
 

 

Volume 20 Nomor 2 Oktober 2015 
   

Diterbitkan oleh Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
Terbit dua kali dalam satu tahun (April dan Oktober) 

 

 

Redaksi Ahli 
Jamaluddin Ancok (Universitas Gadjah Mada) 

J.P. Soebandono (Universitas Indonesia) 
Komaruddin Hidayat (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) 

Rahmat Ismail (HIMPSI Jakarta) 
Abdul Mujib (API Jakarta) 

 

Pemimpin Redaksi 

Rachmat Mulyono 
 

Redaksi 
Risatianti Kolopaking 

Akhmad Baidun 
 

Sekretariat 

Haidir 
Syahrulloh 

 

Alamat Redaksi 
Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

Jl. Kertamukti No. 5 Cirendeu-Ciputat 
Tangerang Selatan, Banten, INDONESIA, 15419 

Telp. (62-21) 7433060, Fax. (62-21) 74714714 
Email: journaltazkiya@gmail.com 



DAFTAR ISI 
 

Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Santri Di 
Pondok Pesantren 

Ridwansyah & Diana Mutiah  .....................................................  151 

 

Peran Religiusitas dalam Pembentukan Konsep Diri Remaja 

Desi Yustari Muchtar  .................................................................  179 

 
Filial Piety: Study Pengaruh Komitmen Religius, Gratitude, dan 
Demografi Terhadap Filial Piety 

Rika Rostika Johara & Ikhwan Lutfi  ..........................................  195 

 
Pengaruh Dukungan Sosial dan Forgiveness Terhadap Kekerasan 
Seksual Terhadap Remaja 

Nur Faizah & Layyinah  ..............................................................  215 

 
Pengaruh Job Embeddedness dan Work Engagement Terhadap 
Intensi Turnover 

Ayu Lestari & Mulia Sari Dewi ...................................................  229 

 
Hubungan Antara Family Belief System dan Tipe Pola Asuh 
dengan Behavior Problems Pada Anak Dengan Down Syndrom  

Neneng Tati Sumiati ...................................................................  243 

 

Pola Komunikasi Antara Sekolah dan Orang Tua Siswa 
Berkebutuhan Khusus (SBK) Di Sekolah Inklusi  

Farah Farida Tantiani .................................................................  261 

 

The Effect of Mastery Learning on Affective Characteristics of 

Student A Quantitative Research Synthesis 

Bahrul Hayat  ..............................................................................  273 

 

Faktor-Faktor Psikologis yang Mempengaruhi Intensi Membeli 

Produk Fashion Tiruan 

Jazran Efendi & Akhmad Baidun ................................................  287 

 



TAZKIYA Journal of Psychology  Vol. 20 No. 2 Oktober 2015 

 

151 

PENGARUH MOTIVASI BELAJAR TERHADAP 

PRESTASI BELAJAR SANTRI DI PONDOK 

PESANTREN 
 

Ridwansyah 

Diana Mutiah  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

dyn.mutiah@yahoo.com 
 
 

Abstract 
The purpose of this study was in order to know the effect of learning motivation in Islamic 
boarding school towards achievement of the student. This research sample was 134 students of 
Daar el-Qolam Islamic boarding school. Sampling technique that used in this research is 
nonprobability sampling. Multiple Regression Analysis was used for analysis with 0.05 
significant. Result showed that there was a significant effect between learning motivation in 
school, level of the class, previous school, and gender towards achievement in Daar el-Qolam 
Islamic boarding school. Then, if we see from the coeficient regression of each independent 
variable, it’s known that there was a significant effect towards achievement, that is default 
motivation (DEF). Proportions of the variances from all the independent variable toward 
achievement was 14,4%, whereas the rest was effected by other variable outside this study by 
85,6%. Future study is recommended to do research about this other variable. 

 
Keywords: Achievement, Learning Motivation In Islamic Boarding School 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar di pondok pesantren 
terhadap prestasi belajar santri. Sampel penelitian ini yaitu santri Pondok Pesantren Daar el-
Qolam sebanyak 134 santri. Teknik sampling yang digunakan yaitu nonprobability 
sampling. Analisis data yang digunakan yaitu Multiple Regression Analysis pada taraf 
signifikansi 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 
antara motivasi belajar di pesantren, level kelas, asal sekolah dan jenis kelamin terhadap 
prestasi belajar santri Pondok Pesantren Daar el-Qolam. Kemudian jika dilihat dari koefisien 
regresi masing-masing IV, diketahui bahwa hanya terdapat satu IV yang signifikan 
pengaruhnya terhadap prestasi belajar yaitu motivasi default (DEF). Besarnya proporsi 
varians dari seluruh IV terhadap prestasi belajar adalah sebesar 14,4%, sedangkan sisanya 
sebesar 85,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Oleh sebab itu, disarankan 

pada penelitian selanjutnya untuk meneliti variabel-variabel lain diluar penelitian ini yang 
mempengaruhi prestasi belajar santri pondok pesantren. 
 
Kata Kunci: Motivasi Belajar di Pondok Pesantren, Prestasi Belajar Santri 
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PENDAHULUAN 

 

Awal abad ke-20, perkembangan pesantren memulai bentuk trans-

formatifnya. Perkembangan itu meliputi kurikulum, metode mengajar, dan 

kelembagaan. Dalam kurikulum terdapat perkembangan sejak 1906 ketika 

kerajaan Jawa di Surakarta mendirikan Manba‘ul Ulum dengan 

memasukkan kurikulum barat ke dalam pendidikan agama (Kuntowidjojo, 

1988). Pesantren ini mulai memasukkan unsur pendidikan umum berupa 

mata pelajaran membaca tulisan latin, dan aljabar, ke dalam kurikulumnya. 

Fungsi utama lembaga pendidikan secara umum dan universal 

meliputi pengembangan dan pelestarian kepribadian yang secara prinsipil 

disepakati bersama masyarakat yang bersangkutan (di mana lembaga 

pendidikan itu berada). Transmisi dan pewarisan (konservasi) nilai luhur 

budaya dari generasi ke generasi (Mercer, 1970). 

Pada perspektif pendidikan nasional, pondok pesantren merupakan 

salah satu subsistem pendidikan yang memiliki karakteristik khusus. Secara 

legalitas, eksistensi pondok pesantren diakui oleh semangat Undang-undang 

RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu ciri 

khas kehidupan di pondok pesantren adalah kemandirian santri, sebagai 

subjek yang memperdalam ilmu keagamaan di pondok pesantren. 

Kemandirian tersebut koheren dengan tujuan pendidikan nasional (Sanusi, 

2012). 

Sebagai subsistem Pendidikan Nasional, pesantren keberadaannya 

diupayakan tidak saja untuk mendalami kajian keagamaan semata, tetapi 

melaksanakan kegiatan yang bersifat sosial dan juga melaksanakan wajib 

belajar pendidikan dasar melalui pengembangan sistem pembelajaran yang 

pada gilirannya mengupayakan pemberdayaan santri melalui 

pengembangan bakat, minat, sekaligus jenjang pendidikan formal. Karena 

itu dalam perkembangannya, pesantren selain memberikan pendidikan 

agama juga memberikan bekal keterampilan kepada santri, sehingga 

lulusannya memiliki keterampilan dan kemandirian lebih baik 

dibandingkan dengan lulusan lembaga pendidikan lainnya. (Habibah, 2007 

dalam Dahri, 2007). 

Dengan semakin berkembang jumlah pondok pesantren yang ada di 

Indonesia, maka tidak sulit bagi orang tua untuk memilihkan sekolah yang 

sesuai untuk anak-anak mereka. Cote dan Levine (1997) mengatakan bahwa 

ada lima tipologi motivasi siswa masuk sekolah (perguruan tinggi) yaitu: 

pertama, motivasi karir materialis (careerism-materialism) memandang 
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sekolah sebagai sarana untuk memperoleh karir yang lebih baik sehingga 

penghasilannya dapat mencukupi kehidupan mereka. Kedua, motivasi 

pengembangan-intelektual (personal-intellectual development), penekanannya 

ada pada pertumbuhan intelektual pribadi dan pemahaman konpleksitas 

hidup. Ketiga, motivasi humanis (humanitarian), berlandaskan pada usaha 

untuk menolong orang yang kurang beruntung (kaitannya dengan 

hubungan sosial). Keempat, motivasi ekspektasi (expectation driven), yaitu 

merespon ekspektasi dan tekanan dari keluarga dan teman untuk belajar di 

perguruan tinggi atau sekolah dan mendapatkan peringkat yang baik. 

Kelima, motivasi default, yaitu ketidaktahuan alasan siswa belajar di sekolah 

tersebut, kecuali kepercayaan bahwa pilihan itu lebih baik dari pada pilihan 

lainnya. 

Lebih lanjut, dalam penelitian yang dilakuan oleh TABS mengatakan 

siswa boarding school lebih siap untuk masuk ke jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi (perkuliahan). 87% siswa melaporkan bahwa mereka lebih siap 

secara akademis. Kelima, para alumni boarding school berkembang cepat 

dalam karir mereka dan lebih filantropis. Pada pertengahan karir, 44% 

alumni mencapai posisi yang stategis dalam manajemen atau perusahaan 

mereka, berbanding 27% dengan alumni sekolah swasta dan 33% alumni 

sekolah negeri. Orientasi keunggulan dalam dunia pendidikan tampaknya 

telah menjadi orientasi masyarakat luas, baik di negara yang sedang 

berkembang maupun negara maju, untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia dan mencapai keunggulan kompetitif pada abad 21. 

Dalam artikel lain yang ditulis oleh boarding school review (2014), ada 

beberapa alasan dan manfaat individu memilih boarding school, sebagai 

berikut: Pertama, Mereka membuat pilihan yang penting dan mengemban 

tanggung jawab untuk diri sendiri. Hidup sendiri tidaklah mudah, ada 

banyak dukungan dari fakultas (boarding school), pembimbing dan juga 

teman sebaya. Tapi tetap saja mereka harus mengurus diri sendiri dan 

bertanggungjawab atas tindakan yang mereka lakukan. Individu harus 

membuat pilihan bagaimana menghabiskan waktunya secara berkualitas, 

kegiatan dan kesempatan apa yang akan diambil, dan bagaimana 

menciptakan keseimbangan yang wajar antara bekerja (belajar) dan 

bermain. individu dapat membuat pilihan yang memiliki dampak langsung 

pada hal-hal yang dipelajari. 

Kedua, berada dalam lingkungan di mana mencoba hal-hal yang baru 

sangat dianjurkan. Belajar di boarding school berarti merambah ke sesuatu 

yang baru atau asing, hal ini seperti petualangan baru. Individu akan 
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menjadi bagian dari sebuah komunitas di mana keinginan untuk 

mengeksplorasi hal-hal baru yang melekat di tubuh siswanya. Siswa akan 

bertemu orang-orang yang baru, menemukan tempat dalam komunitas 

baru, belajar keterampilan baru dan mata pelajaran baru, dan menantang 

diri sendiri untuk mendapatkan mutu akademik yang lebih tinggi. 

Ketiga, memiliki banyak hal yang menyenangkan dan membentuk 

persahabatan dengan yang lainnya. Boarding school dapat pula menjadi 

sesuatu yang menarik. Sudah menjadi hal yang wajar di boarding school 

teman sekamar menjadi teman dekat siswa dan membuat sebuah hubungan 

yang saling menguntungkan. Persahabatan yang siswa jalin di boarding 

school akan menjadi sesuatu yang akan siswa ingat seumur hidup. Selain itu, 

siswa juga akan bertemu dengan teman-teman dari berbagai negara. 

Pesantren banyak merekrut siswa dari berbagai latar belakang geografis, ras, 

dan sosial ekonomi.  

Dan keempat, menjadi bagian dari kebanggaan komunitas. Alumni 

boarding school umumnya sangat antusias dan bangga akan almamaternya. 

Tradisi dan sejarah dibalik banyaknya boarding school mempengaruhi 

karakteristik pengajarannya, dan mempengaruhi setiap siswa yang belajar 

didalamnya. Andil dari pengalaman dan sejarah tersebut membuat jaringan 

yang kuat dan berlangsung seumur hidup. 

My Boarding School dalam artikelnya juga menuliskan alasan-alasan 

mengapa memilih sekolah dengan sistem boarding school yaitu, kualitas 

pengajar, networking, memfokuskan pada prestasi siswanya, akademik yang 

baku, dan terakhir memiliki aktifitas ekstrakulikuler yang melimpah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Center on Educational Policy (2007) 

tentang are private high schools better academically than public high schools?, 

mendapatkan hasil bahwa prestasi remaja pada tingkat sekolah menengah 

atas banyak dipengaruhi oleh tiga faktor, prestasi mereka pada saat sebelum 

masuk sekolah menengah atas, tingkat konomi dan kekayaan keluarga, dan 

terakhir keterlibatan orang tua dalam aktifitas diluar sekolah termasuk 

pendidikan sikap dan perilaku seperti mengajak diskusi mengenai sekolah 

(Center on Education Policy, 2007). 

Severiens dan Dam (1997) dalam penelitiannya mengenai gender and 

gender identity differences in learning style, mengatakan bahwa penelitian yang 

berkaitan tentang proses belajar dan gender (jenis kelamin) dalam 

pembelajaran memiliki rata-rata perbedaan yang kecil antara laki-laki dan 

perempuan. Dalam penelitian lain mengenai perbedaan jenis kelamin 

terhadap kemampuan siswa dalam mata pelajaran matematika yang 
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dilakukan oleh Ekawati dan Wulandari (2011) didapatkan hasil sebagai 

berikut, dari jumlah sampel penelitian sebanyak 284 orang didapatkan hasil 

bahwa nilai rata-rata siswa laki-laki sebesar 7,70 dan siswa perempuan 

sebesar 7,50. Jika dilihat dari nilai rata-rata maka tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara siswa perempuan dan siswa laki-laki. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Pramukantoro (2014) 

tentang pengaruh motivasi belajar mahasiswa berdasarkan latar belakang 

sekolah pada mata kuliah praktik dasar listrik dan matematika teknik 

terhadap prestasi belajar mahasiswa S1 PTE UNESA didapatkan hasil 

bahwa asal sekolah mahasiswa yaitu SMK atau SMA tidak berpengaruh 

terhadap prestasi belajar mereka yaitu dengan equel varian assumed adalah 

0,000 dengan probabilitas 1,000 > 0,05. 

 

Prestasi Belajar 

Linn dkk (2014), mengatakan bahwa prestasi belajar siswa adalah 

pengetahuan siswa tentang sebuah materi, pemahaman dan keterampilan 

pada satu waktu tertentu. Prestasi selalu dihubungkan dengan aktivitas 

tertentu, misalnya belajar. Yang paling umum digunakan untuk mengukur 

prestasi siswa adalah tes standar atau penilaian standar yang mengukur 

daerah tertentu dari prestasi misalnya sejauh mana siswa kelas 3 telah 

menguasai seni standar bahasa inggris, dan paling baik dipahami sebagai 

salah satu ukuran subset pengetahuan atau keterampilan.  

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar  

Secara global, Syah (2008) mengatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam, 

sebagai berikut: 

Faktor internal. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri 

meliputi dua aspek: Aspek fisiologis, kondisi umum jasmani dan tonus 

(tegangan otot) yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan 

sendi-sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam 

mengikuti pelajaran. Kondisi organ tubuh yang lemah, apalagi jika disertai 

pusing-pusing kepala misalnya, dapat menurunkan kualitas ranah cipta 

(kognitif) sehingga materi yang dipelajarinya pun kurang atau tidak 

berbekas. Kondisi organ-organ khusus siswa, seperti tingkat kesehatan 

indera pendengaran dan indera penglihatan, juga sangat mempengaruhi 

kemampuan siswa dalam menyerap informasi dan pengetahuan khsususnya 

yang disajikan di kelas.  



Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Santri di Pondok Pesantren 

 

156 

Aspek psikologis, banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang 

dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran siswa 

seperti (a) Intelegensi siswa, tingkat kecerdasan atau intelegensi siswa tidak 

dapat diragukan lagi, sangat menentukan tingkat keberhasilan siswa. Ini 

bermakna, semakin tinggi kemampuan intelegensi seorang siswa maka 

semakin besar peluangnya untuk meraih sukses, sebaliknya semakin rendah 

kemampuan intelegensi seorang siswa maka semakin kecil peluangnya 

untuk memperoleh kesuksesan. (b) Sikap siswa, sikap adalah gejala internal 

yang berdimensi afektif seperti sikap siswa yang positif terutama kepada 

guru dan mata pelajaran yang disajikan merupakan pertanda awal yang 

baik bagi proses belajar siswa tersebut, sebaliknya sikap negatif siswa 

terhadap guru dan mata pelajarnya apalagi diiringi kebencian dapat 

menimbulkan kesulitan belajar siswa tersebut. (c) Bakat siswa, setiap orang 

pasti memiliki bakat dalam arti berpotensi untuk mencapai prestasi sampai 

ke tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. (d) Minat siswa, 

kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 

terhadap sesuatu, hal ini dapat mempengaruhi kulitas pencapaian hasil 

belajar siswa dalam bidang-bidang studi tertentu. (e) Motivasi siswa, 

motivasi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu motivasi intrinsik 

adalah hal atau keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri dapat 

mendorongnya melakukan tindakan belajar, dan motivasi ekstrinsik adalah 

hal atau keadaan yang datang dari luar individu siswa yang juga 

mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. 

Faktor eksternal. faktor eksternal terdiri dari dua macam: (a) 

Lingkungan sosial, lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para staf 

administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat 

belajar seorang siswa. Selanjtunya, yang termasuk lingkungan sosial siswa 

adalah masyarakat dan tetangga juga teman-teman sepermainan di sekitar 

perkampungan siswa tersebut. Lingkungan sosial yang lebih banyak 

mempengaruhi kegiatan belajar ialah orangtua dan keluarga siswa itu 

sendiri. (b) Lingkungan nonsosial, faktor-faktor yang termasuk lingkungan 

nonsosial adalah gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal 

keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu 

belajar yang digunakan siswa. Faktor-faktor ini dipandang turut 

menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. 

Dan terakhir faktor pendekatan belajar. Pendekatan belajar dapat 

dipahami sebagai segala cara atau strategi yang digunakan siswa dalam 

menunjang efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran materi tertentu. 
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Strategi dalam hal ini berarti seperangkat langkah operasional yang 

direkayasa sedemikian rupa untuk memecahkan masalah atau mencapai 

tujuan belajar tertentu (Lawson, 1991 dalam Syah, 2008). Di samping 

faktor-faktor internal dan eksternal siswa, faktor pendekatan belajar juga 

berpengaruh terhadap taraf keberhasilan proses pembelajaran siswa 

tersebut. 

