatan terbesar tenaga kerja Indonesia 
adalah di Malaysia sebanyak 151.998 orang, yang lainnya tersebat di 

Taiwa, Singapura, Brunei, Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang dan 
kawasan Asia Pasifik lainnya. Lebih dari 70 persen tenaga kerja Indonesia 
di luar negeri adalah wanita, kebanyakan mereka berasal dari pedalaman 
dan merantau ke luar negeri untuk membantu ekonomi keluarga (Laporan 
Komnas HAM Perempuan Indonesia, 2002).  

Sebagian besar tenaga kerja wanita yang menjadi pekerja migran 

tersebut bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Bagi mereka yang 
memiliki bekal keterampilan dan pendidikan yang memadai, banyak 
ditempatkan di bidang industri atau pabrik-pabrik, perhotelan, restoran, 
sehingga mendapatkan upah yang sesuai. Namun tidak sedikit diantara 
mereka yang menjadi korban penipuan dari oknum-oknum agensi penyalur 
tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab.  

Pekerja migran menjadi komoditi “perdagangan” yang 
menguntungkan banyak pihak, baik agensi Indonesia, agensi Malaysia, dan 
juga pemerintah Indonesia yang mendapat keuntungan dari pembayaran 
fiskal dan pembayaran levi bagi pemerintah Malaysia (Iqbal, 2005).  

Apapun bentuk penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum agensi 

penyalur tenaga kerja Indonesia ke luar negeri termasuk dalam kejahatan 
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“human trafiking” atau perdagangan manusia. Berdasarkan konvensi PBB 

tahun 2002 menyebutkan bahwa: 
 

“trafiking adalah proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, 
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan dengan atau tanpa persetujuan 
korban atau mereka yang memegang kendali atas diri korban atau dengan 
persetujuan dari mereka yang diperoleh melalui kebohongan, kecurangan, 
bujuk rayu, ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dan posisi rentan, 
penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, baik yang dilakukan 
di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau 
mengakibatkan orang tereksploitasi”. 

  
Data yang diperolah dari Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam 

penelitian ini pada tahun 2007, jumlah tenaga kerja wanita yang bermasalah 
yang berada di penampungan KBRI Kuala Lumpur pada saat itu sebanyak 
59 orang dengan berbagai macam kasus. Kasus terbanyak adalah kasus 
tidak dibayar upah, kedua adalah kasus kekerasa fisik, kemudian kasus 
pemerkosaan, dan penipuan.  

Jumlah tersebut bukanlah jumlah yang tetap setiap tahunnya. Ini 

merupakan jumlah yang temporer yang ada pada saat itu, karena jumlah 
tenaga kerja yang masuk ke dalam tempat penampungan di KBRI bisa 
berubah menjadi bertambah banyak atau bertambah sedikit dalam hitungan 
hari, minggu, atau bulan. Tergantung pada kasus mana yang membutuhkan 
penanganan yang cukup serius dan membutuhkan waktu lama dalam 
penyelesaiannya.  

Lantas apa yang terjadi dengan tenaga kerja kita? Apa yang menjadi 
penyebab sehingga permasalah itu terus berulang dari tahun ke tahun? 
Penulis sangat menyadari bahwa banyak faktor yang menyebabkan 
permasalah itu terjadi. Untuk menemukan jawaban tersebut, penulis 
mencoba meneliti tentang Locus of control para TKW bermasalah yang 

berada di penampungan KBRI tersebut.  

Locus of control melibatkan proses berfikir, mengamati, memberikan 

persepsi, dimana individu dapat memberikan penilaian terhadap sesuatu 
yang sedang dia alami melalui proses-proses didalam dirinya. Ketika proses 
berfikir, mengamati, dan pengumpulan informasi dilakukan oleh para 
pekerja migran sebelum mereka memutuskan pergi meninggalkan keluarga 
dan tanah air untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka, maka 

kemungkinan mereka untuk terjebk menjadi korban trafiking dapat 

dihindari.  
Lantas bagaiman pandangan para TKW yang menjadi korban 

trafiking tersebut, apakah mereka memandang bahwa keadaan mereka saat 

ini disebabkan oleh faktor diri mereka sendiri atau justru mereka 

menyalahkan faktor luar sehingga mereka menjadi terpuruk.  
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Locus of Control 

Rotter (1966) mengemukakan bahwa Locus of control adalah tingkatan 

dimana seseorang menerima tanggung jawab personal terhadap apa yang 

terjadi pada diri mereka. Locus of control dibedakan menjadi dua yaitu Locus 
of control internal dan Locus of control eksternal. 