Barry (2000) dalam bukunya mengenai assessing learning achievement 

mengatakan bahwa hampir semua temuan penelitian telah menunjukkan 

bahwa kita tidak dapat mengidentifikasi faktor penentu prestasi belajar 

siswa, baik itu kualifikasi guru, ketersediaan bahan belajar atau status sosial 

ekonomi keluarga siswa. Dalam pemikiran tentang hal tersebut, para 

peneliti telah menemukan itu berguna untuk membagi faktor menjadi dua 

kategori besar yaitu kontekstual dan sekolah terkait. 

Pertama, faktor kontekstual. Faktor kontkstual yang berdampak pada 

prestasi yang berhubungan dengan konteks di mana fungsi sekolah dan 

siswa secara individual. Hal ini termasuk unsur-unsur seperti sekolah di 

perkotaan atau pedesaan, tingkat sosial ekonomi masyarakat dan tingkat 

pendidikan orang tua. Sistem pendidikan sebuah negara menghadapi 

tantangan untuk menyediakan kesempatan belajar yang sama dengan siswa 

yang berasal dari keragaman sosio-ekonomi, budaya, sikap dan konteks 

lainnya. Pada umumnya petugas sekolah (guru) memiliki sedikit kontrol 

atas faktor kontekstual. 

Kedua, faktor sekolah yang berhubungan dengan fungsi dari kebijakan 

sekolah yang ditetapkan oleh para pemimpin politik dan pendidikan di 

tingkat nasional, kabupaten atau lokal. Ini termasuk elemen seperti 

kebijakan retensi, kualifikasi guru, lama smester, kebijakan pekerjaan 

rumah, ketersediaan buku teks dan bahan pendidikan lainnya, dan 

kenyamanan sekolah. Menurut definisi, administrator pendidikan dan 

pembuat kebijakan memiliki pengaruh yang besar atas faktor sekolah yang 

terkait. Lebih lanjut Fiske (dalam Barry, 2000) mengatakan bahwa faktor-

faktor di sekolah dapat dikelompokkan menjadi karakteristik guru dan 

sumber daya sekolah. Karakteristik guru yang menarik sangat penting 

karena kualifikasi, pengalaman dan kompetensi guru memainkan peran 

penting dalam membentuk proses belajar mengajar dan karena interaksi 

antara murid dan guru adalah cara utama transmisi pengetahuan dan 

keterampilan. Sumber daya sekolah terdiri dari faktor-faktor seperti 

fasilitias, ketersediaan buku pelajaran, organisasi kelas dan prosedur 

intruksional. 
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Pada penemuan lain, Fiske (dalam Barry, 2000) mengatakan bahwa 

faktor siswa secara personal seperti attitude dan motivasi telah 

mempengaruhi proses belajar dalam berbagai mata pelajaran dan berbagai 

kondisi. Bahkan, persepsi murid dari nilai pelajaran tertentu dapat dianggap 

sebagai penentu hasil dari proses belajar, dengan cara memperkuat kinerja 

secara lebih tinggi atau lebih rendah. 

Mlambo (2011), mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi prestasi akademik seperti jenis kelamin, usia, motivasi diri, 

pendapatan keluarga, dan tingkat pendidikan orang tua. Sementara 

hubungan positif antara motivasi diri dan prestasi akademik telah 

ditetapkan (Zimmerman, Bandura, dan Martinez-Pons, 1992, dalam 

Mlambo, 2011). 

 

Pengukuran Prestasi Belajar 

Pengukuran adalah proses yang berlangsung terus-menerus. Pengukuran 

lebih dari sekedar memberikan tes atau nilai. Pengukuran adalah segala 

sesuatu yang dilakukan guru untuk mengetahui apakah siswa-siswanya 

belajar. Pengukuran bisa dilakukan dengan memberi siswa pertanyaan, 

memantau pemahaman mereka ketika anda mengitari ruangan selama 

sebuah aktivitas berlangsung. Dan memperhatikan kerut dahi di wajah 

siswa yang bingung atau senyuman siswa yang mngerti pada konsep yang 

diajarkan. Tanpa pengukuran yang berlangsung terus-menerus ini, seorang 

guru tidak akan pernah mengetahui apakah pelajaran itu efektif atau perlu 

dimodifikasi. Pengukuran yang dilakukan secara efektif, memberi seorang 

guru informasi yang berharga untuk memberikan pengalaman belajar yang 

optimal kepada setiap anak (Farrow, dalam Santrock, 2014). 

Pengukuran prapelajaran, untuk mengetahui seberapa baik siswa bisa 

menyelesaikan tingkat soal mata pelajaran tertentu sebelum memulai 

pembelajaran formal pada tingkat yang lebih tinggi. Guru mungkin melihat 

nilai yang sebelumnya dari siswa dan skor mereka dalam tes mata pelajaran 

terstandardisasi serta mengobservasi siswa selama beberapa hari untuk 

melihat seberapa baik prestasi mereka. Sebagian besar pengukuran 

prapelajaran adalah observasi informal (Taylor & Nolen, 2005, dalam 

Santrock, 2014). Dalam beberapa minggu pertama sekolah, guru memiliki 

banyak kesempatan untuk mengobservasi karakteristik dan perilaku siswa. 

Bersikaplah peka, apakah seorang siswa itu malu atau ramah, memiliki 

kosahkata yang bagus atau lemah lembut, berbicara dan mendengarkan 

secara efektif, memperhatikan orang lain atau egosentris, terlibat dalam 
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perilaku yang baik atau tidak baik, dan lain-lain. Selain itu, guru juga 

berfokus pada perilaku nonverbal siswa untuk petunjuk yang bisa 

mengungkap kegugupan, rasa bosan, frustasi atau kurang pemahaman. 

Pengukuran selama pelajaran. Tren yang semakin luas adalah 

penggunaan pengukuran formatif (formative assessment) yang merupakan 

pengukuran selama berlangsungnya pelajaran daripada setelah pelajaran 

selesai. Pengukuran formatif telah menjadi istilah teknis dengan 

penekanannya pada pengukuran untuk pembelajaran daripada pengukuran 

dari pembelajaran (Ainsworth & Viegut, 2006; Black & William, 2006; 

Stiggins, 2006, dalam Santrock, 2014). Pengukuran selama pelajaran juga 

membantu guru untuk mendeteksi siswa manakah yang membutuhkan 

perhatian individual seorang guru (Stobart, 2006, dalam Santrock, 2014). 

Pengukuran pascapelajaran biasa disebut pengukuran sumatif atau 

pengukuran formal. Pengukuran sumatif adalah pengukuran setelah 

pelajaran selesai dengan tujuan mendokumentasikan prestasi siswa. 

Pengukuran setelah pelajaran memberikan informasi tentang seberapa baik 

siswa menguasai materi, apakah siswa sudah siap untuk unit pelajaran 

berikutnya, nilai apa yang harus diberikan kepada mereka, komentar apa 

yang harus guru berikan kepada orangtua, dan bagaimana guru harus 

menyesuaikan pelajaran (McMillan, 2007, dalam Santrock, 2014). 

 

Motivasi Belajar di Pondok Pesantren 

Scunk dan Pintrich (1996) mengatakan bahwa motivasi adalah suatu 

dorongan yang membuat individu melakukan suatu pekerjaan tertentu dan 

membantu individu mencapai target dari pekerjaannya tersebut. Motivasi 

juga memberikan arah dari sebuah tindakan individu tersebut agar lebih 

konsisten dalam mencapai tujuannya. 

Motivasi memerlukan suatu aktivitas baik fisik maupun mental. 

Aktivitas fisik ditandai dengan sebuah usaha, ketekunan, dan tindakan 

terbuka lainnya. Sedangkan aktivitas mental ditandai dengan tindakan-

tindakan kognitif seperti perencanaan, berlatih, pengorganisasian, 

pemantauan, membuat keputusan, memecahkan masalah, dan menilai 

kemajuan (Schunk & Pintrich, 1996). 

Motivasi dalam perspektif psikologi dapat dilihat dari berbagai sudut 

pandang yang berbeda. Menurut perspektif behavioral, motivasi ditekankan 

pada imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan 

motivasi seseorang. Insentif adalah peristiwa atau stimuli positif atau negatif 

yang dapat memotivasi perilaku individu. Pendukung penggunaan insentif 
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menekankan bahwa insentif dapat menambah minat atau kesenangan pada 

pelajaran, dan mengarahkan perhatian pada perilaku yang tepat dan 

menjauhkan mereka dari perilaku yang tidak tepat (Emmer dkk, 2000 

dalam Santrock, 2008). 

Belakangan ini muncul minat besar pada motivasi menurut perspektif 

kognitif. Minat ini berfokus pada ide-ide seperti motivasi internal murid 

untuk mencapai sesuatu, atribusi mereka (persepsi tentang sebab-sebab 

kesuksessan dan kegagalan, terutama persepsi bahwa usaha adalah faktor 

penting dalam prestasi), Perspektif kognitif juga menekankan arti penting 

dari penentuan tujuan, perencanaan dan monitoring kemajuan menuju 

suatu tujuan (Schunk & Ertmer, 2000; Zimmerman & Schunk, 2001 dalam 

Santrock, 2008). 

Perspektif kognitif tentang motivasi sesuai dengan gagasan White 

(1959), yang mengusulkan konsep motivasi kompetensi, yakni ide bahwa 

orang termotivasi untuk menghadapi lingkungan mereka secara efektif, 

menguasai dunia mereka, dan memproses informasi secara efisien. White 

mengatakan bahwa orang melakukan hal-hal tersebut bukan karena 

kebutuhan biologis, tetapi karena orang punya motivasi internal untuk 

berinteraksi dengan lingkungan secara efektif (Santrock, 2014). 

Penting untuk menyadari bahwa motivasi menghasilkan hubungan 

timbal balik antara belajar dan kinerja. Sama halnya motivasi 

mempengaruhi sebuah hasil, apa yang seseorang kerjakan dan pelajari 

mempengaruhi motivasi berikutnya (Schunk, 1991 dalam Schunk & 

Pintrich, 1996). Guru yang memotivasi siswa untuk belajar sering 

menemukan bahwa pembelajaran selanjutnya membantu mengembangkan 

motivasi intrinsik pada siswa (Meece, 1991 dalam Schunk & Pintrich, 

1996). 

 

Motivasi Belajar di Pondok Pesantren 

 Motivasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah motivasi belajar di 

pondok pesantren. Teori motivasi ini diadaptasi dari teori Cote dan Levine 

(1997) mengenai motivasi siswa masuk perguruan tinggi yang telah 

dimodifikasi menjadi motivasi belajar di pondok pesantren dalam penelitian 

mereka yang berjudul “student motivation, learning environments, and human 

capital acquisition: toward an integrated paradigm of student developmen”. Dalam 

penelitiannya mereka juga mengatakan tipe motivasi siswa dan tipe 

lingkungan berperan sangat penting dibandingkan dengan pencapaian nilai 

sebelumnya untuk memprediksi prestasi akademis.  
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Jenis-jenis Motivasi 

Santrock (2008) membagi motivasi dalam 2 jenis utama yaitu motivasi 

intrinsik (intrinsic motivation) dan motivasi ekstrinsik (extrinsic motivation). 

1. Motivasi Intrinsik (instrinsic motivation) 

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri untuk 

melakukan sesuatu demi usaha itu sendiri. Sedangkan Schunk dan 

Pintrich (1996) mengatakan bahwa motivasi intrinsik mengacu pada 

motivasi untuk terlibat dalam kegiatan belajar dengan keinginan sendiri. 

Siswa yang termotivasi secara intrinsik mengerjakan tugas-tugas mereka 

karena memang menyukai tugas tersebut. Penyertaan tugas adalah 

hadiah tersendiri dan tidak tergantung pada imbalan atau hal-hal 

eksternal lainnya. 

2. Motivasi Eksternal (extrinsic motivation) 

Motivasi ekstrinsik adalah keinginan untuk mencapai sesuatu dengan 

tujuan untuk mendapatkan penghargaan eksternal atau untuk 

menghindari hukuman eksternal. Sedangkan menurut Schunk dan 

Pintrich (1996) motivasi ekstrinsik adalah motivasi untuk ikut serta 

dalam kegiatan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Siswa yang 

termotivasi secara ekstrinsik mengerjakan tugas karena mereka percaya 

bahwa partisipasi mereka akan menghasilkan hasil yang diinginkan 

seperti hadiah, pujian guru, atau menghindari hukuman. 

 

Dimensi Motivasi Belajar 

Cote dan Levine (1997) mengembangkan teori motivasi siswa yang ditulis 

oleh Yankelovich (1972). Yankelovich secara empiris menilai dua analogi 

motivasi kesiapan, yang ia sebut dengan career-mindedness dan post-affluence. 

Dari teori inilah Cote dan Levine (1997) mengembangkan teori motivasi 

mereka dengan menambahkan beberapa dimensi lainnya, sebagai berikut: 

1. Careerism-materialism (CAR) motivation. Memandang pesantren sebagai 

sarana untuk menjadi lebih baik dalam hal ekonomi, karir, status, dan 

keadaan lebih baik dalam hidup. 

2. Personal-intellectual development (PER) motivation. Penekanan ada pada 

pertumbuhan pribadi, studi dan pembelajaran, pemahaman kompleksitas 

hidup dan dunia. 

3. Humanitarian (HUM) motivation. Kepedulian ada pada usaha menolong 

orang yang kurang beruntung, peduli sesama, dan juga memperbaiki 

sistem kemanusiaan kepada yang lebih baik. 
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4. Expectation-driven (EXP) motivation. Siswa atau santri merespon 

ekspektasi dan tekanan dari keluarga dan teman untuk masuk pesantren 

agar mendapatkan status lulusan pesantren. 

5. Default (DEF) motivation. Siswa atau santri tidak menyebutkan alasan 

mereka masuk pesantren, kecuali kepercayaan bahwa pilihan itu lebih 

baik daripada pilihan lainnya. 

 

Peranan Motivasi dalam Belajar 

 Perhatian terhadap motivasi di sekolah dalam hal ini belajar telah 

dipengaruhi oleh perspektif kognitif untuk meningkatkan motivasi siswa 

untuk meraih sesuatu atau untuk berprestasi. Santrock (2008) menjelaskan 

peranan penting motivasi ekstrinsik dan motivasi ekstrinsik sering 

dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti imbalan dan hukuman. Misalnya, 

siswa mungkin belajar dengan keras menghadapi ujian untuk mendapatkan 

nilai yang baik. Perspektif behavioral menekankan arti penting dari motivasi 

ekstrinsik dalam prestasi ini, sedangkan pendekatan kognitif dan humanistis 

lebih menekankan pada arti penting dari motivasi instrinsik dalam prestasi. 

Motivasi intrinsik adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi 

sesuatu itu sendiri. Misalnya murid mungkin belajar menghadapi ujian 

karena dia senang pada mata pelajaran yang diujikan itu.  

Salah satu pandangan tentang motivasi intrinsik menekankan pada 

determinasi diri (deCharms, 1984; Deci, Koestner, & Ryan, 2001; Deci & 

Ryan, 1994; Ryan & Deci, 2000 dalam Santrock, 2008). Dalam pandangan 

ini, murid ingin percaya bahwa mereka melakukan karena keinginan 

sendiri, bukan karena kesuksesan atau imbalan eksternal. Para periset 

menemukan bahwa motivasi internal dan minat ekstermal dalam tugas 

sekolah meningkat apabila murid mempunyai pilihan dan peluang untuk 

mengambil tanggung jawab personal atas pembelajaran mereka (Grolnick 

dkk, 2002; Stipek, 1996, 2002 dalam Santrock, 2008). 

 

Pengukuran Motivasi Belajar di Pondok Pesantren 

Peneliti menggunakan beberapa alat ukur seperti observasi langsung, rating 

by other, dan self-report. Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan 

pada self-report dalam bentuk kuisioner untuk mengukur motivasi santri. 

Self-report menangkap penilaian dan pernyataan siswa atau santri tentang 

diri mereka sendiri. Pengukuran ini menggunakan skala motivasi yang 

merujuk pada teori Cote dan Levin (1997) mengenai motivasi, mereka 

menyatakan bahwa terdapat lima dimensi dalam motivasi yaitu, careerist-
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materialist (CAR) motivation, personal-intellectual development (PER) motivation, 

humanitarian (HUM) motivation, expectation-driven (EXP) motivation, dan 

default (DEF) motivation. 

 

 
Gambar 1 

Kerangka berpikir 

 

 

METODE 

Populasi dan Sampel  

Populasi penelitian ini adalah para santri Pondok Pesantren Daar El-Qolam 

yang berjumlah 834 santri. Karakteristik sampel dalam penelitian ini 

meliputi: (a) Masih aktif sebagai santri pondok pesantren, (b) Santri pernah 

mengenyam pendidikan diluar pondok pesantren (SMP/MTs/yang 

sederajad baik negeri maupun swasta), (c) santri berada pada level kelas XI 

dan XII, (d) Santri bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Sampel 

penelitian ini berjumlah 134 atau 16% dari jumlah total populasi dari 

sampel awal yang diinginkan peneliti yaitu 20% dari total populasi yaitu 

sebanyak ±200 santri. Dari 134 santri yang diteliti terdiri dari 62 santri kelas 

XI dan 72 santri kelas XII. 
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Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik penelitian ini yaitu nonprobability sampling. Artinya teknik 

pengambilan sampel berpotensi bias karena tidak semua anggota 

dimasukkan dalam populasi dan tidak semua anggota mempunyai 

kesempatan yang sama utnuk dipilih sebagai sampel. Penulis menggunakan 

teknik convenience sampling yang merupakan salah satu teknik nonprobability 

sampling. Teknik ini dipilih karena pertimbangan pihak pesantren agar 

memudahkan penyebaran alat ukur, yaitu dengan memberikan alat ukur 

(angket) kepada guru yang mengajar dalam kelas tersebut untuk diberikan 

kepada santri sebagai sampel penelitian terkait. Dengan pertimbangan 

tersebut maka peneliti mengambil sampel seluruh santri dalam satu kelas 

(kelas XI IPS A, XI IPS B, XI IPS C, XII IPS A, XII IPS B, dan XII IPS C). 

 

Gambaran Umum Sampel Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Daar El-Qolam dengan 

jumlah sampel sebanyak 134 orang. Adapun gambaran umum subjek 

penelitian dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini. 

 

Tabel 1 

Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Data Demografi  N % 

Jenis kelamin Laki-laki 64 47,8 
Perempuan  70 52,2 

Level kelas Kelas XI 62 46,3 
Kelas XII 72 53,7 

Asal Sekolah SMP 95 70,9 
MTs  39 29,1 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh informasi sebagai berikut: 

1. Berdasarkan jenis kelaminnya, dapat diketahui bahwa santri Pondok 

Pesantren Daar El-Qolam yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 64 

orang (47,8%). Sedangkan santri yang berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 70 orang (52,2%). Jadi, dalam penelitian ini jumlah sampel 

perempuan lebih banyak daripada sampel laki-laki. 