Internal Locus of control mengacu pada persepsi bahwa kejadian positif 

maupun negatif terjadi sebagai konsekuensi dari tindakan atau perbuatan 
diri sendiri, sedangkan External Locus of control mengacu pada keyakinan 

bahwa suatu kejadian tidak mempunyai hubungan langsung dengan tidak 
oleh diri sendiri dan berada di luar kontrol dirinya.  

Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan internal Locus of control 

adalah individu yang yakin bahwa merka merupakan pemegang kendali 
atas apa-apa pun yang terjadi pada diri mereka, sedangkan external Locus of 

control adalah indvidu yang yakin bahwa apapun yang terjadi pada diri 

mereka dikendalikan oleh kekuatan luar seperti keberuntungan dan 
kesempatan. Individu yang memiliki internal Locus of control memahami 

bahwa hasil yang mereka peroleh tergantung pada seberapa banyak usaha 
yang mereka lakukan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Forgas, Furnham, dan Frey (1989) 
melibatkan 558 subjek dari Inggris, Australia, dan Republik Federal 

Jerman. Dari penelitian tersebuut didapati bahwa orang berkebangsaan 
Inggris menganggap bahwa latar belakang dan keberuntungan sebagai 
penentu paling penting. Orang berkebangsaan Jerman juga menganggap 
latar belakang keluarga sesuatu yang sangat penting. Sedangkan orang 
Australia berbeda dari yang lain, mereka menilai kualitas hidup sebagai 
penentu kemakmuran yang terpenting (Phares, 1976). 

Menurut Rotter, pengharapan seseorang terhadap sesuatu 
memungkinkannya berperilaku lebih aktif karena adanya unsur kebutuhan 
dan motif dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Ketika 
kebutuhan dan motif tersebut sampai kepada tujuannya, maka perilaku 
tersebut akan mendapatkan penguatan (reinforcement), dan jika terjadi 
situasi yang sama maka perilaku yang sama akan terbentuk. Lain halnya 

ketika tidak terpenuhinya kebutuhan dan motif tersebut, perilaku yang 
berbeda akan sangat mungkin terbentuk sehingga tujuan yang baru akan 
terpenuhi.  

Tenaga kerja wanita yang memutuskan untuk bekerja ke luar negeri 
sehingga membawa mereka menjadi korban trafiking disebabkan oleh faktor-

faktor baik itu internal maupun eksternal, sebagai berikut: 

1. Kurangnya kesadaran akan cara-cara dan bentuk penipuan untuk 
menjebak mereka menjadi korban. 

2. Kemiskinan mendorong mereka untuk menjadi pekerja migrant guna 
membayar hutang atau pinjaman uang. 

3. Keinginan cepat kaya menyumbang terjadinya migrasi dan membuat 

mereka mudah menjadi korban. 
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4. Faktor budaya seperti peranan perempuan dalam keluarga, peranan anak 
dalam keluarga, pernikahan dini, sejarah pekerjaan karena jeratan 
hutang. 

5. Kurangnya pencacatan kelahiran  
6. Kurangnya pendidikan 
7. Korupsi dan lemahnya penegakan hukum (www.stoptrafiking.or.id)  

 
Kemampuam yang dimilik individu dalam mencapai kebutuhan yang 

mengarah pada Internal Locus of control, yang melibatkan unsur biologis 

akan sangat signifikan dalam membentuk pengalaman yang bermakna dan 
mengontrol lingkungan sekitar (White, 1959 dalam Phares, 1976). Hal ini 
bermakna bahwa potensi secaa biologis seperti berjalan, persepsi, perhatian, 
bahasa, pemikiran, dan sebagainya memberikan andil dalam internal Locus 

of control pada diri individu.  

 

Hubungan Internal Locus of Control dengan Trafiking 
Kebutuhan dan motif mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu 
yang diinginkan. Para tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja ke luar 
negeri dilatar belakangi oleh motif tertentu sehingga muncul faktor-faktor 
penyebab trafiking. Motif untuk memperbaiki kehidupan ekonomi 

mendorong mereka bekerja ke luar negeri tanpa resiko yang akan mereka 
dapati. Keterbatsan pengetahuan tentang undang-undang dan perlindungan 
tentang ketenagakerjaan, serta rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan 
mereka mudah menjadi korban trafiking.  

Internal Locus of control melibatkan proses berfikir, memberikan 

persepsi, mengamati, dimana individu mampu memberikan penilaian 

terhadap sesuatu yang sedang ia alami melalui proses-proses di dalam 
dirinya. Ketika proses berfikir, mengamati, mengumpulkan informasi 
selengkap-lengkapnya dapat mereka lakukan sebelum memutuskan menjadi 
pekerja migrant, kemungkinan mereka menjadi korban trafiking dapat 

dihindari.  

 

Hipotesis Penelitian 
Locus of control dapat dianggap sebagai satu trait kepribadian yang 

mempengaruhi dan menerangkan tingkah laku individu di dalam berbagai 
situasi (Joe, 1971; Phares, 1976 dalam Isa, 1994). Locus of control dikatakan 

sebagai motif karena perilaku individu memiliki orientasi yang tidak hanya 

ditentukan oleh sebesar apa pengharapan yang ingin dicapai tetapi juga 
ditentukan oleh nilai dari sebuah pencapaian (Phares, 1976) atau dianggap 
sebagai pengendali yang berasal dari dalam dirinya maupun yang berasal 
dari luar dirinya (Andi, 2006). 

Peneltian yang pernah dilakukan oleh Kashima dan Trandis (1986) 
menunjukkan hasil bahwa orang jepang lebih cenderung memberikan label 
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kegagalan pada dirinya sendiri dan label keberhasilan di luar diri (Isa, 
1994). 

Penelitian lain yang menjelaskan tentang Locus of control yaitu kajian 

yang dilakukan oleh Forgas, Furnham, dan Frey (1989). Penelitian ini 
melibatkan 558 subjek dari Inggris, Australia, dan Republik Federal 
Jerman. Orang berkebangsaan Inggris menganggap latar belakang dan 
keberungtungan sebagai penentu paling penting. Orang berkebangsaan 
Jerman juga menganggap latar belakang keluarga sangat penting. 
Sedangkan orang berkebangsaan Australia berbeda dari yang lain, mereka 

menilai kualitas individu sebagai penentu kemakmuran yang terpenting 
(Phars, 1976).  

Adapun hipotesis yang akan dikembangkan dalam penelitian ini 
adalah Internal Locus of control memiliki hubungan dengan variabel-variabel 

usia, taraf pendidikan, status perkawinan, sumber infirmasi, keinginan 

kembali bekerja ke Malaysia, dan daerah asal. Pengembangan hipotesis dari 
peneltian ini sebagai berikut: 
H1: Internal Locus of control memiliki hubungan yang signifikan dengan usia 

korban trafiking 

H2: Internal Locus of control memiliki hubungan yang signifikan dengan taraf 

pendidikan korban trafiking 

H3: Internal Locus of control memiliki hubungan yang signifikan dengan status 

perkawinan 
H4: Internal Locus of control memiliki hubungan yang signifikan dengan 

sumber informasi bekerja ke Malaysia 
H5: Internal Locus of control memiliki hubungan yang signifikan dengan 

keinginan korban trafiking kembali bekerja ke Malaysia 

H6: Internal Locus of control memiliki hubungan yang signifikan dengan 

daerah asal korban trafiking  

 

METODE 

 

Sampel dan Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan metode non probability sampling dengan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling atau pengambilan sampel bertujuan 

dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu 
kriteria tertentu (Jogiyanto, 2004). 