2. Berdasarkan level kelas, dapat diketahui jumlah santri kelas XI sebanyak 

62 orang (46,3%) dan santri kelas XII berjumlah 72 orang (53,7%). Jadi 

dapat disimpulkan bahwa, remaja yang paling banyak dalam penelitian 

ini adalah santri kelas XII. 



TAZKIYA Journal of Psychology  Vol. 20 No. 2 Oktober 2015 

 

165 

3. Dan terakhir berdasarkan asal sekolah sebelum masuk pesantren santri 

yang pernah sekolah di SMP sebanyak 95 orang (70,9%) sedangkan 

santri yang pernah sekolah di MTs sebanyak 39 orang (29,1%). Jadi 

dapat disimpulkan bahwa dalam peneltian ini santri yang pernah sekolah 

di SMP lebih banyak daripada santri yang pernah sekolah di MTs. 

 

Analisa Deskriftif 

Skor yang digunakan dalam analisis statistik pada penelitian ini adalah skor 

murni (t-score) yang merupakan hasil dari proses konversi dari raw score. 

Proses ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan 

perbandingan antar skor hasil penelitian variabel yang diteliti. Dengan 

demikian seluruh raw score pada setiap variabel harus diletakkan pada skala 

yang sama. Untuk memperoleh deskripsi statistik, peneliti menghitung 

setiap item yang valid dan bermuatan positif sehingga diperoleh skor faktor. 

Skor faktor tersebut dihitung untuk menghindari bias dari kesalahan 

pengukuran. Jadi, penghitungan skor faktor bukan merupakan penjumlahan 

setiap item variabel seperti pada umumnya, namun dengan menghitung true 

score pada setiap skala. Skor faktor yang dianalisis merupakan skor faktor 

yang bermuatan positif dan signifikan. 

Tscore = (10 x skor faktor) + 50 

Setelah didapatkan t-score, nilai baku inilah yang akan dianalisis 

dalam uji hipotesis korelasi dan regresi. Yang perlu diingat bahwa hal yang 

sama berlaku untuk semua variabel pada penelitian ini. Skor tersebut 

disajikan dalam tabel 2 dibawah ini. 

 

Tabel 2 

Deskripsi Statistik Variabel Penelitian 

 N Minimum  Maximum  Mean  
Std. 

Deviation  

CAR 134 31.58 65.86 50.0000 7.98744 
PER 134 34.30 65.73 50.0000 8.38717 
HUM 134 24.94 64.24 50.0000 8.24941 
EXP 134 32.69 65.28 50.0000 8.06779 
DEF 134 20.67 62.69 50.0000 10.00000 
Tingkatan Kelas 134 0.00 1.00 0.4627 0.50048 

Asal Sekolah 134 0.00 1.00 0.2985 0.45932 
Jenis Kelamin 134 0.00 1.00 0.4776 0.50137 
Prestasi  134 30.71 73.99 50.0000 10.00000 
Valid N 
(listwise) 

134     
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah sampel 

penelitian sebanyak 134 orang dengan skor CAR minimum 31.58 dan 

maksimum 65.86, PER dengan skor minimum 34.30 dan skor maksimum 

65.73, HUM dengan skor minimum 24.94 dan skor maksimum 64.24, EXP 

dengan skor minimum 32.69 dan skor maksimum 65.28, DEF dengan skor 

minimum 20.67 dan skor maksimum 62,69, tingkatan kelas dengan skor 

minimum 0.00 dan skor maksimum 1.00, asal sekolah dengan skor 

minimum 0.00 dan skor maksimum 1.00, jenis kelamin dengan skor 

minimum 0.00 dan skor maksimum 1.00, dan terakhir prestasi dengan skor 

minimal 30.71 dan skor maksimum 73.99. 

Data skor prestasi, motivasi CAR, motivasi PER, motivasi HUM, 

motivasi EXP, dan motivasi DEF diperoleh melalu angket yang 

didistribusikan oleh peneliti kepada responden. Dengan data skor yang 

dimiliki, peneliti kemudian membuat kategorisasi responden untuk 

menentukan jumlah responden pada tiap variabel yang terbagi dalam tiga 

kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. 

 

Kategorisasi Skor Variabel Penelitian 

Kategorisasi variabel bertujuan untuk menempatkan individu dalam 

kelompok-kelompok yang terpisah secara berjenjang menurut suatu 

kontimum berdasarkan atribut yang diukur. Dalam penelitian ini, 

kategorisasi dibagi kedalam tiga interpretasi yaitu tinggi, sedang dan 

rendah. Dengan menggunakan standar deviasi dan mean dari skala T, maka 

dapat ditetapkan norma seperti yang tertera pada tabel 3 dibawah ini. 

 

Tabel 3 

Norma Skor Variabel 

Norma Interpretasi 

T < 40 Rendah 
40 ≤ T ≥ 60 Sedang 

T > 60 Tinggi 

 

Setelah norma kategorisasi tersebut didapatkan, maka akan diperoleh 

nilai persentase kategori untuk CAR, PER, HUM, EXP, dan DEF. 

1. Kategorisasi Prestasi, CAR, dan PER 

Dibawah ini disajkan tabel 4 yang menunjukkan sebaran variabel 

prestasi, CAR, dan PER. 
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Tabel 4 

Kategorisasi skor dimensi prestasi, CAR, dan PER 

Kategori 
Prestasi CAR PER 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

Rendah  25 18,7 10 7,5 12 8,9 
Sedang  87 64,9 108 80,6 97 72,4 
Tinggi  22 16,4 16 11,9 25 18,7 
Total  134 100 134 100 134 100 

 

Berdasarkan tabel di atas, pada variabel prestasi menunjukkan bahwa 

18,7% dari total responden memiliki tingkat prestasi yang rendah, 64,9% 

responden memiliki tingkat kepuasan yang sedang, dan 16,4 responden 

memiliki tingkat kepuasan yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa dari 

keseluruhan responden yang diteliti, memiliki tingkat prestasi yang 

dominan berada pada kategori sedang. 

Variabel motivasi CAR menunjukkan bahwa 7,5% dari total 

responden memiliki tingkat motivasi CAR pada kategori rendah, 80,6% 

responden memiliki tingkat motivasi CAR pada kategori sedang, dan 11,9% 

responden memiliki tingkat motivasi CAR pada kategori tinggi. Dapat 

disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang diteliti memiliki 

tingkat motivasi CAR yang paling dominan berada pada kategori sedang.

 Variabel motivasi PER menunjukkan bahwa 8,9% dari total 

responden memiliki tingkat motivasi PER pada kategori rendah, 72,4% 

responden memiliki tingkat motivasi PER pada kategori sedang, dan 18,7% 

responden memiliki tingkat motivasi PER pada kategori tinggi. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa dari keseluruhan responden yang diteliti memiliki 

tingkat motivasi PER yang paling dominan berada pada kategori sedang. 

2. Kategorisasi Motivasi HUM, EXP, dan DEF 

Dibawah ini disajkan tabel 4.5 yang menunjukkan sebaran variabel 

motivasi HUM, EXP, dan DEF. 

 

Tabel 5 

Kategorisasi Skor Dimensi Motivasi HUM, EXP, dan DEF 

Kategori HUM EXP DEF 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

Rendah 15 11,2 16 11,9 21 15,7 
Sedang 95 70,9 103 76,9 76 56,7 
Tinggi 24 17,9 15 11,2 37 27,6 
Total 134 100 134 100 134 100 
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Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel motivasi HUM 

menunjukkan 11,2% dari total responden memiliki tingkat motivasi HUM 

pada kategori rendah, 70,9% responden memiliki tingkat motivasi HUM 

pada kategori sedang, dan 17,9% responden memiliki tingkat motivasi 

HUM pada kategori tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan 

responden yang diteliti memiliki tingkat motivasi HUM yang paling 

dominan berada pada kategori sedang. 

Pada variabel motivasi EXP menunjukkan bahwa 11,9% dari total 

responden memiliki tingkat motivasi EXP rendah, 76,9% responden 

memiliki tingkat motivasi EXP pada kategori sedang, dan 11,2% responden 

memiliki tingkat motivasi EXP pada kategori tinggi. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa dari keseluruhan responden yang diteliti memiliki tingkat motivasi 

EXP yang paling dominan berada pada kategori sedang. 

Terakhir variabel motivasi DEF menunjukkan bahwa 15,7% dari total 

responden memiliki tingkat motivasi DEF pada kategori rendah, 56,7% 

responden memiliki tingkat motivasi DEF pada kategori sedang, dan 27,6% 

responden memiliki tingkat motivasi DEF pada kategori tinggi. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa dari keseluruhan reponden yang diteliti memiliki 

tingkat motivasi DEF yang paling dominan berada pada kategori sedang. 

 

Analisis Regresi Variabel Penelitian 

Pada tahapan ini, peneliti akan menguji hipotesis penelitian dengan 

menggunakan teknik analisis berganda dengan bantuan software SPSS 17.0. 

seperti yang telah disebutkan pada bab 3, bahwa dalam regresi ada tiga hal 

yang dilihat yaitu , pertama melihat besaran R square (R2) untuk mengetahui 

beberapa persen (%) varians DV yang dijelaskan oleh IV. Kedua, melihat 

apakah seluruh IV berpengaruh secara signifikan terhadap DV. Terakhir 

untuk melihat signifikan atau tidaknya koefisien regresi dari masing-masing 

IV, langkah pertama peneliti melihat besaran R square untuk mengetahui 

berapa persen (%) varians DV yang dijelaskan oleh IV. Adapun hasilnya 

dapat dilihat pada tabel 6 

Tabel 6 

Model Summary R Square 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 0.380a 0.144 0.089 9.954255 

Keterangan: 

a. Predictors: (Constant), sekolah asal, jenis kelamin, level kelas, CAR, PER, 

HUM, EXP, DEF 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dengan 

menggunakan seluruh IV terhadap DV, diperoleh nilai R Square (R2) = 

0.144 atau 14,4% disebabkan oleh bervariasinya variabel independen 

sedangkan sisanya sebesar 85,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar 

penelitian. 

Langkah kedua, peneliti menganalisis dampak dari seluruh 

independent variable terhadap prestasi. Adapun hasil uji F dapat dilihat pada 

tabel 7. 

 

Tabel 7 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression  
Residual  
Total  

1917.460 8 239.682 2,632 0.011a 

11382.540 125 91.060   

13300.00 133    

Keterangan: 

a. Predictors: (Constant), sekolah asal, jenis kelamin, level kelas, CAR, PER, 

HUM, EXP, DEF 

b. Dependen variable: Prestasi 

 

Dari tabel di atas, jika melihat klom paling kanan (kolom sig.), 

diketahui bahwa nilai sig adalah 0,011 atau p = 0,011 dengan nilai p < 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan hipotesis nihil yang menyatakan tidak terdapat 

pengaruh signifikan dari seluruh variabel bebas terhadap prestasi ditolak. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan dari keseluruhan IV yaitu careerism-materialism (CAR), 

personal-intellectual development (PER), humanitarian (HUM), expectation driven 

(EXP), default (DEF), level kelas, sekolah asal, dan jenis kelamin terhadap 

prestasi. 

Peneliti melakukan uji hipotesis minor untuk melihat koefisien regresi 

setiap variabel bebas (IV). Jika nilai t > 1,96 maka koefisien regresi tersebut 

signifikan yang berarti bahwa IV tersebut memiliki dampak yang signifikan 

terhadap ketangguhan mental. Untuk melihat signifikan atau tidaknya suatu 

koefisien yang dihasilkan maka cukup dengan melihat nilai sig pada kolom 

yang paling kanan, jika p<0,05 maka koefisien regresi tersebut signifikan 

yang berarti variabel bebas tersebut memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat dan sebaliknya, berikut penjelasannya. 
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Tabel 8 

Koefisien Regresi 

Model 

Unstandardized 

coefficients 

Standardized 

coefficients 
T Sig. 

B 

Std. 

Error Beta 

1 (constant) 32.105 9.712  3.306 0.001 
CAR -0.133 0.113 -0.107 -1.176 0.242 
PER 0.139 0.121 0.117 1.152 0.251 
HUM 0.009 0.115 0.007 0.077 0.939 
EXP 0.046 0.107 0.037 0.429 0.669 
DEF 0.299 0.087 0.299 3.443 0.001* 
Level kelas 0.372 1.736 0.019 0.214 0.138 
Sekolah asal 2.829 1.897 0.130 1.491 0.831 
Jenis 
kelamin 

-2.243 1.729 -1.12 -1.297 0.197 

Keterangan: 

a. Dependent variable: Prestasi 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa koefisien regresi IV 

yang signifikan adalah default (DEF), sedangkan sisanya yaitu careerism-

materialism (CAR), personal-intellectual development (PER), humanitarian 

(HUM), expectation driven (EXP), level kelas, sekolah asal, dan jenis kelamin 

tidak signifikan. Hal ini berarti dari delapan (8) hipotesis minor, hanya 

terdapat satu (1) hipotesis yang signifikan, yaitu H05 sehingga demikian, 

dapat disusun persamaan regresi dari persamaan prestasi sebagai berikut: 

 

Prestasi =  33,105 – 0,133 CAR + 0,139 PER + 0,009 HUM + 0,046 EXP + 

0,299 DEF + 0,372 level kelas + 2,829 sekolah asal – 2,243 jenis 

kelamin 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa koefisien regresi 

yang signifikan ada pada variabel default (DEF), sedangkan IV selebihnya 

tidak signifikan. Berikut penjelasan dari nilai koefisien regresi yang 

diperoleh oleh masing-masing variabel bebas: 

1. Variabel careerism-materialism (CAR) terhadap prestasi belajar santri, 

diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,139 dengan signifikansi 0,242 

(p > 0,05), hal ini menunjukkan bahwa variabel careerism-materialism 

(CAR) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi 

belajar santri. 

2. Variabel personal-intellectual development (PER) terhadap prestasi belajar 

santri, diperoleh nilai koefisien regresi 0,139 dengan signifikansi 0,251 (p 
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> 0,05), hal ini menunjukkan bahwa variabel personal-intellectual 

development (PER) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

prestasi belajar santri. 

3. Variabel humanitarian (HUM) terhadap prestasi belajar santri, diperoleh 

nilai koefisien regresi 0,009 dengan signifikansi 0,939 (p > 0,05), hal ini 

menunjukkan bahwa variabel humanitarian (HUM) tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar santri. 

4. Variabel expectation-driven (EXP) terhadap prestasi belajar santri, 

diperoleh nilai koefisien regresi 0,046 dengan signifikansi 0,669 (p > 

0,05), hal ini menunjukkan bahwa variabel expectation-driven (EXP) tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar santri. 

5. Variabel default (DEF) terhadap prestasi belajar santri, diperoleh nilai 

koefisien regresi 0,299 dengan signifikansi 0,001 (p < 0,05), hal ini 

menunjukkan bahwa variabel default (DEF) secara positif memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar santri. Artinya 

semakin tinggi variabel default maka semakin tinggi pula prestasi yang 

didapat. 

6. Variabel level kelas terhadap prestasi belajar santri, diperoleh nilai 

koefisien regresi 0,372 dengan signifikansi 0,138 (p > 0,05), hal ini 

menunjukkan bahwa variabel level kelas tidak memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap prestasi belajar santri. 

7. Variabel sekolah asal terhadap prestasi belajar santri, diperoleh nilai 

koefisien regresi 2,829 dengan signifikansi 0,831 (p > 0,05), hal ini 

menunjukkan bahwa variabel sekolah asal tidak memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap prestasi belajar santri. 

8. Variabel jenis kelamin terhadap prestasi belajar santri, diperoleh nilai 

koefisien regresi 2,243 dengan signifikansi 0,197 (p > 0,05), hal ini 

menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin tidak memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap prestasi belajar santri. 

 

Koefisien regresi B merupakan koefisien regresi yang tidak terstandar 

(unstandardized coefficients) dalam penggunaan skala yang berbeda. Oleh 

karena itu, koefisien regresi B tidak dapat melihat koefisien regresi mana 

yang lebih tinggi. Untuk dapat membandingkan koefisien regresi maka 

harus melihat koefisien terstandar (standardized coefficients) beta. Dari 

koefisien beta ini, dapat dilihat angka koefisien regresi mana yang 

menunjukkan pengaruh yang lebih kuat terhadap variabel terikat. 
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Pengujian Proporsi Varian Masing-masing IV 

Pengujian proporsi varian bertujuan untuk mengetahui sumbangan masing-

masing variabel bebas terhadap prestasi. Besarnya proporsi varians pada 

prestasi dapat dilihat pada tabel 9 berikut: 

 

Tabel 9 

Sumbangan Varians dari Masing-Masing IV 

Model R 
R Square 

Change 

F-

Change 
Df1 Df2 Sig. F Change 

CAR 0,007 0,000 0,007 1 132 0,933 
PER 0,191 0,037 4.974 1 131 0,027 
HUM 0,191 0,000 0,001 1 130 0,973 
EXP 0,192 0,000 0,046 1 129 0,830 
DEF 0,338 0,077 11,187 1 128 0,001 
Level kelas 0,359 0,002 0,337 1 126 0,563 
Sekolah asal 0,380 0,015 2.225 1 125 0,138 
Jenis 
kelamin 

0,356 0,012 1,778 1 127 0,185 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan informasi sebagai berikut: 

1. Diketahui bahwa R change dari careerism-materialism (CAR) adalah 0,000, 

artinya variabel ini memberikan sumbangan varian sebesar 0% terhadap 

prestasi belajar. Sumbangan tersebut tidak signifikan secara statistik 

dengan F = 0,007, df = 1,132. 

2. Diketahui bahwa R change dari personal-intellectual development (PER) 

adalah 0,037, artinya variabel ini memberikan sumbangan varians 

sebesar 3,7% terhadap prestasi belajar. Sumbangan tersebut signifikan 

secara statistik dengan F = 4,974, df = 1,131. 

3. Diketahui bahwa R change dari humanitarian (HUM) adalah 0,000, 

artinya variabel ini memberikan sumbangan varians sebesar 0% terhadap 

prestasi belajar. Sumbangan tersebut tidak signifikan secara statistik 

dengan F = 0,001, df = 1,130. 

4. Diketahui bahwa R change dari expectation-driven (EXP) adalah 0,000, 

artinya variabel ini memberikan sumbangan varians sebesar 0% terhadap 

prestasi belajar. Sumbangan tersebut tidak signifikan secara statistik 

dengan F = 0,046, df = 1,29. 