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah para tenaga kerja 

wanita yang bermasalah yang berada di penampungan sementara Kedutaan 
Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Data penelitian ini adalah data 
primer yang dikumpulkan dengan membagikan kuesioner kepada seluruh 
penghuni penampungan sebanyak 59 kuesioner. Semua kuesioner 
dikembalikan, dan hanya 40 kuesioner yang datanya dapat dianalisa. 
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Validitas dan Reliabilitas 
Validitas berarti bahwa sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat 
ukur dalam dapat mengukur sesuati yang akan diukur. Alat yang 

menghasilkan data tidak relevan dengan tujuan pengukuran merupakan alat 
yang memiliki validitas rendah (kurang memadai). Penelitian ini 
menggunakan instrumen Internal Control Index yang telah digunakan oleh 

penelitian-penelitian sebelumnya.  
Selain itu, suatu alat pengukur dikatakan reliable apabila alat tersebut 

mampu mengukur secara konsisten sesuai dengan apa yang telah diukurnya 

dan sejauh mana alat pengukur tersebut sama dengan dirinya sendiri 
(consistency). Uji reliabilitas akan dilakukan dengan cronbach‟s alpha. Suatu 

variabel dapat dinyatakan reliabel jika menghasilkan nilai cronbach alpha > 
0,60 (Nunnally, 1967). 

Internal Control Index (ICI) yang dikembangkan oleh Duttweiler terdiri 

dari 28 item dalam bentuk skala Likert dimana masing-masing item terdiri 
dari 5 pilihan jawaban dengan skala jarang (kurang 10%), sesekali (30%), 
kadang-kadang (50%), sering (70%0), selalu (+90%). Hasil uji validitas 
menunjukka bahwa skala ICI memiliki nilai reliabel yang cukup baik 
dengan cronbach alpha sebesar 0,85. 
 

HASIL 

  

Tabel 1 
Prosentase Kategori Internal Locus of control 

Kategori Internal Locus 
of Control 

Jumlah Presentase 

Tinggi 
Rendah 

30 
10 

75 
25 

Jumlah 40 100 

  

Tabel 2 
Mean, Median, Modus, dan Standar Deviasi pada Skor Total ICI 

 Mean Median Modus Sd 

Internal 
Locus of 
control 

91,68 90,50 88 9,59 

 
Berdasarkan hasil analisa data subjek menggunakan statistik 

deskriptif, presentase data subjek berdasarkan usia yaitu, subjek penelitian 
yang berusia 17 hingga 25 tahun sebanyak 50%, sedangkan subjek dengan 
usia 26 hingga 35 tahun sebesar 37,5%, subjek yang berusia 36 hingga 45 
tahun sebesar 10% dan usia 46 hingga 55 tahun sebesar 2,5%. Sedangkan 

hasil analisa chi kuadrat untuk melihat H1 : X2  ≤  X2 α(3)  = 7,815. Data 

tersebut tersaji dalam tabel 3 berikut ini: 
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Tabel 3 
Prosentase dan Hasil Analisa Chi Kuadrat Hubungan Kategori ICI Dengan Usia 

Katergori 

Usia 

Jumlah Prosentase Kategori ICI X2 

Rendah Tinggi 

17 hingga 
25 tahun 
26 hingga 
35 tahun 
36 hingga 
45 tahun 
46 hingga 
55 tahun 

20 
15 
4 
1 

50 
37,5 
10 
2,5 

4 
4 
2 
0 

16 
11 
2 
1 

1,956 

Jumlah 40 100 10 30  

 
Jika dilihat berdasarkan taraf pendidikan, subjek kajian yang tidak 

pernah bersekolah sebesar 10%. Subjek yang bersekolah hanya sampai 
tingkat sekolah dasar sebesar 40%, SMP 27,5%, SMA 20%, dan universitas 

2,5%. Hasil analisa chi kuadrat untuk melihat H2 : X
2  ≤  X2 α(4) = 9,488. Data 

tersebut tersaji dalam tabel 4 berikut ini: 

 

Tabel 4  
Prosentase dan Hasil Analisa Chi Kuadrat Hubungan Kategori ICI Dengan Taraf 

Pendidikan  

Taraf 

Pendidikan 

Jumlah  Prosentase Kategori ICI X2 

Rendah Tinggi 

Tidak Sekolah 
SD 
SMP 
SMA 
Universitas 

4 
16 
11 
8 
1 

10 
40 

27,5 
20 
2,5 

2 
5 
2 
1 
0 

2 
11 
9 
7 
1 

2,939 

Jumlah 40 100 10 30  

 

Prosentase subjek berdasarkan status perkawinan, subjek yang 
berstatus belum menikah sebesar 47,5%, status menikah 40%, bercerai 
12,5%. Hasil analisa chi kuadrat H3 : X2 ≤ X2 α(2) = 5,991. Sedangkan katagori 

ICI berdasarkan status perkawinan, subjek yang berstatus belum menikah 
katagori tinggi yaitu 16 berbanding 3, status menikah katagori tinggi yaitu 9 
berbanding 7, dan bercerai katagori tinggi yaitu 5 berbanding 0. Data 
tersebut disajikan dalam tabel 5 berikut ini: 
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Tabel 5 
Prosentase dan Hasil Analisa Chi Kuadrat Hubungan Kategori ICI Dengan Status 

Pernikahan 

Status 

Perkawinan 

Jumlah Prosentase Kategori ICI  X2  

Rendah Tinggi 

Tidak 
Menikah 
Menikah 
Bercerai 

19 
 

16 
15 

47,5 
 

40 
12,5 

3 
 

7 
0 

16 
 

9 
5 

5,526 

Jumlah  40 100 10 30  

 
Prosentase subjek penelitian berdasarkan sumber informasi bekerja ke 

Malaysia 30% korban trafiking mendapat informai dari Teman, 15% dari 
anggota keluarga, 20% dari tetangga, 30% dari orang tak dikenal, dan 5% 

dari media massa. Hasil analisa chi kuadrat untuk melihat H4 X
2 ≤ X2 α(4) = 

9,488. Data tersebut disajikan dalam tabel 6 berikut ini: 

 

Tabel 6  
Prosentase dan Hasil Analisa Chi Kuadrat Hubungan Kategori ICI Dengan Sumber 

Informasi 

Sumber Informasi Jumlah Prosentase Kategori ICI X2 

Rendah Tinggi  

Teman 
Anggota Keluarga 
Tetangga 
Orang Tak Dikenal 
Media Massa 

12 
6 
8 
12 
2 

30 
15 
20 
30 
5 

3 
1 
1 
5 
0 

9 
5 
7 
7 
2 

3,333 

Jumlah 40 100 10 30  

 
Prosentase subjek penelitian berdasarkan keinginan kembali bekerja 

ke Malaysia sebesar 22,5% menyatakan ingin kembali bekerja, sedangkan 
77,5% menyatakan tidak ingin kembali bekerja. Hasil analisa chi kuadrat 

untuk melihat H5 : X
2 α(1) = 3,841. Data tersaji dalam tabel 7 berikut ini: 

 

Tabel 7 
Prosentase dan Hasil Analisis Chi Kuadrat Hubungan Kategori ICI Dengan 

Keinginan Kembali 

Keinginan 

Kembali 

Jumlah Prosentase Kategori ICI X2 

Rendah Tinggi 

Ya 
Tidak 

9 
31 

22,5 
77,5 

9 
1 

22 
8 

1,195 

Jumlah 40 100 10 30  
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Prosentase sunjek kajian berdasarkan asal daerah yaitu subjek yang 
berasa dari aceh sebesar 2,5%, Palembang 10%, Lampung 17,5%, Medan 
2,5%, Jakarta 2,5%, Jawa Timur 15%, Jawa Tengah 27,5%, Jawa Barat 

12,5%, Nusa Tenggara Timur 5%, Ambon 2,5%, dan Kalimantan 2,5%. 