5. Diketahui bahwa R change dari default (DEF) adalah 0,077, artinya 

variabel ini memberikan sumbangan varians sebesar 7,7% terhadap 

prestasi belajar. Sumbangan tersebut signifikan secara statistik dengan 

nilai F = 11,187, df = 1,128. 
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6. Diketahui bahwa R change dari level kelas adalah 0,002, artinya variabel 

ini memberikan sumbangan varians sebesar 0,2% terhadap prestasi 

belajar. Sumbangan tersebut tidak signifikan secara statistik dengan nilai 

F = 0,337, df = 1,126. 

7. Diketahui bahwa nilai R change dari sekolah asal adalah 0,015, artinya 

variabel ini memberikan sumbangan varians sebesar 1,5% terhadap 

prestasi belajar. Sumbangan tersebut tidak signifikan secara statistik 

dengan nilai F = 2,225, df = 1,125. 

8. Diketahui bahwa nilai R change dari jenis kelamin adalah 0,012, artinya 

variabel ini memberikan sumbangan varians sebesar 1,2% terhadap 

prestasi belajar. Sumbangan tersebut tidak signifikan secara statistik 

dengan nilai F = 1,778, df = 1,127. 

 

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari delapan IV 

yaitu motivasi careerism-materialism (CAR) , personal-intellectual development 

(PER), humanitarian (HUM), expectation driven (EXP), default (DEF), level 

kelas, sekolah asal, dan jenis kelamin, hanya empat IV yang signifikan 

sumbangannya terhadap prestasi yaitu variabel motivasi PER, DEF, 

sekolah asal dan jenis kelamin.  

Sementara empat variabel lainnya memiliki sumbangan yang tidak 

signifikan. Dengan melihat besaran R2 yang dihasilkan setiap penambahan 

IV (sumbangan proporsi varians yang diberikan), dari delapan IV tersebut, 

maka dapat diukur variabel mana yang memberikan sumbangan paling 

besar terhadap DV. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat nilai R2 

change. Semakin besar nilai R2 change maka semakin besar nilai sumbangan 

yang diberikan terhadap DV.  

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disusun urutan IV dari yang 

secara signifikan sumbangan dalam varian DV mulai dari yang terkecil 

hingga yang terbesar. Variabel dengan sumbangan yang terkecil adalah 

variabel jenis kelamin dengan R2 change sebesar 1,2%, kemudian variabel 

sekolah asal dengan R2 change sebesar 1,5%, lalu variabel motivasi PER 

dengan R2 change sebesar 3,7%, selanjutnya variabel motivasi DEF dengan 

R2 change sebesar 7,7%. 
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DISKUSI 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat 

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hipotesis mayor yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang 

signifikan dari motivasi belajar di pondok pesantren terhadap prestasi 

belajar santri ditolak. Artinya ada pengaruh yang signifikan secara 

bersama-sama dari motivasi belajar di pondok pesantren (careerism-

materialism, personal-intellectual development, humanitarian, expectation 

driven, default), level kelas, asal sekolah dan jenis kelamin terhadap 

prestasi belajar santri. 

2. Dari delapan IV yang diuji, ternyata hanya satu IV yang berpengaruh 

secara signifikan terhadap perasaan kesepian, yaitu variabel default 

(DEF) yang berpengaruh secara positif terhadap prestasi belajar santri. 

3. Berdasarkan proporsi varians dari masing-masing IV terhadap DV, 

diketahui bahwa terdapat dua IV yang signifikan sumbangannya 

terhadap prestasi belajar, yaitu personal-intellectual development (PER) dan 

default (DEF). Tetapi, dilihat dari besar sumbangannya default 

merupakan variabel yang paling besar sumbangannya terhadap prestasi 

belajar. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel motivasi 

masuk pesantren (CAR, PER, HUM, EXP, dan DEF) terhadap prestasi 

belajar santri pondok pesantren, mendapatkan hasil yang signifikan. Hal 

tersebut sejalan dengan penelitian Cote dan Levine (1997) mengenai 

motivasi masuk perguruan tinggi. Sedangkan jika dilihat dari setiap 

dimensinya penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Cote dan 

Levine (1997). dalam penelitiannya, mereka menyebutkan bahwa empat 

dari lima motivasi tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

prestasi kecuali motivasi EXP, sedangkan dalam penelitian ini hanya satu 

dimensi motivasi yaitu DEF yang memiliki pengaruh signifikan terhadap 

prestasi belajar. Cote dan Levine (1997) menyatakan bahwa personal-

intellectual development (PER) dan careerirsm-materialism motivation (CAR) 

mempunyai pengaruh yang kuat di antara variabel yang lain dalam 

meramalkan prestasi belajar, dan default motivation (DEF) adalah peramal 

yang buruk dalam meramalkan prestasi belajar. Sedangkan berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka hanya variabel default 

motivation (DEF) yang memberikan pengaruh atau dapat meramalkan 
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prestasi belajar, sedangkan variabel lainnya (CAR, PER, HUM, dan EXP) 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak dapat meramalkan 

prestasi belajar. 

Pada dimensi motivasi CAR yang menekankan pada pengembangan 

karir, didapatkan hasil yang tidak signifikan. Hal tersebut juga sejalan 

dengan alasan tiga dari empat santri yang mengatakan bahwa mereka tidak 

pernah memikirkan tentang pengembangan karir ketika pertama kali masuk 

pondok pesantren.  

Dimensi motivasi HUM yang menekankan pada pemberian maanfaat 

terhadap sesama, baik di lingkungan pesantren maupun di masyarakat, 

didapatkan hasil yang tidak signifikan. Hal tersebut juga sejalan dengan 

asalan tiga dari empat orang santri yang mengatakan bahwa mereka setelah 

lulus ingin melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi (perguruan tinggi), 

jadi tidak langsung mengamalkan ilmu yang telah didapatkan di pesantren 

kepada masyarakat umum. Yang terakhir adalah dimensi motivasi EXP, 

yang menekankan pada harapan orang tua dan keluarga agar mereka dapat 

berprestasi dan lulus dengan predikat yang baik, hasil yang didapatkan tidak 

signifikan.  

Hasil dari penelitiannya didapatkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara latar belakang pendidikan terhadap hasil belajar 

mahasiswa khususnya di semester-semester awal, namun selanjutnya tidak 

terdapat perbedaan yang terlalu nyata. Dari penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara level 

kelas dan sekolah asal terhadap prestasi, peneliti menyimpulkan bahwa 

pengalaman sebelumnya tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Ada 

faktor yang lebih berpengaruh terhadap prestasi belajar yang tidak 

terkontrol dalam penelitian ini, seperti minat belajar, intelegensi, dan lain-

lain. 

Berdasarkan hasil analisis regresi, sumbangan efektif dari hasil 

penelitian pada pengaruh motivasi masuk pesantren terhadap prestasi 

belajar santri pondok pesantren secara keseluruhan menunjukkan hasil yang 

signifikan walaupun tidak cukup besar pengaruhnya terhadap prestasi 

belajar. Untuk penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh mahasiswa atau 

para peneliti lain diharapkan mampu menemukan variabel-variabel lain 

yang juga mempengaruhi prestasi belajar santri, seperti minat belajar 

sehingga penelitian ini akan terus berkembang, agar dapat menghasilkan 

data yang lebih akurat dan dapat menemukan variabel mana yang memiliki 

pengaruh besar dalam meningkatkan prestasi belajar. 
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Abstract 
This research wanted to know the effect of religiousity towards teenagers self-concept. Factor 
analysis of religiousity as predictor of teenagers self-concept was important to see the 
development of education process in order build the character of nation. It’s known that 
individual who have a positive self-concept always optimist, do new things, to success, not 
afraid to fail, have self-efficacy, enthusiastic, make a purpose of life, thinking positive, and 
become a leader that people can rely on. One factor that’s very important in self-concept is 
religion. Experience in religion that obtained by individuals since child can effected their 
personality when become an adult and be a part of their self-concept. This experience is called 
religiousity. This research involved 514 junior high school students in Tangerang Selatan. 
Result showed religiousity gave a significant effect toward teenagers self-concept by 24,7% 
(daily experience (14,9%); forgiving (3,9%); private practice (4,7%); religion as coping (0,7%))  
 

Keyword: Religiousity, Self-Concept, Teenager 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor religiusitas (pengalaman 
beragama sehari-hari, kebermaknaan hidup dengan beragama, meyakini ajaran agama dan 
mengekspresikan keagamaan sebagai sebuah nilai, memaafkan, praktek beragama secara 
pribadi, serta agama sebagai coping) terhadap konsep diri remaja. Analisis faktor religiusitas 
sebagai prediktor konsep diri remaja sangat penting dilakukan untuk pengembangan proses 
pendidikan dalam kaitannya membangun karakter bangsa. Salah satu faktor yang 
memegang peranan penting dalam membentuk konsep diri adalah agama. Pengalaman 
beragama yang didapatkan oleh seorang anak sejak dini akan mempengaruhi kepribadian 
yang akan dibawa saat anak tersebut menjadi dewasa dan akan menjadi bagian dari konsep 
dirinya. Pengalaman keberagamaan dapat disebut juga dengan istilah religiusitas. Penelitian 
ini melibatkan 514 siswa-siswa SMP di lingkungan Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil 
uji hipotesis, dapat diambil kesimpulan bahwa religiusitas memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap konsep diri remaja, dengan nilai kontribusi sebesar 24,7%. Bila dikaji 
lebih lanjut faktor pengalaman beragama sehari-hari memberikan kontribusi sebesar 14,9%, 
memaafkan 3,9%, praktek beragama secara pribadi 4,7%, serta agama sebagai coping 
memberikan pengaruh 0,7%. 
 
Kata Kunci: Konsep Diri, Religiusitas, Remaja 
 

Diterima: 5 April 2015 Direvisi: 8 Mei 2015 Disetujui: 16 Mei 2015 



Peran Religiusitas dalam Pembentukan Konsep Diri Remaja 

 

180 

PENDAHULUAN 

 

Istilah karakter bukanlah hal baru. Studi tentang karakter telah lama 

menjadi objek perhatian para psikolog, pedagog, pendidik atau para pakar 

lainnya. Bahkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pun 

mencanangkan pentingnya pendidikan karakter. Lebih jauh sebelumnya, 

mantan presiden RI pertama Bung Karno telah mencanangkan salah satu 

action plan dari tujuan nasional adalah pembangunan karakter unutk 

menyongsong masa depan kesiapan manusia Indonesia.  

Pada dasarnya, karakteristik remaja cenderung labil, kondisi emosi 

mudah berubah, serta mudah terpengaruh oleh lingkungan mulai dari 

perkembangan teknologi hingga relasi sosial. Namun remaja yang dapat 

mengontrol tingkah lakunya dengan baik sesuai dengan norma yang 

berlaku, dapat terhindar dari hal-hal yang negatif. Sehingga mereka dapat 

bersikap luwes dalam masyarakat, mampu menjalankan berbagai perannya 

dengan tepat sebagai pelajar, sebagai anak, serta sebagai teman. Mereka 

inilah para remaja yang memiliki konsep diri positif (Mc Candles dalam 

Garwood, 1976).  

Konsep diri memegang peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan remaja. Dengan melihat konsep diri seseorang melalui tingkah 

lakunya, maka dapat diketahui bahwa orang yang memiliki konsep diri 

positif akan selalu optimis, berani mencoba hal-hal baru, berani sukses, 

berani gagal, percaya diri, antusias, merasa diri berharga, berani 

menetapkan tujuan hidup, bersikap dan berpikir positif, dan dapat menjadi 

seorang pemimpin yang handal. Sebaliknya, mereka yang konsep dirinya 

negatif cenderung memiliki rasa tidak percaya diri, tidak berani mencoba 

hal-hal baru, tidak berani mencoba hal yang menantang, takut gagal, takut 

sukses, merasa diri bodoh, rendah diri, merasa diri tidak berharga, merasa 

tidak layak untuk sukses, pesimis, dan masih banyak perilaku inferior 

lainnya (Gunawan, 2005). 

Fitts (dalam Agustiani, 2006) mengemukkan bahwa konsep diri 

merupakan aspek penting dalam diri seseorang, karena kosep diri seseorang 

merupakan kerangka acuan ( frame of reference) dalam berinteraksi dengan 

lingkungan. Fitts juga mengatakan bahwa konsep diri berpengaruh kuat 

terhadap tingkah laku seseorang. Dengan mengetahui konsep diri 

seseorang, maka akan lebih mudah meramalkan dan memahami tingkah 

laku orang tersebut. Pada umumnya tingkah laku individu berkaitan dengan 

gagasan- gagasan tentang dirinya sendiri. 
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Agustiani (2006) menjelaskan bahwa konsep diri bukan merupakan 

faktor bawaan, melainkan berkembang dari pengalaman yang terus menerus 

dan terdiferensiasi. Dasar dari konsep diri individu ditanamkan pada saat-

saat dini kehidupan anak dan menjadi dasar yang mempengaruhi tingkah 

lakunya dikemudian hari. Konsep diri terbentuk melalui proses belajar sejak 

masa pertumbuhan seorang manusia dari kecil hingga dewasa. Lingkungan, 

pengalaman dan pola asuh orang tua turut memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap konsep diri yang terbentuk. Jika lingkungan 

memberikan sikap yang baik dan positif, maka anak akan merasa dirinya 

cukup berharga sehingga tumbuhlah konsep diri yang positif (Rini, 2002). 

Faktor lain yang juga memegang peranan penting dalam membentuk 

konsep diri adalah agama. Pengalaman beragama yang didapatkan oleh 

seorang anak sejak dini akan mempengaruhi kepribadian yang akan dibawa 

saat anak tersebut menjadi dewasa dan akan menjadi bagian dari konsep 

dirinya, pengalaman keberagamaan itu akan menjadi penuntun hidupnya 

ketika berinteraksi dengan teman sebaya ataupun masyarakat sekitar 

(Daradjat, 1999). Pengalaman keberagamaan dapat disebut juga dengan 

istilah religiusitas. 

Lebih jauh lagi religiusitas dapat diartikan sebagai seberapa jauh 

pengetahuan, kokohnya keyakinan pelaksanaan ibadah dan kaidah, serta 

penghayatan atas agama yang dianutnya (Nashori & Mucharam, 2002). 

Menurut Fetzer (1999), religiusitas adalah sebarapa kuat individu penganut 

agama merasakan pengalaman beragama sehari-hari (daily spiritual 

experience), mengalami kebermaknaan hidup dengan beragama (religious 

meaning), mengekspresikan keagamaan sebagai sebuah nilai (value), 

meyakini ajaran agamanya (belief), memaafkan (forgiveness), praktek 

beragama secara pribadi (private religious practices), agama sebagai coping 

(religious/spiritual coping), dukungan beragama (religious support), sejarah 

keberagamaan (religious/ spiritual history), komitmen (commitment), 

organisasi atau kegiatan keagamaan (organizational religiosness) dan pilihan 

agama (religious preference). 

Dalam penelitian ini tidak semua dimensi religiusitas digunakan, 

melainkan hanya enam dimensi saja yang digunakan, yaitu dimensi: daily 

spiritual experience, religious meaning, value & belief, forgiveness, private religious 

practices, religious and spiritual coping. Hal ini didasarkan pada karakteristik 

remaja di Indonesia yang cenderung menjalani keyakinan agamanya yang 

lebih banyak dipengauhi oleh pilihan beragama orang tuanya. Sehingga 

dimensi lain dirasa tidak relevan diperhitungkan pada penelitian ini. 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnama menunjukkan 

bahwa dimensi-dimensi religiusitas memiliki kontribusi yang besar terhadap 

konsep diri. Hal senada juga diungkapkan oleh Zakiah (2007) dalam 

penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga 

terhadap Konsep Diri pada Remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pendidikan agama (islam) 

dalam keluarga terhadap konsep diri pada remaja. Artinya semakin tinggi 

pendidikan agama seseorang yang didapatkan dalam keluarga maka akan 

semakin positif konsep diri seseorang itu, sebaliknya semakin kurangnya 

pendidikan agama (Islam) yang didapatkan seseorang dalam keluarganya 

maka konsep dirinya akan cenderung negatif. 

Berdasarkan penjabaran di atas, terlihat bahwa pentingnya konsep 

diri remaja bagi pengembangan karakter bangsa. Salah satu hal yang 

mempengaruhi konsep diri remaja adalah pengahayatan terhadap nilai-nilai 

agama, dengan kata lain religiusitas. Selanjutnya peneliti akan menguji 

asumsi pengaruh religiusitas terhadap konsep diri remaja, dan melihat 

kontribusi aspek-aspek religiusitas terhadap perkembangan konsep diri 

remaja. 

 

Konsep Diri 

Calhoun dan Acocella (1990) mendefinisikan konsep diri sebagai 

pandangan pribadi yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri. 

Selanjutnya, Paik dan Michael (2002) menjelaskan konsep diri 

sebagai kumpulan keyakinan-keyakinabn yang kita miliki mengenai diri kita 

sendri dan hubungannya dengan perilaku dalam situasi-situasi tertentu. 

Fitts (dalam Agustiani, 2006) mengemukkan bahwa konsep diri 

merupakan aspek penting dalam diri seseorang, karena kosep diri seseorang 

merupakan kerangka acuan (frame of reference) dalam berinterksi dengan 

lingkungan. Fitts juga mengatakan bahwa konsep diri berpengaruh kuat 

terhadap tingkah laku seseorang. Dengan mengetahui konsep diri 

seseorang, maka akan lebih mudah meramalkan dan memahami tingkah 

laku orang tersebut. Pada umumnya tingkah laku individu berkaitan dengan 

gagasan- gagasan tentang dirinya sendiri. 

Konsep diri memiliki bagian-bagian atau dimensi-dimensi yang saling 

berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan yang utuh, sehingga kita dapat 

mengatakannya sebagai konsep diri. Fitts ( dalam Agustiani, 2006), 

membagi konsep diri dalam dua dimensi pokok, yaitu sebagai berikut: 
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1. Dimensi internal; Dimensi iternal atau yang disebut juga kerangka acuan 

internal (internal frame of reference) adalah penilaian yang diakukan 

individu yakni penilaian yang dilakukan individu terhadap dirinya 

sendiri berdasarkan dunia didalam dirinya. Dimensi ini terdiri dari tiga 

bentuk: 

a. Diri identitas (identity self); Bagian diri ini merupakan aspek yang 

paling mendasar pada konsep diri dan mengacu pada pertanyaan, 

‖siapakah saya‖ dalam pertanyaaan tersebut terdapat label-label dan 

simbol-simbol yang diberikan pada diri (self) oleh individu-individu 

yang bersangkutan untuk menggambarkan identitasnya dan 

membangun dirinya. 

b. Diri perilaku (behavioral self); Diri pelaku merupakan persepsi individu 

tentang tingkah lakunya, yang berisikan segala kesadaran mengenai 

‖apa yang dilakukan oleh diri‖. Selain itu bagian ini berkaitan erat 

dengan diri identitas. 

c. Diri penerimaan / penilai (judging self); Dari penilai berfungsi sebagai 

pengamat, penentu standar, dan duduknnya adalah sebagai perantara 

(mediator) antara diri identitas dan diri perilaku. 

2. Dimensi eksternal ; Pada dimensi eksternal, individu menilai dirinya 

melalui hubungan dan aktivitas sosialnya, nili-nilai yang dianutnya, serta 

hal-hal lain diluar dirinya. Dibedakan menjadi lima bentuk: 

a. Diri fisik; Menyangkut persepsi seseorang terhadap keadaan dirinya 

secara fisik.  

b. Diri etik-moral; Bagian ini merupakan persepsi seseorang terhadap 

dirinya dilihat dari standar pertimbangan nilai moral dan etika. 

c. Diri pribadi; Merupakan perasaan atau persepsi seseorang tentang 

keadan pribadinya. 

d. Diri keluarga; Menunjukkan perasaan dan harga diri seorang dalam 

kedudukannya sebagai anggota keluarga. 

e. Diri sosial; Bagian ini merupakan penilaian individu terhadap 

interaksi dirinya dengan orang lain maupun lingkungan disekitarnya. 

Seluruh bagian diri ini, baik internal / eksternal saling berinteraksi 

dan membentuk suatu kesatuan yang utuh untuk menjelaskan 

hubungan antara dimensi-dimensi internal dan eksternal. 
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Konsep Diri Remaja 

Menurut Mc Candles, Konsep diri remaja yang sehat : 

1. Tepat dan Sama 

Konsep diri remaja itu tepat dan sama dengan kenyataan yang ada pada 

diri remaja itu sendiri. Contoh : seorang remaja laki-laki mampu 

memerankan dirinya, baik dalam penampilan maupun dalam tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai pria maskulin. 

2. Fleksibel 

Konsep diri yang sehat ditandai oleh kefleksibelan atau keluawesan 

remaja dalam menjalankan perannya di masyarakat. Contoh : seorang 

remaja dapat memainkan perannya sebagai siswa di sekolah dengan 

konsentrasi belajar, mengerjakan tugas, kerjasama dalam diskusi, 

disiplin, dsb. Dan dapat memerankan perannya dirumah sebagai anak 

dan kakak dengan menjaga adiknya, membantu orang tuanya, dsb 

3. Kontrol diri 

Remaja dengan konsep diri sehat, mampu mengontrol dirinya sendiri 

sesuai standar bertingkah laku yang telah menjadi miliknya sendiri, 

bukan diatur oleh keharusan-keharusan orang lain. 

 

Religiusitas 

Kata religiosity (religiusitas/keberagamaan) berasal dari bahasa Latin; 

religisitas, dan pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris pada Abad ke-15. 

Pengertian awal dari religiusitas ini digunakan untuk mengartikan 

ungkapan berlebihan atau patologis dari perasaan keberagamaan (Kavros, 

2010 dalam David A. Leeming, Kathryn Madden, Stanton Marlan, 2010). 

Zinnbauer (2003): ―Religiousness can be understood as a personal or group 

search for the sacred that unfold within a traditional sacred context. 

Zinnbauer (2003): ―Religiusitas dapat dipahami sebagai suatu 

pencarian individu atau kelompok pada hal yang sakral yang terbuka pada 

konteks kesakralan tradisional (dalam Shane J. Lopez, 2003). 

Keberagamaan (religiousitas) berasal dari kata agama (religion). 

Dalam The Cambridge Dictionary of Psychology (2009), secara psikologis 

agama memiliki arti: 

1. Sebagai pencarian spesifik atas kebermaknaan 

2. Agama berkonstribusi untuk memperkuat kontrol diri (self-control) 

3. Dimotivasi oleh kebutuhan untuk penyatuan, integrasi, dan harmoni 

4. Sebagai pemenuhan kebutuhan atas kasih sayang dan dukungan sosial, 

termasuk juga pembentukan identitas dan jati diri 
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5. Mengembangkan dan memperkuat kecenderungan altruistik 

 

Sementara, Peregirine Murphy Kavros (2010), menyatakan bahwa 

banyak definisi tentang agama telah diusulkan, tetapi satu pendekatan 

untuk menghindari bias budaya dan ideologi sekular, maka agama 

mencakup beberapa aspek, yaitu: 

1. Doktrin (Ajaran agama) 

2. Mitos  

3. Etika (aturan/moral) 

4. Peribadatan (Ritual) 

5. Pengalaman Keberagamaan 

6. Institusi sosial (pendidikan atau pelayanan sosial) (dalam David A. 

Leeming, Kathryn Madden, Stanton Marlan, 2010) 

  

Keberagamaan telah dipertimbangkan sebagai suatu unsur pokok dan 

positif dalam perkembangan manusia oleh banyak psikolog Amerika pada 

abad keduapuluh seperti William James, G. Stanley Hall, George Coe, dan 

Edwin Starbuck. Selama masa ini psikolog Eropa seperti Sigmund Freud 

dan Carl Gustav Jung juga melahirkan karya yang berpengaruh yang 

menggambarkan hubungan antara pengalaman beragama dengan penyakit 

jiwa atau kesehatan mental. (Brian J. Zinnbauer, dalam Shane J. Lopez, 

2009). 

 

Dimensi-Dimensi Religiusitas 

Jhon E. Fetzer (2003), menjelaskan dimensi-dimensi religiusitas adalah: 

Pengalaman beragama sehari-hari (daily spiritual experience), kebermaknaan 

(meaning), nilai (values), keyakinan (beliefs), pengampunan (forgiveness), 

praktek beragama secara pribadi (private religious practices), agama sebagai 

coping (religious/spiritual coping), dukungan beragama (religious support), 

sejarah keberagamaan (religious/ spiritual history), komitmen (commitment), 

organisasi atau kegiatan keagamaan (organizational religiosness) dan pilihan 

agama (religious preference). 

1. Pengalaman Beragama Sehari-hari (Daily Spiritual Experience) 

Domain ini dimaksudkan untuk mengukur persepsi individu pada hal-

hal yang transendental (Tuhan, atau yang bersifat ketuhanan) dalam 

kehidupan sehari-hari, dan persepsi dalam keterlibatan hal yang 

transendental dalam hidup.  

2. Kebermaknaan (Meaning) 
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Membangun kebermaknaan atas kejadian dalam hidup adalah usaha 

yang penting bagi manusia. Mengukur pencarian inidividu atas makna 

(proses) dan berhasil atau gagal atas upaya pencarian tersebut (hasil). 

Usaha untuk mengukur kontruk kebermaknaan, secara luas mengacu 

pada kerangka teori Victor Frankl yang menyatakan bahwa ―kehendak 

untuk hidup (will to meaning)‖ adalah karakteristik manusia yang paling 

utama, dan yang dapat menyebabkan gangguan mental/fisik adalah 

tidak tercapainya makna hidup (Frankl, 1963). 

3. Nilai (Value) 

Domain ini dimaksudkan untuk mengukur dimensi-dimensi yang 

berbeda dari nilai yang ditempatkan individu pada agama (Seberapa 

penting agama dalam hidupmu?‖), yang tercakup pada domain yang 

disebut sebagai ―komitmen‖. Domain ini bukan tentang ada tidaknya 

nilai dalam diri individu, tetapi bagaimana tiap individu menilai 

sesuatu. Domain ini didasarkan pada teori Merton (1968), yang 

menggambarkan nilai sebagai tujuan dan norma-norma sarana dalam 

mencapai tujuan tersebut. 

4. Keyakinan (Belief) 

Ciri-ciri utama keberagamaan adalah domain kognitif atas keyakinan; 

anggota pada suatu kelompok beragama disebut sebagai ―penganut‖. 

Bagaimanapun para penganut agama sangat beragam dalam 

memegang keyakinan mereka, mungkin mereka setuju atau tidak setuju 

dengan keyakinan yang seharusnya mereka yakini.  

5. Pengampunan (Forgiveness) 

Domain ini mencakup 5 dimensi pengampunan: Pengakuan, merasa 

diampuni Tuhan, merasa diampuni oleh orang lain, memaafkan orang 

lain, memaafkan diri sendiri. Kaplan et al (1993) dan Enright (1992), 

mencatat bahwa konsep pengampunan/ memaafkan sedikit banyak 

terdapat pada ajaran Islam, Zen Budha dan Konfusianis. Menurut 

Kaplan, kita membutuhkan kajian lintas budaya untuk mengkaji 

konsep memaafkan ini. 

6. Praktek Beragama Secara Pribadi (Private Religious Practices) 

Praktek beragama secara pribadi menggambarkan suatu perilaku yang 

mendasari konstruk yang lebih luas dari keterlibatan individu dalam 

beragama. Domain ini berbeda dengan perilaku beragama dalam 

domain publik (seperti, dalam organisasi agama, formal atau 

terlembaga). Praktek keberagamaan secara pribadi tidak terjadi secara 

terorganisasi, melainkan diluar konteks keberagamaan yang 
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teroganisasi. Yaitu bersifat informal, tidak terjadi pada waktu atau 

tempat tertentu yang sudah dipastikan. Dan biasanya terjadi di rumah 

secara individual atau bersama keluarga, tidak secara kolektif dan 

formal. Domain ini mencakup: (1). Dapat diaplikasikan secara luas, 

(2). Mengukur perilaku yang lazim/umum dilakukan secara pribadi 

(private); dan (3). Menggunakan pengukuran psikometri; dan (4). 

Terdiri dari setidaknya empat item. 

7. Agama Sebagai Coping (Religious/Spiritual Coping) 

Item dalam domain ini mengukur dua pola agama sebagai coping, 

yaitu gambaran coping beragama secara positif dengan memahami 

metode beragama secara baik dan menguasai kondisi stress yang dalam 

hidup, dan gambaran coping beragama secara negatif dalam usaha 

menjadikan agama sebagai coping. Domain ini dibangun atas kerangka 

bahwa terdapat hubungan yang nyata antara kejadian stress dengan 

berbagai bentuk keterlibatan keberagamaan. (Bearon and Koeing 1990, 

Bjorck and Cohen 1993, Ellison and Taylor 1996, Lindenthal et al 

1970) 

8. Dukungan Beragama (Religious Support) 

Item dalam domain ini didisain untuk mengukur aspek tertentu dari 

hubungan sosial antara partisipan dalam beribadah dimana mereka 

saling berbagi dan memberikan dukungan. 

9. Sejarah Keberagamaan (Religious/Spiritual History) 

Domain ini mengukur sejarah keberagamaan tiap individu. Sebagai 

perbandingan untuk mengukur parisipasi keberagamaan mereka saat 

ini. Item dalam domain ini menyediakan pengukuran singkat dari 

partisipasi keberagamaan sepanjang rentang kehidupan. 

10. Komitmen (Commitment) 

Item dalam domain ini didisain untuk mengukur urgensi komitmen 

individu dalam memegang keyakinan mereka dalam beragama 

11. Organisasi atau Kegiatan Keagamaan (Organizational Religiosness)  

Domain ini mengukur keterlibatan individu dalam institusi beragama 

pada ruang publik yang formal seperti masjid, gereja, pura dsb. 

Domain ini mencakup dimensi perilaku dan sikap. 

12. Pilihan Beragama (Religious Preference) 

Item ini didisain untuk mengetahui pilihan individu dalam beragama 

yang teridentifikasi. Item dalam domain ini secara umum melakukan 

identifikasi dan pendekatan pada suatu tradisi atau organisasi 

keagamaan. Jadi, ungkapan dalam pemilihan beragama mungkin 
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ditunjukkan dengan menjadi anggota pada kegiatan keagamaan, atau 

sebagai partisipan. 

 

Remaja 

Istilah remaja atau adolescence, seperti yang digunakan saat ini, mempunyai 

arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan 

fisik (Hurlock, 1980). Remaja berkembang dalam beberapa tahapan. 

Remaja awal dimulai pertama kali dengan perubahan fisik atau puberitas 

yang terjadi pada awal usia 10 tahun, namun secara umum terjadi antara 

usia 12 sampai 14 tahun. Remaja pada usia pertengahan terjadi kira-kira 

pada usia 14 sampai 16-17 tahun, lalu remaja akhir terjadi pada rentang usia 

17-20 tahun. Masa peralihan dari SD ke SMP adalah periode kecemasan 

bagi banyak anak-anak karena mereka menghadapi kehidupan dan 

pengalaman sosial yang berbeda; perubahan fisik, biologis, kognitif dan 

emosional yang menjadi sumber stres (Guindon, 2010). 

 Sementara menurut Erik Erikson (2002), remaja adalah tahap 

perkembangan kelima, yang disebut sebagai tahap ―identity versus identity 

confusion‖ yang berlangsung antara usia 10-20 tahun. Pada masa ini individu 

dihadapkan dengan penemuan tentang siapa mereka, bagaimana mereka 

nantinya dan ke mana mereka menuju dalam kehidupannya. Anak remaja 

dihadapkan pada banyak peran baru dan status sebagai orang dewasa—

pekerjaan dan romantis misalnya. Orang tua harus mengizinkan anak 

remaja menjelejahi banyak peran dan jalan yang berbeda dalam suatu peran 

khusus. Jika anak remaja menjajaki peran-peran semacam itu dengan cara 

sehat dan tiba pada suatu jalan yang positif untuk diikuti dalam kehidupan, 

maka identitias yang positif akan dicapai. Tetapi jika suatu identitas remaja 

ditolakkan oleh orang tua, atau remaja tidak secara memadai menjajaki 

banyak peran serta jika jalan masa depan yang positif tidak dijelaskan, maka 

kebingungan identitas merajalela (Santrock, 2002). 

 

METODE 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah remaja berusia 14-16 tahun yang 

berada di lingkungan Tangerang Selatan. Sampel berjumlah 514 orang. 

Metode penumpulan data menggunakan skala Konsep Diri TSCS yang 

sudah diadaptasi menjadi 20 item dan skala Religiusitas dari Fetzer yang 

berjumlah 35 item. Tahap awal penelitian ini dimulai dengan memvalidasi 
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alat ukur dengan metode CFA. Setelah mendapatkan item yang valid, data 

diolah dengan teknik analisis regresi. 

 

HASIL 

 

Tabel 1 

Hasil Regresi IV terhadap DV 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 12668.590 6 2111.432 27.711 .000a 

Residual 38631.410 507 76.196   

Total 51300.000 513    

Keterangan: 
a. Predictors: (Constant), FRaSC, FFOR, FPRP, FMEAN, FVB, FDSE 

b. Dependent Variable: FSC 

Berdasarkan tabel di atas, maka Hipotesis yang menyatakan ada 

pengaruh yang signifikan dimensi religiusitas (daily spiritual experience, 

religious meaning, value & belief, forgiveness, private religious practices, religious 

and spiritual coping) terhadap konsep diri diterima. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Purnama (2012) bahwa aspek religiusitas memberikan kontribusi terhadap 

konsep diri. Bahwa dalam membentuk konsep diri yang positif pada remaja 

diperlukan aspek-aspek religiusitas. 

 

Tabel 2 

Kontribusi IV terhadap DV 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .497a .247 .238 8.72904 .247 27.711 6 507 .000 

Keterangan: 
a. Predictors: (Constant), FRaSC, FFOR, FPRP, FMEAN, FVB, FDSE 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perolehan R square 

sebesar 0.247. Ini artinya bahwa dimensi-dimensi religiusitas (daily spiritual 

experience, religious meaning, value & belief, forgiveness, private religious practices, 

religious and spiritual coping) memberikan sumbangsih sebesar 24.7% 
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terhadap konsep diri remaja. Sedangkan 75.3% sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar penelitian ini. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rini (2002) 

bahwa konsep diri sifatnya dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai macam 

faktor seperti agama, pengalaman yang diperoleh, pengasuhan orangtua 

dan perlakuan lingkungan terhadap diri seseorang. Namun religiusitas yang 

memberikan konstribusi sebesar hampir 25% menandakan bahwa 

penanaman nilai agama merupakan faktor yang sangat penting dalam 

pengasuhan anak.  

 

Tabel 3 

Koefisien Regresi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

95.0% Confidence 

Interval for B 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 (Constant) 15.235 2.881  5.288 .000 9.575 20.895 

FDSE .148 .059 .148 2.492 .013 .031 .264 

FMEAN .041 .047 .041 .881 .379 -.051 .133 

FVB -.027 .052 -.027 -.528 .598 -.130 .075 

FFOR .185 .042 .185 4.397 .000 .102 .267 

FPRP .235 .043 .235 5.493 .000 .151 .319 

FRaSC .114 .051 .114 2.245 .025 .014 .214 

Keterangan: 

a. Dependent Variable: FSC 

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi penelitian ini 

sebagai berikut: 

 

Konsep Diri Remaja = 15.235 + 0.148 daily spiritual experience + 0.041 

religious meaning  – 0.027 value & belief + 0.185 

forgiveness + 0.235 private religious practices + 0.114 

religious and spiritual coping. 

 

Dari persamaan di atas terdapat empat koefisien yang signifikan dan 

memiliki hubungan yang positif terhadap konsep diri remaja, yaitu dimensi: 

daily spiritual experience, forgiveness, private religious practices, religious and 

spiritual coping. Sedangkan sisa variabel lainnya tidak signifikan. 
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Untuk meningkatkan konsep diri remaja yang positif maka remaja perlu 

meningkatkan ritual ibadah sehari-hari, memaknai Tuhan maha 

pengampun sehingga terhindar dari rasa dendam dengan memaafkan orang 

lain, dan saat berada dalam masalah hendaknya menggunakan pendekatan 

agama sebagai solusi pemecahan masalah.  

 

Tabel 4 

Proporsi Varians IV terhadap DV 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .386a .149 .147 9.23606 .149 89.373 1 512 .000 

2 .391b .153 .150 9.22128 .004 2.643 1 511 .105 

3 .392c .154 .149 9.22641 .001 .431 1 510 .512 

4 .439d .193 .187 9.01883 .039 24.748 1 509 .000 

5 .489e .239 .232 8.76370 .047 31.068 1 508 .000 

6 .497f .247 .238 8.72904 .007 5.042 1 507 .025 

Keterangan: 
a. Predictors: (Constant), FDSE 

b. Predictors: (Constant), FDSE, FMEAN 

c. Predictors: (Constant), FDSE, FMEAN, FVB 

d. Predictors: (Constant), FDSE, FMEAN, FVB, FFOR 

e. Predictors: (Constant), FDSE, FMEAN, FVB, FFOR, FPRP 

f. Predictors: (Constant), FDSE, FMEAN, FVB, FFOR, FPRP, FRaSC 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat empat 

dimensi yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap konsep diri, 

yaitu dimensi: daily spiritual experience sebesar 14.9%, forgiveness sebesar 

3.9%, private religious practices sebesar 4.7% serta religious and spiritual coping 

sebesar 0.7%. 