Hasil analisa chi kuadrat untuk melihat H2 : X
2 α(10) = 18,307. Data tersebut 

disajikan dalam tabel 8 berikut ini: 

 

Tabel 8 
Prosentase dan Hasil Analisa Chi Kuadrat Hubungan Kategori ICI Dengan Daerah 

Asal 

Daerah 

Asal 

Jumlah Prosentase Kategori ICI X2 

Tinggi  Rendah 

Aceh 
Palembang 
Lampung 
Medan 
Jakarta 
Jawa 
Timur 

Jawa 
Tengah  
Jawa Barat 
Ambon  
Kalimantan 
Nusa 
Tenggara 
Timur 

1 
4 
7 
1 
1 
6 

11 

5 
1 
1 
2 

2,5 
10 

17,5 
2,5 
2,5 
15 

27,5 

12,5 
2,5 
2,5 
5 

0 
2 
1 
0 
1 
4 
1 

1 
0 
0 
0 

1 
2 
6 
1 
5 
7 
4 

1 
1 
1 
1 

5,412 

Jumlah 40 100 10 30  

 
Prosentase data tambahan yaitu berdasarkan status sebagai pekerja, 

berdasarkan kasus, berdasarkan perasaan bersalah, berdasarkan keinginan 
subjek kembali ke Malaysia. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel 9 
berikut ini: 

 

Tabel 9 
Prosentase Subjek BerdasarkanSstatus Subjek Pekerja,Kkasus, Perasaan Bersalah, 

Keinginan Kembali ke Malaysia 

Jenis Kategori Jumlah Prosentase 

Status Legal 
Ilegal 

38 
2 

95 
5 

Kasus Kekerasan Fisik 
Perkosaan 
Penipuan 

Tidak Gaji 

10 
1 
8 

21 

25 
2,5 
17,5 

55 
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Rasa Bersalah Ya  
Tidak 

17 
23 

42,5 
57,5 

Keinginan kembali 

ke Malaysia 

Ya 

Tidak 

31 

9 

77,5 

22,5 

 

DISKUSI 
  

Hasil analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan hipotesis 

alternatif di tolak, karena nilai X2 ≤ X2 α(df) dengan perkataan lain, variabel-
variabel bebas tesebut tidak memiliki hubungan langsung dengan Internal 
Locus of control. Namun secara umum subjek penelitian berada dalam 

kategori Internal Locus of control yang tinggi.  

Data yang menunjukkan bahwa tenaga kerja wanita yang menjadi 
korba trafiking di penampungan sementara Kedutaan Besar Republik 

Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur berada dalam kategori Internal Locus of 

control yang tinggi, yaitu 75% subjek berada pada Internal Locus of control 

yang tinggi dengan mean sebesar 91,68, sedangkan 25% subjek berada pada 
Internal Locus of control yang rendah. Berdasarkan hasil analisa tersebut 

tenaga kerja wanita sebagai subjek dalam penelitian ini lebih memandang 
bahwa mereka menjadi korban trafiking karena faktor diri mereka sendiri, 

sedangkan faktor kebetulan, takdir atau nasib dianggap tidak terlalu 
memberikan pengaruh. 

Penelitian yang dilakukan oleh Schultz dan Schultz (2005), 
Heckhausen dan Schultz (1995) menyatakan bahwa Internal Locus of control 

seseorang akan meningkat dan kemampuan mengontrol lingkungan akan 
muncul pada usia 14 hingga 18 tahun. Dapatan penelitian ini menunjukkan 

sebanyak 16 orang subjek berusia 17 hingga 25 tahun berada pada Internal 
Locus of control yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini 

mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Schultz dan Schultz 
(1975) dalam Phares (1976). 

Lao mengatakan bahwa status ekonomi sosial, kepercayaan diri, 
aspirasi, serta harapan terdapat pada individu yang memilki Locus Internal 

yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan data prosentase subjek yang merasa 
bersalah karena gagal bekerja di luar negeri hanya 42,5% dan yang merasa 
tidak bersalah sebesar 57,5%. Prosentase tersebut menunjukkan bahwa para 
TKW korban trafiking berada pada Internal Locus of control yang tinggi 

dengan kepercayaan diri dan harapan yang besar. Hal tersebut didukung 
dengan pernyataan Solomon dan Oberlander (1974) mengatakan bahwa 

orang yang memiliki Internal Locus of control bertanggung jawab terhadap 

kegagalannya.  
Menurut Parvin (1980) individu dengan Internal Locus of control lebih 

aktif mencari informasi dan menggunakannya untuk mengendalikan 
lingkungan serta lebih suka menetang pengaruh-pengaruh dari luar. 