Kondisi emosi remaja yang cenderung labil dapat diseimbangkan 

dengan meningkatkan ritual ibadah sehari-hari yang lebih intens. Semakin 

remaja melakukan ibadah, maka emosinya akan menjadi tenang dan 

mereka memiliki landasan dalam berperilaku dan bertindak. Dengan 

mengontrol dirinya sendiri sesuai standar bertingkah laku, maka konsep 

dirinya akan semakin sehat (McCandles,  ). Walaupun kontribusi coping 

dengan pendekatan religius hanya memberikan kontribusi sebesar 0,7%, 

nmaun hal tersebut tetap diperlukan dalam pembentukan konsep diri yang 

positif. Terkadang remaja melakukan pemecahan masalah dengan cara-cara 

yang negatif seperti menggunakan narkoba, alkohol, obat terlarang, seks 
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bebas bahkan kencenderungan bunuh diri. Namun pada remaja yang 

menggunakan pemecahan masalah dengan pendekatan agama akan 

memiliki jalan keluar yang lebih sehat sehingga dapat memandang dirinya 

dengan lebih positif.  

 

DISKUSI 

 

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa religiusitas 

memberikan pengaruh sebesar 24,7% terhadap konsep diri remaja. Dengan 

meningkatkan religiusitas tentu akan menjadikan konsep diri remaja 

menjadi lebih positif. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan konsep diri remaja yang terkait dengan religiusitas adalah 

sebagai berikut: 

1. Orangtua hendaknya menanamkan nilai-nilai agama pada anak sejak 

dini  

2. Orangtua mengajak anak untuk membiasakan melakukan ibadah pada 

anak sejak dini dengan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-

hari. 

3. Menjadikan agama sebagai landasan dalam berperilaku dan bertindak 

khususnya dalam menghadapi masalah  

4. Memaknai bahwa Tuhan maha Pemaaf sehingga remaja tumbuh 

menjadi pribadi yang pemaaf.  
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Abstract 
This study aims to determine the effect of the religious commitment, and gratitude on the 
youth filial piety in Indonesia, particularly in the Ciputat village. The author also adds 
demographic variables of age and sex to determine their effects on youth filial piety. The 
sample in this study were 239 youths in the village of Ciputat. The sampling technique used 
in this research is nonprobability sampling and analysis of the data in this study using 
multiple regression test. The results indicate that the gratitude and religious commitment 
affects filial piety. Independent variables are tested using multiple regression, there are five 
significant independent variable (religious values, religious belief, appreciation for other, age, 
and gender). These results indicate the proportion of the variance of youth filial piety which 
explained all the independent variables is 39.2% and 60.8% were influenced by other variables 
outside the research. 

 
Keywords: Filial Piety, Religious Commitment, Gratitude 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen religius, dan rasa syukur 
terhadap kesalehan pemuda di Indonesia, terutama daerah Ciputat. Peneliti juga 
menambahkan variabel demografik, umur dan jenis kelamin untuk mengetahui pengaruh 
mereka pada kesalehan pemuda. Sampel pada penelitian ini merupakan 239 anak muda di 
daerah Ciputat. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah nonprobablity 
sampling dan analisis data pada penelitian ini menggunakan uji multiple regression. Hasil 
dari penelitian ini mengindikasikan bahwa rasa syukur dan komitmen religius 
mempengaruhi kesalehan. Variabel bebas piuji menggunakan multiple regression, ada lima 
variabel bebas yang signifikan (nilai religius, keyakinan religius, apresiasi terhadap orang 
lain, umur, dan jenis kelamin). Hasil ini mengindikasikan proporsi dari varians kesalehan 
pemuda yang dijelaskan oleh semua variabel bebas sebesar 39.2% dan 60.8% lainnya 
dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian. 
 
Kata Kunci: Kesalehan Pemuda, Komitmen Religius, Rasa Syukur 
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PENDAHULUAN 

 

Hubungan kekerabatan masyarakat Indonesia begitu kuat, sehingga kultur/ 

budaya keluarga besar masih tetap ada dalam masyarakat Indonesia 

(Koentjoroningrat, 1991). Yaitu keluarga yang memiliki struktur orang tua, 

anak dan cucu. Relasi anak dan orang tua, termasuk kakek-nenek masih 

mendasarkan pada etika dan ajaran keagamaan, dimana berbakti kepada 

orang tua memegang peranan yang penting dalam relasi tersebut. Seorang 

anak memiliki kewajiban untuk berbakti dan menghormati orang tuanya. 

Pola relasi ini dalam psikologi disebut sebagai filial piety.  

Konstruk filial piety menurut Ho (1994) memiliki arti sebagai kondisi 

positif dimana seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya, yang 

meliputi pemenuhan kebutuhan orang tua secara prilaku dan emosi, dalam 

bentuk perilaku yang meliputi pembayaran/pembiayaan, tanggung jawab, 

dan pengorbanan; dan emosi, yang meliputi cinta / kasih sayang, harmoni, 

dan rasa hormat. Dengan kata lain, filial piety terekspresikan dalam bentuk 

peduli, menunjukkan rasa hormat, ucapan, menyenangkan, mematuhi, dan 

memberikan dukungan keuangan, yang dilakukan anak terhadap orang 

tuanya. 

Filial piety dalam masyarakat Indonesia menempati posisi yang 

sangat penting. Salah satu landasannya adalah posisi orang tua yang sangat 

tinggi dalam struktur kemasyarakatan. Tradisi dan budaya semua suku 

bangsa di Indonesia, sangat menghormati dan memberi tempat yang tinggi 

bagi kedua orang tua, terutama bagi ibu (Koentjoroningrat, 1991). Filial 

piety merupakan etika sosial yang selalu ditekankan, di mana anak diminta 

untuk selalu menurut pada orang tua. Secara sosial, berbakti kepada orang 

tua merupakan bagian dari ukuran kesalehan anak. Ketidaktaatan anak 

terhadap orang merupakan hal yang sangat buruk dan akan sangat rendah 

derajatnya. Aturan kemasyarakatan tentang perlakuan terhadap orang tua 

tergambarkan dari cerita rakyat yang tumbuh dan berkembang di 

masyarakat. Salah satu contohnya adalah cerita Malin Kundang.  

Selain berdasarkan pada ajaran dan aturan etika kemasyarakatan, 

semua agama memiliki kesamaan dalam perlakuan anak terhadap orang 

tua. Istilah yang digunakan adalah Birr al walidain (berbuat baik kepada 

kedua orang tua) atau bakti pada orang tua. Dalam Islam, anak memiliki 

kewajiban untuk berbakti dan patuh pada orang tua mereka. Bahkan 

perintah untuk berbakti kepada orang tua adalah perintah kedua setelah 

keimanan. Setelah memerintahkan untuk hanya menyembah kepada-Nya 
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dan tidak mempersekutukannya, perintah selanjutnya adalah berbuat baik 

kepada kedua orangtua.  

Dalam al quran ada dua puluh kali kata walidain (kedua orang tua) 

dengan berbagai bentuk, ditemukan aneka ragam perintah Allah mengenai 

filial piety, antara lain seperti berbuat ihsan (kebaktian) dan husn (kebaikan), 

berwasiat untuk orang tua menyangkut warisan (sebelum turun ayat-ayat 

yang mengatur pembagian warisan), memberi nafkah, mensyukuri, dan 

memohonkan untuk mereka ampun dan rahmat, serta pengajaran Allah 

kepada anak agar bermohon kepada Allah agar kiranya diilhami 

kemampuan dan kepandaian mensyukuri nikmat-Nya terhadap mereka 

(anak-anaknya) dan orang tua, yakni karena dengan nikmatnya itulah orang 

tua dapat melindungi dan memelihara anak-anaknya (Shihab, 2014). 

Tuntutan agar anak menjadi berbakti pada orang tua, tidak hanya 

dipengaruhi oleh ajaran agama dan etika sosial, tetapi juga ada peran dan 

harapan dari orang tua. Sebagaimana pendapat Qurays Shihab (2014) yang 

menyatakan bahwa filial piety dibangkitkan dalam rangka agar anak dapat 

menjadi orang berbakti seperti yang dicita-citakan oleh orang tua (Shihab, 

2014). Sarwono (2006) menambahkan bahwa factor lain yang mendukung 

munculnya tuntutan dari orang agar anaknya berbakti adalah rasa 

ketergantungan pada orang tua terhadap anaknya demikian besar. Hasil 

penelitian psikolog Turki, C. Kagitcibasi (dalam Sarwono, 2006), 

menyebutkan bahwa ibu-ibu dari suku Jawa dan Sunda mengharapkan 

anak mereka agar menuruti orang tua (Jawa: 88%, Sunda: 81%), demikian 

pula ayah dari kedua suku tersebut (Jawa: 85%, Sunda: 76%). 

Walaupun memiliki peran dan posisi sangat penting dalam kehidupan 

keagamaan dan kemasyarakatan di Indonesia, tetapi kenyataan di lapangan 

belum sepenuhnya terwujud. Filial piety masyarakat Indonesia mendapatkan 

sorotan tajam. Hal ini disebabkan oleh munculnya kasus-kasus yang 

mengindikasikan adanya ketidakpatuhan/ketidakberbaktian anak terhadap 

orang tuanya. Banyak ditemukan konflik orang tua dan anak. Beberapa 

kasus yang mendapat liputan dari media massa diantaranya adalah 

Marshanda yang menggugat orang tuanya ke pengadilan, Princess Santang 

di Bogor yang mengusir ibu dan saudaranya serta menggugatnya ke 

pengadilan tahun 2013 (www.kabarkabari.com), nenek Fatimah yang 

digugat oleh anak dan menantunya (www.liputatenam.com), gugatan Ani 

Hadi terhadap ayah dan ibu kandungnya Tjokrohadi dan istrinya oleh 

anaknya, Ani Hadi, dengan tuduhan melakukan wanprestasi terhadap 

hibah harta warisan pada tahun 2014 (www.liputanenam.com). Di kota 
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Makassar, Rendra Rizkiyansyah menggugat bapakya yang bernama 

Rusman Rahman sebesar Rp 1,5 milyar karena merasa ditelantarkan selama 

23 tahun lamanya (www.detik.com).  

Fenomena lainnya adalah munculnya kecenderungan untuk 

menitipkan orang tua yang sudah lanjut usia ke panti jompo.  Seperti kasus 

oma Maria, yang mengaku ia lebih terperhatikan tinggal di panti karena di 

rumah atmosfer kasih sayang baginya sudah terpolusi 

(www.indomedia.com). Kasus lainnya adalah seorang anak tunggal yang 

menitipkan ibunya ke panti jompo, karena sang ibu selalu bermasalah 

dengan suaminya (Suara pembaruan,26/10/03). Lain lagi dengan keluarga 

di Surabaya, seorang anak menitipkan bapaknya ke panti jompo dengan 

alasan kesibukan (www.pikiran-rakyat.com). Sedangkan di Bandung juga 

disebutkan seorang anak dan menantu mengirim ayahnya untuk tinggal di 

panti werdha dengan alasan supaya punya teman untuk berkumpul 

(www.tiberias.or.id). Peristiwa lain terjadi di Panti werdha Wisma Mulia, 

Jelambar, Jakarta Barat bahwa orang tua lanjut usia yang dititipkan 

anaknya di sana, karena kuatir tidak ada yang dapat mengawasi 

(www.pikiran-rakyat.com). 

Yeh dan Bedford (2004) melaporkan bahwa konflik orang tua dan 

anak remaja (responden penelitian siswa SMP dan SMA) berkorelasi secara 

signifikan dengan tipe filial piety, yaitu nonfilial, authoritarian, reciprocal, dan 

absolute. Yeh dan Bedford menguji hubungan filial piety dengan frekuensi, 

sumber, dan solusi konflik orang tua dengan anak. Dalam penelitian 

tersebut diidentifikasi enam bentuk sumber konflik, yaitu konflik 

permintaan orang tua versus keinginan anak, keinginan anak tidak sesuai 

dengan kemampuan orang tua, konflik peran, perilaku orang tua tidak 

rasional, permintaan orang tua tidak bermoral, dan perselisihan antar orang 

tua. Pada masing-masing tipe filial piety, konflik permintaan orang tua versus 

keinginan anak menjadi konflik yang paling sering terjadi 

Komitmen religius (religious commitment) erat kaitanya dengan filial 

piety. Reese (2003), menyatakan bahwa filial piety menyatu dalam agama 

besar di Cina (Chinese religion). Davidson dan Knudsen (1977) 

mendefinisikan religious commitment sebagai interaksi antara kesadaran 

beragama masyarakat dan partisipasi keagamaan. Di mana religious 

commitment dapat mempengaruhi prilaku dan tindakan individu 

(Worthington dalam Kidwell, 2009). Konsep filial piety berkaitan erat 

dengan budaya dan agama/ajaran. Dalam penelitian Dessi (2010) 

mengenai Social behavior and religious consciousness among Shin Buddhist 

http://www.pikiran-rakyat.com/
http://www.tiberias.or.id/
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practitioners, filial piety menyumbang 85,0 % terhadap nilai-nilai tradisi 

ajaran Shin Buddhist. Begitu pula dengan ajaran agama Islam, Islam 

mewajibkan dan memaksa para pemeluknya untuk memiliki komitmen 

dalam beragama Islam, meskipun Islam tidak pernah memaksa seseorang 

untuk memeluk ajaran Islam. Sehingga seluruh ajaran dan aturannya wajib 

untuk dilaksanakan termasuk filial piety yang termuat dalam aturan syariah 

mengenai ahlak al banin. (Jainuri, 2012).  

Selain itu filial piety juga erat kaitannya dengan rasa syukur (gratitude). 

Sebuah penelitian menunjukan bahwa filial piety adalah ekspresi dari 

gratitude, sebagai rasa terimakasih atas usaha orang tua yang telah merawat 

seorang anak (Yeh dalam Yeh & Bedford, 2003). Luk-Fong (2005) dalam 

penelitiannya mengutip salah satu contoh responden yang diwawancarai 

mengenai bentuk-bentuk tradisional dan modern filial piety:  

 

"Ini jauh lebih baik bahwa anak menghormati orang tua dan menunjukkan 

filial piety dari rasa syukur (gratitude) dan bukan karena kewajiban 

(obligation)." 

 

Kata gratitude maknanya berkisar antara lain pada pujian atas 

kebaikan, serta penuhnya sesuatu. Gratitude digunakan juga untuk 

menunjuk balasan yang banyak dari pemberian yang (Shihab, 2014).  

Gender atau jenis kelamin juga menjadi salah satu variabel yang 

memiliki pengaruh besar terhadap filial piety, meski pun berbasis budaya. 

Seperti yang dilaporkan dalam penelitian Yue dan Ng (1999) yang mencatat 

perbedaan gender dalam praktek filial piety di kalangan anak muda di 

Beijing. Bentuk filial piety bagi anak laki-laki membantu orang tua secara 

finansial, sedangkan bagi anak perempuan adalah kepedulian untuk dalam 

menjaga hubungan dengan orang tua. Yi dan Lin (2009) menemukan pola 

yang sama di Taiwan, di mana anak laki-laki yang sudah menikah lebih 

mendukung filial piety dibandingkan anak perempuan yang sudah menikah, 

sedangkan anak perempuan yang sudah menikah ingin menjaga kontak 

sesering mungkin, memberikan dukungan emosional, dan terlibat dalam 

pertukaran seperti bantuan timbal balik dalam pekerjaan rumah tangga. 

Studi yang dilakukan di Hong Kong oleh Chan dan Lee (1995) dan Ngan 

dan Wong (1995) mengungkapkan bahwa anak laki-laki membuat sebagian 

besar keputusan keluarga dan memberikan dukungan keuangan kepada 

orang tua, sedangkan anak perempuan mengambil tugas-tugas yang 

menunjukkan perilaku peduli. 
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Filial Piety  

Filial piety berasal dari bahasa Latin, fīliālis dan pietas. Filial merujuk pada 

kata filius (anak laki-laki)/filia (anak perempuan),yang berarti menjadi 

keturunan (generasi) yang diperoleh sebagai hasil dari perkawinan parental 

(ensiklopedia bebas, www.wikipedia.com). Kata piety berasal dari kata 

pietas, yang berarti taat, atau pengabdian, (ensiklopedia bebas, 

www.wikipedia.com). Sehingga filial piety secara bahasa diartikan menjadi 

menghormati pengorbanan orang tua dan leluhur.  

Ho (1994) menyatakan bahwa filial piety adalah hubungan antar 

generasi. Yeh dan Bedford (2003) mengatakan, filial piety merupakan pusat 

konsep dalam Konfusionisme mengandung ide-ide penting tentang 

bagaimana anak-anak harus merawat orang tua mereka. Bakti (filial piety) 

menuntut sesuatu yang bersifat materi dan emosional, seperti support 

(dukungan), memorializing (mengingat-ingat), attendance (kehadiran), deference 

(keseganan), compliance (kepatuhan), respect (rasa hormat), dan love (kasih 

sayang/cinta), dan stuktur tersebut sering kali digeneralisasikan berlaku 

untuk hubungan di luar keluarga (Yeh & Bedford, 2003).  

Ho (1994) menjelaskan, filial piety adalah contoh budaya yang 

didefinisikan sebagai hubungan intergenerasi. Meskipun beberapa 

komponen filial piety (seperti kepatuhan) dipengaruhi oleh budaya, tetapi 

filial piety merupakan dasar kemanusiaan.  

Filial piety adalah kebajikan tertinggi yang menekankan pada usaha 

anak dan cucu laki-laki untuk memelihara nama baik keluarga (Wawrytko 

dalam Hsu, Hui, & Waters, 2001). Tho dan Binh (2012), mendefinisikan 

filial piety sebagai berikut: 

 

 “Filial piety means to be good to one’s parents: to engage in good conduct not 

just towards parents but also outside the home so as to bring a good name to 

one’s parents and ancestors; to perform the duties of one’s job well so as to 

obtain the material means to support parents as well as carry out sacrifices to 

the ancestors; not be rebellious; show love, respect, and support; display 

courtesy: ensure male heirs, uphold fraternity among brother; wisely advise 

one’s parents, including sorrow for their sickness and death. But a core ideal of 

filial piety is the fulfillment of child’s obligation to the parents.” 

 

Tho dan Binh (2012) juga menyatakan bahwa filial piety adalah 

sentimen positif, yaitu keharusan anak menunjukan penghormatan dan 

ketaatan kepada orang tua. Bertanggung jawab dengan tugas kakek-nenek 
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dan orang tua. Filial piety tidak hanya dilihat sebagai etika yang paling atas, 

akan tetapi sebagai asal dari kebahagiaan. Berdasarkan nilai kebajikan, filial 

piety dalam keluarga didefinisikan sebagai hormat, memberi perawatan yang 

baik bagi keluarga, dan tulus (Tho & Binh, 2012). Ho (1994) menyatakan 

filial piety menentukan bagaimana anak harus bertingkah laku sesuai dengan 

keinginan orang tua mereka, baik orang tua masih hidup atau pun sudah 

meninggal. Hal tersebut membenarkan secara absolut otoritas orang tua 

yang lebih kepada anak.  

Pendapat serupa dikemukakan oleh Guadagno (dalam Li, 2011), 

yang menyatakan bahwa filial piety difokuskan pada rasa hormat (respect), 

penghormatan (reverence), perawatan (care), kepatuhan (obedience), dan 

mengabulkan perintah (fulfilling duty) untuk orang tua dan kakek-nenek. Li 

(2011) juga menjelaskan bahwa filial piety ditanamkan tidak hanya dalam 

lingkup keluarga tetapi juga dalam jaringan antara orang tua dan anak, 

suami dan istri, tetangga, teman, komunitas dan institusi. Filial piety secara 

fundamental tentang hubungan, bukan hanya hubungan antara anak 

dengan orang tuanya, tetapi juga antara orang dengan komunitas atau 

masyarakat. 

Dari semua pemaparan definisi filial piety di atas, penulis 

menyimpulkan filial piety dalam penelitian ini adalah hubungan baik antara 

anak dengan orang tua, dalam bentuk perilaku yang meliputi bahasa, 

tanggung jawab, dan pengorbanan; dan emosional, yang meliputi cinta / 

kasih sayang, harmoni, dan rasa hormat. 

 

Jenis-Jenis Filial Piety 

Chow (2001) membedakan tiga jenis filial piety dalam tiga bentuk perilaku. 

Pertama kewajiban anak untuk memenuhi kebutuhan material orang tua. 

Kedua adalah perilaku anak untuk selalu mendengarkan orang tua dan 

mematuhi keinginan mereka. Ketiga adalah usaha anak untuk 

menyenangkan dan menghormati orang tua.  

Pendapat yang sedikit berbeda dikemukaan oleh Tho dan Bihn (2012) 

dalam menggambarkan ekspresi filial piety. Pertama adalah anak harus 

berterimakasih dan hormat kepada kakek-nenek dan orang tua dalam 

keluarga. Ketika mereka masih hidup, anak-anak harus memberikan 

penghormatan, dukungan, dan perhatian kepada mereka. Ketika mereka 

tua, anak harus memberikan dukungan dan perhatian yang lebih besar. Dan 

ketika mereka sudah meninggal, anak-anak harus mengubur mereka dengan 

disertai harta benda di dalamnya.  
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Perilaku kedua adalah membuat bangga orang tua atau leluhur. 

Usaha yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan rasa bangga orang tua 

adalah dengan kemampuan melindungi diri sendiri, bertingkah laku sesuai 

dengan moral, sehat, memiliki kepribadian yang baik, menjadi manusia 

yang berbudi luhur dan murah hati, membawa kemasyhuran untuk 

keluarganya, dan terakhir adalah memiliki karir yang sukses. Perilaku 

ketiga adalah tidak pernah melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan 

pengaruh negatif terhadap keluarganya. Mampu untuk meningkatkan karir 

keluarganya, melanjutkan apa yang mereka inginkan, mengikuti contoh-

contoh yang baik, melindungi perintah, tradisi dan jalan hidup keluarga. 

Yeh (dalam Yeh & Bedford, 2003) membagi filial piety menjadi dua 

bentuk, yaitu reciprocal filial piety dan authoritarianism filial piety. Reciprocal 

filial piety meliputi kehadiran secara emosional dan spiritual untuk orang tua 

mereka sebagai rasa syukur atas usaha mereka, dan merawat orang tua 

secara fisik dan finansial ketika mereka (orang tua) bertambah usia dan 

meninggal dunia. Authoritarianism filial piety bersifat otoriterisme, 

dogmatisme, dan menuntut kesesuaian. Authoritarianism filial piety 

memerlukan penekanan keinginan diri sendiri yang sesuai dengan 

keinginan orang tua karena senioritas mereka dalam hal fisik, keuangan 

ataupun sosial. Serta menjaga garis keturunan keluarga, menjaga reputasi 

orang tua. Authoritarianism filial piety menonjolkan hirarki dan penyerahan.  

 

Religious Commitment 

Davidson dan Knudsen (1977) mendefinisikan komitmen religius sebagai 

interaksi antara kesadaran beragama masyarakat dan partisipasi 

keagamaan. Sedangakan Metthews, McCullogs, Larson, Koenig, Swyers, 

dan Milano (1998) mendefinisikan komitmen religious sebagai partisipasi 

atau dukungan praktek, keyakinan, sikap, atau sentimen yang berhubungan 

dengan komunitas iman terorganisir. Menurut Takamizawa (1999) 

komitmen religius sebagai sebuah komitmen dalam menyelamatkan dirinya 

sendiri atau orang lain demi menjaga keseimbangan sosial dan ritual. 

Koenig, McCullogh, dan Larson (2001) mengatakan bahwa 

komitmen religious menunjukan seberapa besar seseorang terlibat dalam 

agamanya. Dilain pihak, Worthington, McCullogh, Ripley, Berry, 

O‘Connor, Bursley, dan Schmitt (2003) mendefinisikan komitmen religious 

sebagai derajat dimana seseorang taat terhadap religious value, religious beliefs, 

dan religious practices, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.  
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Menurut Worthington (dalam Chong, 2009) religious commitemnt 

menunjukan jumlah waktu yang dihabiskan dalam keterlibatan agama 

pribadi, afiliasi keagamaan, kegiatan berorganisasi keagamaan, dan 

kepentingan keyakinan agama, yang dipraktekan dalam kehidupan sehari-

hari secara intrapersonal dan interpersonal. Dengan kata lain, dimensi yang 

ditawarkan oleh Worthington dkk adalah Religious values merupakan 

religiusitas instrinsik yang melibatkan penilaian dan pemaknaan seseorang 

tehadap agama yang dianutnya. Religious beliefs adalah Religius instrinsik 

yang melibatkan pernyataan bahwa seseorang memegang teguh terhadap 

spiritualitas agama yang dianutnya. Religious practices adalah religius 

ekstrinsik yang melibatkan intensitas prilaku seseorang dalam kegiatan 

keagamaan. 

Glock (dalam Kidwell, 2009) mendefinisikan komitmen religius 

sebagai keterlibatan seseorang dalam hal-hal berikut ini, (a.) experential 

commitment, reaksi emosional individu ketika berkomunikasi dengan Tuhan, 

atau dengan kekuatan transeden agama tertentu. (b.) Ideological commitment, 

terjadi ketika individu mendukung dan menjalankan sistem kepercayaan 

yang digariskan oleh keyakinan agamanya. (c.) Ritualistic commitment, 

individu mengikuti praktek tradisi keagamaan mereka. Pada intinya, prilaku 

mereka, seperti kehadiran dilayanan keagamaan partisipasi dalam sekramen 

agama adalah tanda dari komitmen mereka. (d.) Intelectual commitment, 

memperoleh pengetahuan dengan rinci tentang tradisi iman mereka, 

misalnya pengetahuan tentang teks-teks suci dan pendiri agama atau 

pemimpin.(e.). Consequential commitment, meliputi efek sekuler dari 

keyakinan beragama, praktek beragama, pengalaman, dan pengetahuan 

agama pada masing-masing individu. 

 

Gratitude 

Kata gratitude (syukur) berasal dari bahasa Latin, gratia, yang berarti 

anugrah, kemurahan hati, atau bersyukur. Seluruh turunan dari bahasa 

Latin ini mengakar pada ―harus dilakukan dengan kebaikan, kemurahan 

hati, memberi, keindahan memberi dan menerima, atau memperoleh 

sesuatu bukan untuk tujuan apapun.‖ Gratitude dikonsepkan sebagai emosi, 

sikap, kebaikan moral, kebiasaan, trait kepribadian¸dan respon coping 

(Pruyser dalam Emmons, McCullough & Tsang, 2004). McCullough, 

Kilpatrick, Emmons, dan Larson (dalam Wangwan, 2014) berpendapat 

bahwa rasa syukur adalah emosi moral yang yang merespon baik perilaku 

moral dan motivator perilaku moral. Definisi umum gratitude adalah 
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perasaan yang dialami ketika beneficiary (seseorang yang mendapat bantuan) 

menerima keuntungan dari benefactor (seseorang yang memberi bantuan) 

(Lambert & Fincham, 2011). 

Wangwan (2014) mengatakan syukur adalah respon emosional ketika 

orang melihat kebajikan dari orang lain yang memberikan bantuan. Roberts 

(Wangwan, 2014) mendefinisikan gratitude sebagai penerimaan senang 

kepada orang yang telah bertindak untuk kepentingan kita. Menurut 

pandangan Roberts, syukur adalah perasaan yang kuat penghargaan 

terhadap dermawan dan kemauan untuk tetap hutang ke seorang 

dermawan. Dalam hal ini, terima kasih dapat terdiri dari dua kategori 

perasaan, perasaan penghargaan kepada dermawan dan perasaan kewajiban 

untuk balas budi. Ortony, Clore, dan Collins (Wangwan, 2014) 

mengemukakan bahwa syukur adalah emosi senyawa yang timbul dari 

kekaguman tindakan terpuji dan pengalaman sukacita ketika perbuatan itu 

diinginkan untuk diri sendiri. 

Menurut studi McCullough et.al. (Wangwan, 2014) pada investigasi 

hubungan antara rasa syukur dan motivasi prososial, penilaian memerlukan 

tiga proses psikologis sebagai berikut: a) kognisi-persepsi atau penafsiran 

terhadap situasi membantu yang dapat mempengaruhi perasaan syukur. b) 

emosi-emosi bersyukur ditimbulkan dari membantu. c) motivasi-motivasi 

prososial muncul dari perasaan bersyukur. 

Dalam penelitiannya McCullough et.al. (2002), menyatakan 

perbedaan orang-orang yang kurang bersyukur dan orang-orang yang 

bersyukur. Orang bersyukur memiliki emosi yang positif dan kepuasan 

hidup yang lebih tinggi, serta emosi negatif, seperti depresi, kecemasan, dan 

kecemburuan, yang lebih rendah. Orang-orang tersebut juga secara 

prososial menjadi lebih berorientasi, bahwa mereka lebih empatik, pemaaf, 

penolong, dan mendukung, dibandingkan dengan mereka yang kurang 

bersyukur.sejalan dengan itu, individu yang bersyukur juga kurang fokus 

pada materialistik. Orang-orang dengan disposisi syukur yang lebih kuat 

juga cenderung menjadi lebih berpikiran spiritual dan religius. 

Penelitian ini mendasarkan batasan gratitude pada kecenderungan 

untuk mengalami perasaan berterimakasih sebagai apresiasi terhadap 

kebaikan yang diterima (Watkins, Woodward, Stone, & Kolts, 2003). 

Individu yang bersyukur memiliki tiga karakteristik. Pertama, secara positif 

individu yang bersyukur memiliki perasaan berkecukupan (sense of 

abundance). Kedua, individu yang bersyukur akan menghargai kontribusi 

orang lain terhadap kesejahteraan mereka (appreciation of others). Ketiga, 
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seseorang yang bersyukur dikarakteristikan dengan kecenderungan 

menghargai kenikmatan yang sederhana (simple appreciation). 

 

METODE 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang berusia 11-20 tahun yang 

berdomisili di Kelurahan Ciputat, kota Tangerang Selatan. Dengan 

menggunakan size of random sample Arkin dan Cotton (dalam Lewin, 1979) 

maka digunakan sampel sebanyak 239 orang, dengan menggunakan teknik 

pengambilan sampel non-probability sampling, dimana peluang dari setiap 

remaja di Kelurahan Ciputat memiliki peluang yang sama untuk menjadi 

sampel penelitian. Teknik pengambilan data menggunakan convenience 

sampling, dimana kemudahan mendapatkan responden dalam penelitian 

menjadi pilihan utama.  

Variabel dalam penelitian ini adalah filial piety, religious commitment 

yang meliputi dimensi religious value, religious belief, dan religious practice; 

gratitude yang meliputi dimensi sense of abundance, appreciation for other, dan 

simple appreciation; variabel demografi yang meliputi usia dan jenis kelamin. 

Dependent variable dalam penelitian ini adalah filial piety sedangkan 

independent variable dalam penelitian ini adalah religious value, religious belief, 

religious practice, sense of abundance, appreciation for other, simple appreciation, 

usia dan jenis kelamin. 

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi berganda. Metode analisis regresi berganda ini digunakan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh lebih dari satu variable bebas (IV) dalam 

penelitian ini gratitude (sense of abudance, appreciation of other, simple 

appreciation) dan religious commitment (religious values, religious beliefs, religious 

practices) terhadap variable terikat (DV) yaitu filial piety. Pada penelitian ini, 

analisis statistic regresi berganda dihitung dengan menggunakan SPSS versi 

19. Sedangkan uji validitas skala menggunakan teknik confirmatory factor 

analysis (CFA).  

 

Pengukuran  

Filial piety diukur dengan menggunakan skala filial piety (FP scale) yang 

dikembangkan oleh Ho (1994). Masing-masing item terkait dengan dimensi 

filial piety, yang berorientasi pada perilaku dan emosional. FP scale terdiri 

dari 22 item dengan skala 6 poin, 1 untuk sangat tidak setuju dan 6 untuk 

sangat setuju. Dalam penelitian Ho, skala ini terdiri dari 22 item, 11 item 
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favorable, dan 11 item unfavorable. Dikarenakan dimensi jumlah dimensi 

dalam skala tersebut tidak diketahui, terlebih dahulu peneliti menganalisis 

skala dengan exploratory factor analysis (EFA), untuk mendapatkan dimensi 

dan item yang fit dengan data.  

Religious commitment diukur dengan menggunakan Religious 

Commitment Inventory-10 (RCI-10) yang dikembangkan oleh Worthington 

et.al (2003). Alat ukur ini terdiri dari tiga dimensi yaitu, religious values, 

religious beliefs,dan religious practices yang memiliki 10 item, 6 item mengukur 

intrapersonal religious commitment, 4 item mengukur interpersonal religious 

commitment. 

Pengukuran konstruk gratitude berdasarkan pada dimensi Watkins 

dkk (2003) yang terdiri dari yaitu sense of abundance, appreciation for other, dan 

simple appreciation sebagaimana yang tercantum dalam alat ukur GRAT 

(Gratitude, Resentment, and appreciation Test). Perasaan berkecukupan (sense of 

abundance). Apresiasi sosial (appreciation for other) menunjukkan 

penghargaan akan kontribusi orang lain dalam kesejahteraan hidupnya. 

Simple appreciation merujuk pada kecenderungan dalam mengapresiasi 

kesenangan sederhana. Individu yang mengapresiasi keuntungan subjektif 

terhadap hal-hal yang sederhana. Ekspresi gratitude menunjukkan 

pengakuan akan ekspresi rasa syukur. 

 

HASIL 

 

Gambaran gambaran umum subjek penelitian dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 1 

Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Usia 
Jenis Kelamin 

F % 
P L 

Remaja Awal (11-14 tahun) 32 33 65 27,19 % 
Remaja Pertengahan (15-17 
tahun) 

65 77 142 59,42 % 

Remaja Akhir (18-20 tahun) 12 20 32 13,39 % 

Total 109 130 239 100,00 % 

 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa subjek penelitian laki-laki lebih 

banyak dibandingkan dengan perempuan. Dimana laki-laki berjumlah 130 

orang (54,39 %), sedangkan perempuan berjumlah 109 orang (45,61 %). 
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Berdasarkan kelompok usia dapat diketahui bahwa subjek dalam 

penelitian ini didominasi oleh kelompok usia kategori remaja pertengahan 

(15-17 tahun) yang berjumlah 142 orang (59,42 %), kemudian disusul oleh 

kategori usia remaja awal (11-14 tahun) yang berjumlah 65 orang (27,19 %), 

dan terakhir kategori usia remaja akhir (18-20 tahun) berjumlah 32 orang 

(13,39 %). 

Hasil penelitian juga menunjukkan kategori skor variable berdasar 

tinggi dan rendah, sebagaimana terlihat dalam tabel 2 

 

Tabel 2 

Kategorisasi Skor Variabel 

Variabel 
Rendah 

(Percent) 

Tinggi 

(Percent) 

filial piety 43,9 56,1 
Religious Value 60,3 39,7 
Religious Belief 44,8 55,2 
Religious Practice 58,2 41,8 
Sense of Abundance 50,2 49,8 
Appreciation for Other 49,8 50,2 
Simple Appreciation 49 51 

 

Tabel di atas menujukkan bahwa dari variable psikologi yang diteliti, 

4 variabel (filial piety, religious belief, appreciation for other dan simple 

appreciation) didominsai oleh responden yang memiliki skor tinggi. Yang 

dimaksud skor tinggi disini adalah skor individu yang berada di atas rata-

rata. Dengan kata lain, filial piety, religious belief, appreciation for other 

dan simple appreciation lebih banyak dibanding responden yang memiliki 

skor rendah.  

Hasil utama dari penelitian ini adalah uji hipotesis penelitian. Yaitu 

ada pengaruh yang signifikan dari seluruh variable independen terhadap 

filial piety remaja Tangerang Selatan. Teknik analisis regresi berganda, 

dengan menggunakan software SPSS 19 menghasilkan diterimanya hipotesis 

penelitian. Sebagaimana terlihat pada table di bawah ini: 

 

Tabel 3 

Tabel Anova 

Model  Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 8428,342 8 1053,543 18,359 ,000a 
Residual 13084,002 228 57,386   

Total 21512,344 238    
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Tabel di atas menunjukkan ada pengaruh yang signifikan dari variabel 

religious commitment (religious value, religious belief, religious practice), variabel 

gratitude (sense of abundance, appreciation for other, simple appreciation), dan 

variabel demografi (jenis kelamin dan usia) terhadap filial piety remaja. 

Hal ini berarti pula bahwa perubahan pada independen variable akan 

diikuti perubahan pada dependen variabel. Selanjutnya adalah kontribusi 

seluruh IV terhadap DV dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini. 

Tabel 4 

Tabel R Square 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,626a ,392 ,370 7,57535 

Keterangan: 
a. Predictors: (Constant), religious value, religious belief, religious practice, sense of 

abundance, appreciation for other, simple appreciation, usia, jenis kelamin  

 

Dari tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa perolehan R square sebesar 

0,392 atau 39,2%. Artinya proporsi varians dari filial piety yang dijelaskan 

oleh semua independent variable (religious value, religious belief, religious practice, 

sense of abundance, appreciation for other, simple appreciation, jenis kelamin, dan 

usia) adalah sebesar 39,2%. Sedangkan 60,8% sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar penelitian ini. 