Pernyataan ini mendukung data penelitian tenaga kerja wanita yang melalui 
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jalur formal atau legal sebesar 95% dan mereka tidak ingin lagi jatuh ke 
lubang kesalahan yang sama, sesuai dengan data keinginan kembali bekerja 
ke Malaysia sebesar 100% menyatakan tidak ingin kembali.  

Dapat disimpulkan bahwa walaupun Internal Locus of control subjek 

penelitian tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel-
variabel usia, taraf pendidikan, status perkawinan, sumber informasi bekerja 
ke Malaysia, keinginan kembali bekerja ke Malaysia, dan daerah asal 
mereka, namun dapatan penelitian yang menggunakan Internal Control 
Index oleh Rutter menunjukkan bahwa subjek secara signifikan berada pada 

Internal Locus of control yang tinggi dengan nilai mean sebesar 91,68%. 

Kepada lembaga-lembaga terutama lembaga ketenagakerjaan 
hendaknya memberikan perhatian terhadap para tenaga kerja wanita yang 
bekerja ke luar negeri agar memberikan jaminan dan perlindungan 
keamanan dan kesejahteraan kepada mereka. Penyediaan lapangan 

pekerjaan yang luas sangat dibutuhkan. Kesempatan berwirausaha dengan 
memberikan bantuan dana dan bekal keterampilan dapat menjadi solusi 
untuk menghindari bertambahnya korban trafiking.  

Bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian yang senada dengan 
penelitian ini, disarankan agar variabel yang digunakan lebih bersifat 
internal seperti variabel tentang persepsi atau ekspektasi dengan 

menggunakan skala yang sama yaitu Internal Control Index (ICI).  
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INDEKS 
 

Anak Jalanan 

Bimbingan 

Budaya 

Dukungan Sosial 

Edukasi Karakter 

Efikasi Diri 

Empati 

Gender  

Identitas Moral 

Identitas Organisasi  

Jenis Kelamin 

Kecemasan 

Kelekatan Teman 

Kemandirian 

Kohesivitas Kelompok 

Konseling 

Kontrol Diri 

Locus Of Control  

Moral Disengangement  

Optimisme Masa Depan 

Peningkatan Beban Kerja 

Perilaku Merokok 

Pola Asuh 

Prokrastinasi Akademik 

Reasoned Action Theory 

Self-Esteem 

Sistem Matrilineal 

Social Loafing 

Stasiun TV 

Status Pernikahan 

Strategi Bisnis  

Stres 

Trait Cynicism 

Usia 

 



PETUNJUK PENULISAN NASKAH 
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1. Tulisan merupakan karya orisinil penulis (bukan plagiasi) dan belum 

pernah dipublikasikan atau sedang dalam proses publikasi pada media 

lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di 

atas materai Rp6000,-; 

2. Naskah berupa konseptual atau hasil penelitian; 

3. Naskah dapat berbahasa Indonesia dan Inggris; 

4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam bidang Psikologi; 

5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut: 

a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan 

di tengah (centered); 

b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi 

kelembagaan; 

c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris antara 

100-150 kata; 

d. Sistematika penulisan 

Naskah konseptual sistematika sebagai berikut: 

1) Judul; 

2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi 

penulis, dan e-mail; 

3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan 

Inggris, antara 100-150 kata; 

4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep; 

5) Pendahuluan; 

6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan); 

7) Simpulan; dan 

8) Pustaka acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk). 

Kemudian untuk naskah hasil penelitian sebagai berikut: 

1) Judul; 

2) Nama penulis (tanpa gelar akademik, nama dan alamat afiliasi 

penulis dan e-mail; 

3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris antara 100-150 kata; 

4) Kata kunci, antara 2-5 konsep; 

5) Pendahuluan: berisi latar belakang; 

6) Metode; 



7) Pembahasan; 

8) Simpulan; 

9) Pustaka acuan (hanya untuk sumber-sumber yang dirujuk). 

e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran 

B5 ISO (17,6 x 25 cm), margin: atas 2,54 cm, bawah 2,54 cm, kiri 

2,54 cm, dan kanan 2,54 cm. 

f. Panjang naskah antara 15 s.d 20 halaman, spasi 1, huruf Calisto MT, 

ukuran 11pt; 

g. Pengutipan kalimat: kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila 

lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi. 

Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam 

teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. 

Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah bodynote; 

Penulisan bodynote ialah nama belakang penulis dan tahun. 

Contoh: Al Arif (2010) 

h. Pustaka acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, 

nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh: 

1. Buku, contoh: 

Zdankiewicz, W. (2001). Religijnosc Polakow 1991-1998 [The 

religiousness of Poles 1991-1998]. Warsaw, Poland: Pax. 

2. Jurnal, contoh: 

Brown, R. J., Condor, S., Matthews, A., Wade, G., & Willians, 

J. A. (1986). Explaining inter-group differentiation in an 

industrial organization. Journal of Occupational Psychology, 59, 273-

286. doi: 10.111/j.2044-8325.1986.tb00230.x 

3. Artikel yang dikutip dari internet, contoh: 

Day, M. (2009). Young Poles “rejecting” Catholicism. Daily 

Telegraph. Retrieved from 

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/religion/508975

8/Young-Poles-rejecting-Catholicism.html 

4. Majalah, contoh: 

Rahmani, Ima. 2013 “Menyibak Tirai Perilaku”, dalam 

Republika, No.12/XXX111/20, 12 Juli 2013  

5. Makalah dalam seminar, contoh: 

Rahmani, Ima. 2009. “Pengaruh Media Sosial pada 

Perkembangan Remaja,” makalah disampaikan dalam Seminar 

Sarasehan Psikologi diselenggarakan oleh TKIT dan SDIT 

Mardhatillah Sukoharjo Jawa Tengah, 7 November 2015 



i. Simpulan: artikel ditutup dengan kesimpulan; 

j. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap 

dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal 

(S1, S2, S3), dan Bidang keahlian akademik; 

k. Penggunaan bahasa Indonesia. Para penulis harus merujuk kepada 

ketentuan bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan EYD, 

antara lain: 

1) Penulisan huruf kapital 

a) Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama 

kata pada awal kalimat; 

b) Huruf kapital dipakai sebagai hurup pertama petikan 

langsung; 

c) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ungkapan yang 

berhubungan dengan nama  Tuhan dan nama kitab suci, 

termasuk ganti untuk Tuhan; 

d) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama 

gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti 

nama orang; 

e) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama 

jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang 

dipakai sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau 

nama tempat; 

f) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur 

nama orang; 

g) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, 

suku bangsa-bangsa dan bahasa. Perlu diingat, posisi tengah 

kalimat, yang dituliskan dengan huruf kapital hanya huruf 

pertama nama bangsa, nama suku, dan nama bahsa; sedangkan 

huruf pertama kata bangsa, suku, dan bahasa ditulis dengan 

huruf kecil; 

h) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, 

bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah; 

i) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama khas 

dalam geografi; 

j) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur 

nama negara, nama resmi badan/lembaga pemerintah dan 

ketatanegaraan, badan, serta ama dokumen resmi; 



k) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur 

bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama 

badan/lembaga; 

l) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata 

(termasuk semua unsur kata ulang sempurna) dalam 

penulisan nama buku, majalah, surat kabar, dan judul 

karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, dalam, yang, 

untuk yang tidak terletak pada posisi awal; 

m) Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata 

penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai dalam 

penyapaan; 

n) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan 

nama gelar, pangkat, dan sapaan; 

o) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. 

2) Penulisan tanda baca titik (.) 

a) Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan 

pertanyaan atau seruan. Tanda titik dipakai di belakang 

angka atau huruf pengkodean suatu judul bab dan subbab; 

b) Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, 

dan detik yang menunjukkan waktu dan jangka waktu; 

c) Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan 

atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah; 

d) Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang 

tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan 

tempat terbit dalam daftar pustaka; 

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: journaltazkiya@gmail.com. 
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