 Hasil temuan penelitian selanjutnya adalah kontribusi dari setiap 

variable terhadap perubahan filial piety. Table di bawah ini menggambarkan 

variable mana sajakah yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

perubahan filial piety.  

Tabel 5 

Koefisien Regresi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 7.579 4.441  1.707 .000 

Religious value .315 .091 .242 3.455 .001 

Religious belief .049 .088 .037 .556 .000 

Religious practice -.001 .076 -.001 -.020 .984 

Sense of abundance -.035 .070 -.034 -.495 .621 

Appreciation for other .482 .082 .445 5.861 .000 
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Simple appreciation .038 .078 .037 .490 .624 

JenisKelamin -.776 1.013 -.041 -.766 .000 

Usia .579 .826 .037 .701 .014 

 

Berdasarkan koefisien regresi pada tabel 5 dapat diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut: 

 

Filial Piety = 7,579 + 0,315 Religious Value + 0,049 Religious Belief – 0,001 

Religious Practice - 0,35 Sense Of Abundance + 0,482 

Appreciation For Other + 0,038 Simple Appreciation – 0,776 

Jenis Kelamin + 0,579 Usia + e 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, untuk melihat signifikan atau 

tidaknya koefisien regresi yang dihasilkan, yaitu dengan melihat nilai 

signifikansi pada kolom yang paling kanan (kolom ke-6). Jika P < 0,05, 

maka koefisien regresi independent variable yang dihasilkan pengaruhnya 

signifikan terhadap filial piety dan sebaliknya. 

Penjelasan dari nilai koefisien regresi yang diperoleh pada masing-

masing independent variable adalah sebagai berikut:. 1. Dimensi religious value 

dari Variabel religious commitment menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 

sebesar 0,315 dengan signifikansi 0,001 (P < 0,05). Secara uji statistik berarti 

dimensi religious value secara positif memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap filial piety. Jadi semakin tinggi religious value remaja maka semakin 

tinggi pula filial piety remaja kepada orang tua. 2. Dimensi religious belief 

dengan nilai koefisien regresi sebesar ,049 dengan signifikansi 0, 000 (P < 

0,05). Secara uji statistik berarti dimensi religious belief secara positif 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap filial piety. Jadi semakin tinggi 

religious belief remaja maka semakin tinggi pula filial piety remaja kepada 

orang tua. 3. Dimensi religious practice dengan nilai koefisien regresi sebesar -

0,001 dengan signifikansi 0,039 (P < 0,05). Secara uji statistik berarti 

dimensi religious practice secara negatif memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap filial piety. Jadi semakin rendah religious practice remaja maka 

semakin tinggi pula filial piety remaja kepada orang tua. 

Variabel gratitude yang memiliki 3 dimensi menujukkan 2 dimensi 

tidak berpengaruh. Yaitu dimensi sense of abundance dan simple appreciation 

keduanya memiliki nilai koefisien di atas 0,05. Hal ini berarti bahwa kedua 

dimensi tidak memiliki pengaruh yang signfikan terhadap perubahan filial 

piety. Sebaliknya dimensi appreciation for other memiliki nilai koefisien 
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regresi sebesar 0,482 (< 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa secara uji 

statistik memiliki pengaruh yang signifikan. Nilai koefisien bertanda positif, 

artinya semakin tinggi appreciation for other remaja maka semakin tinggi pula 

filial piety kepada orang tua. 

Variabel demografi, yang terdiri dari jenis kelamin dan usia, kedua 

dimensi menunjukkan pengaruh yang signifikan. Jenis kelamin perempuan 

memiliki tingkat filial piety yang tinggi dibandingkan dnegan jenis kelamin 

laki-laki. Pada variable usia diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,579 

dengan signifikansi 0,014 (P < 0,05). Secara uji statistik berarti dimensi usia 

secara positif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap filial piety. Jadi 

semakin tinggi usia remaja maka semakin tinggi filial piety remaja kepada 

orang tua. 

Hasil uji hipotesis penelitian ini menunjukan adanya pengaruh yang 

signifikan dari seluruh independent variable (religious value, religious belief, 

religious practice, sense of abundance, appreciation for other, simple appreciation, 

jenis kelamin, dan usia) terhadap dependent variable (filial piety) pada remaja 

di Kelurahan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dengan sumbangan R square 

sebesar 39,2%. Artinya hipotesis mayor dalam penelitian ini diterima. 

Jika dilihat berdasarkan koefisien regresi pada setiap variabel yang 

dihasilkan berdasarkan analisis statistik, maka variabel religious value, 

religious belief, religious practice, appreciation for other, jenis kelamin, dan usia 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap filial piety.  

Selanjutnya berdasarkan uji dari hipotesis minor, dengan melihat dari 

proporsi varians independent variable (IV) terhadap dependent variable (DV) 

yang dihasilkan melalui analisis statistik maka variabel religious value, 

religious belief, appreciation for other, jenis kelamin, dan usia berpengaruh 

secara signifikan terhadap filial piety. Maka untuk uji hipotesis minor ada 

tiga hipotesis minor yang ditolak, yaitu, H3 (ada pengaruh dimensi religious 

practices yang signifikan terhadap filial piety remaja di Kelurahan Ciputat), 

H4 (ada pengaruh dimensi sense of abundance yang signifikan terhadap filial 

piety remaja di Kelurahan Ciputat), dan H6 (ada pengaruh dimensi simple 

apreciations yang signifikan terhadap filial piety remaja di Kelurahan 

Ciputat). Karena ketiga variabel tersebut, terbukti tidak signifikan 

berdasarkan hasil analisis statistik. 
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DISKUSI 

 

Penelitian ini fokus terhadap pertanyaan mengenai pengaruh religious 

commitment, gratitude dan variabel demografi (jenis kelamin dan usia) 

terhadap filial piety. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan dari dimensi religious value, religious belief, sense of 

abundance, appreciation for other, jenis kelamin, dan usia terhadap filial piety 

remaja di Kelurahan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. 

Temuan ini mendukung pernyataan Kunio (2004) yaitu berbakti (filial 

piety) merupakan syarat mutlak dalam proses pembangunan spiritual. Hal 

ini juga sejalan dengan yang diajarkan dalam banyak agama, salah satunya 

agama Islam. Sehingga semakin tinggi religious commitment semakin tinggi 

pula filial piety. Hanya saja dalam penelitian ini ditemukan, bahwa hanya 

dimensi yang merupakan religiusitas instrinsik saja yang berpengaruh 

terhadap filial piety, yaitu dimensi religious value, dan religious belief. 

Sementara dimensi religious practice yang merupakan religiusitas ekstrinsik 

tidak berpengaruh terhadap filial piety. 

Sejalan dengan penjelasan Glock (dalam Kidwell, 2009) mengenai 

konsep yang disebut religious commitment, yaitu rasa keterikatan terhadap 

agama yang mencakup dimensi keyakinan, dimensi ritual, dimensi perasaan 

atau penghayatan, dimensi pengetahuan, dan dimensi konsekuensi atau 

pengaruh terhadap prilaku sehari-hari. Dalam agama atau budaya tertentu 

filial piety dapat merupakan dimensi keyakinan, dimana konsep berbakti 

ditanamkan sebagai doktrin melalui kisah-kisah atau pengajaran-pengajaran 

moral. Dalam ajaran agama sendiri, dimensi ini merupakan dimensi yang 

paling mendasar untuk terbentuknya internalisasi teologis dalam kehidupan 

seseorang (Reese, 2003). Selain itu berbakti juga dapat diartikan sebagai 

perasaan (Chow, 2001). Dalam komitmen religius, perasaan itu dibangun 

dalam kondisi mental dan emosional seseorang, di mana dalam beberapa 

agama, filial piety adalah salah satu konsep penting. Maka signifikannya 

pengaruh religious value dan religious belief sebagai religiusitas intrinsik 

merupakan hal yang dapat dipahami. Akan tetapi pada kalangan remaja di 

Kelurahan Ciputat nampaknya dimensi praktis dan konsekuensi masih 

dalam bentuk pengetahuan saja, belum menjadi penghayatan, karena 

religiusitas ekstrinsik atau religious practice tidak mempengaruhi filial piety 

mereka. Padahal dalam ajaran Islam sangat jelas dikatakan bahwa tidak 

berbakti adalah dosa yang sangat besar.  
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Hal ini memungkin karena perkembangan moral dan kognitif 

responden yang berbeda-beda sesuai dengan kelompok usia. Berdasarkan 

perkembangan kognitif Piaget (dalam Papalia, Olds, & Feldman, 2009) 

remaja dengan rentang usia 11 tahun - dewasa awal berada pada tahap 

perkembangan kognitif oprasional formal. Yaitu perkembangan kognitif 

pada tingkat paling tinggi ketika remaja mengembangkan cara berfikir 

abstrak, lebih fleksibel, pikiran bersifat umum dan menyeluruh, 

proporsional, dapat membuat hipotesis, egosentris, dan mengembangkan 

idealisme yang kuat. Selain perkembangan kognitif, perkembangan moral 

pada remaja pun menjadi salah satu penyebab. Kolhberg (dalam Papalia, 

Olds, & Feldman, 2009) mengatakan bahwa remaja berada pada fase 

morality of conventional conformity, yaitu remaja seringkali mengambil standar 

moral orang tuanya, hal tersebut dilakukan agar dianggap sebagai ―anak 

baik‖. Moral didasari atas kesetiaan dan kasih sayang. Kemudian juga 

berkembang moralitas sistem sosial, moral didasarkan pada pemahaman 

terhadap aturan atau norma, hukum, dan etika sosial. Sehingga religious 

commitment yang terbentuk dalam diri remaja, khususnya dimensi religious 

practice masih merupakan komitmen yang semu. Karena remaja melakukan 

religious practice masih didasarkan oleh keinginan untuk dianggap sebagai 

―anak baik‖ dan sesuai dengan standar moral, bukan bentuk komitmen 

yang telah tercipta dalam dirinya. 

Temuan ini juga mendukung asumsi Yeh (dalam Yeh & Bedford, 

2003) yang menyatakan bahwa filial piety adalah ekspresi dari gratitude, 

sehingga semakin tinggi gratitude seseorang maka filial piety akan semakin 

tinggi. Selain itu model dual filial piety Yeh dan Bedford (2003) yang 

menyatakan bahwa konsep filial piety yang selaras dengan kebutuhan 

modern, dapat dipahami dengan cara timbal balik, mempertahankan 

hubungan interpersonal yang harmonis dengan hubungan yang dekat dari 

kasih sayang dan rasa syukur (gratitude). Dan memiliki implikasi positif 

dengan tingkat hubungan yang lebih baik, sehingga konflik anak dengan 

orang tua semakin menurun. Berbeda dengan pandangan filial piety sebagai 

kewajiban (otoriter), bukan sebagai bentuk cinta kasih dan rasa syukur 

(gratitude), sehingga konflik anak-orang tua semakin tinggi. 

Dalam penelitian ini, dari tiga dimensi gratitude hanya dimensi 

appreciation for other saja yang mempengaruhi filial piety. Hal ini sejalan 

dengan pengertian gratitude yang dikemukakan oleh Fitzgerald (1998), yaitu 

rasa apresiasi yang hangat untuk seseorang atau sesuatu, yang meliputi 

perasaan kasih sayang, dan cinta; niat baik (goodwill) yang ditujukan kepada 
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seseorang atau sesuatu, meliputi keinginan untuk membantu orang yang 

kesusahan, keinginan untuk berbagi dan lainnya; dan kecenderungan untuk 

bertindak positif berdasarkan rasa apresiasi dan kehendak baik, meliputi 

intensi menolong orang lain, membalas kebaikan orang lain, beribadah dan 

hal lainnya. Begitu pula dengan pengertian appreciation for other, yang 

artinya adalah bersyukur dengan menghargai kontribusi jasa orang lain 

dalam kesejahteraan hidupnya. Hal tersebut sejalan dengan pengertian filial 

piety, yaitu mengandung ide-ide penting tentang bagaimana anak-anak 

harus merawat orang tua mereka sebagai penghargaan terhadap jasa orang 

lain, yang dalam konteks ini adalah orang tua. Bakti (filial piety) menuntut 

sesuatu yang bersifat materi dan emosional, seperti support (dukungan), 

memorializing (mengabadikan peringatan), attendance (kehadiran), deference 

(keseganan), compliance (kepatuhan), respect (rasa hormat), dan love (kasih 

sayang/cinta), dan konsep tersebut pada umumnya terdapat dalam budaya 

dan agama timur.  

Temuan selanjutnya ditinjau dari variabel jenis kelamin yang 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap filial piety, meskipun ada 

penelitian yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara jenis kelamin terhadap filial piety dalam bentuk dukungan meteri, 

yang disebabkan oleh tingkat pendidikan dan pendapatan karena pada 

zaman ini banyak wanita yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, 

sehingga merubah demografi, ekonomi, dan budaya di Cina modern (Xie 

dan Zhu, 2009). Menurut peneliti adanya perbedaan temuan ini 

dikarenakan usia subjek dalam penelitian yang berbeda, dimana dalam 

penelitian ini subjek adalah remaja yang sepenuhnya secara materi masih 

bergantung kepada orang tua. Selain itu, Salaff (1976), mengemukakan 

bahwa anak perempuan yang belum menikah melakukan banyak tugas 

berbakti. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dimana hasil penelitian 

menunjukan bahwa responden remaja perempuan memiliki filial piety yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan responden remaja laki-laki. 

Tetapi dalam penelitian lain, dimana responden penelitian bukan 

remaja, seperti penelitian Yue dan Ng (1999) yang mencatat perbedaan 

gender dalam praktek filial piety di kalangan anak muda di Beijing. Yaitu 

tuntutan untuk anak laki-laki adalah membantu orang tua yang lanjut usia 

secara finansial, sedangkan wanita lebih peduli tentang menjaga hubungan 

dengan orang tua. Yi dan Lin (2009) menemukan pola yang sama di 

Taiwan, di mana anak-anak perempuan yang sudah menikah yang ingin 

menjaga kontak sesering mungkin, memberikan dukungan emosional, dan 
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terlibat dalam pertukaran fungsional seperti bantuan timbal balik dalam 

pekerjaan rumah tangga. Studi yang dilakukan di Hong Kong oleh Chan 

dan Lee (1995) dan Ngan dan Wong (1995) mengungkapkan bahwa anak 

laki-laki membuat sebagian besar keputusan keluarga dan memberikan 

dukungan keuangan kepada orang tua, sedangkan anak perempuan 

mengambil bagian lebih besar dari tugas peduli secara emosional. 

Hasil penelitian selanjutnya adalah adanya pengaruh yang signifikan 

dari variabel usia terhadap filial piety. Selain itu penelitian juga 

memperlihatkan bahwa semakin tinggi usia, maka semakin tinggi pula filial 

piety seseorang. Hal tersebut sejalan dengan pemaparan Steinberg (Santrock, 

2002; h. 42), yang menyatakan adanya perkembangan perubahan biologis 

pubertas, perubahan kognitif yang meliputi peningkatan idealisme dan 

penalaran logis, perubahan sosial yang berfokus pada kemandirian dan 

identitas, kearah yang lebih matang, sesuai dengan perkembangan remaja 

tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pertambahan usia remaja. Hal tersebut 

diperkuat oleh pernyataan bahwa konflik dengan orang tua sering kali 

meningkat selama masa awal remaja, kemudian stabil, dan berkurang pada 

usia 17 hingga 20 tahun (Sullivan & Sullivan, dalam Santrock, 2002). Selain 

hal tersebut, dalam penelitian ini, peneliti mendapati bahwa responden pada 

usia 17-20 tahun ( remaja akhir) sudah mulai terlepas dari orang tua, karena 

pada umumnya mereka mulai bekerja, atau kuliah, sehingga intensitas 

interaksi dengan orang tua berkurang, hal ini menyebabkan ketegangan 

antar generasi berkurang. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian dari 

Goh dan Göransson (2011). 

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang telah diuraikan di atas, 

yang dapat dijadikan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang terkait 

penelitian serupa. 

Variabel religious commitment (religious value, religious belief, religious 

practice), gratitude (sense of abundance, appreciation for other, simple appreciation), 

usia, dan jenis kelamin secara bersama-sama telah memberikan sumbangan 

terhadap 39,2 % terhadap filial piety remaja. Saran untuk penelitian 

selanjutnya perlu lebih memperhatikan indikator-indikator yang ada pada 

masing-masing variabel, sehingga tidak hanya secara keseluruhan tapi 

masing-masing dimensi atau determinan variabel akan memberikan 

sumbangan yang besar pula.  

Selanjutnya, untuk menanamkan religious value dan religious belief pada 

remaja, dapat dilakukan dengan cara pembinaan mental dan spiritual, 

dengan menyebar luaskan ajaran agama dan moral, melalui kelompok-
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kelompok dan organisasi-organisasi keagamaan seperti kelompok remaja 

masjid. Program-program keagamaan yang dapat dilakukan dalam 

kelompok keagamaan dapat berupa pengajian, penyuluhan, gathering, dan 

lainnya. Sehingga penanaman filial piety pada remaja dapat disampaikan 

dan dikaji dalam kegiatan kelompok/organisasi keagamaan.  

Untuk menanamkan appreciation for other pada remaja, dapat 

dilakukan dengan mengisi program-program karang taruna dengan kegiatan 

yang bermutu. Seperti kegiatan-kegiatan sosial, kompetisi olah raga antar 

RW/RT, dan kegiatan yang dapat menyalurkan kreatifitas dan hobi. 

Sehingga remaja dapat menyalurkan sportifitas dan kepekaan sosialnya, dan 

diharapkan dapat meningkatkan apresiasi atau penghargaan remaja kepada 

orang lain. 
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Abstract 
This study aimed to determine the effect of social support and forgiveness to sexual violence in 
adolescent. Samples were victim of sexual violence in social institution under the auspices of 
the Ministry of Social Affairs in Jakarta, as many as 92 people. There are 3 measuring 
instrument used in this study, namely Betrayal Trauma Inventory (BTI), Interpersonal 
Support Evaluation List (ISEL) and Transgression-Related Interpersonal Motivation 
(TRIM-14). The sampling technique used non-probability sampling. Analysis of the data 
used multiple regression analysis at 0.05 significance level. Based on the hypothesis testing 
obtained R2 value of 17.7%. This means that the effect of the independent variable on the 
dependent variable is equal to 17.7% while 82.3% are influenced by other variables. Based on 
the sig. obtained sig. 0.002 which means that there is a significant effect of social support 
(appraisal support, tangible assistance, emotionalsupport, informational support) and 
forgiveness (avoidance motivation, revenge motivation, and benevolence motivation). 
 
Kata Kunci: Dukungan sosial, forgiveness, kekerasan seksual anak. 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari dukungan sosial dan forgiveness 

terhadap kekerasan seksual pada remaja. Sampel penelitian ini adalah korban kekerasan 
seksual yang tinggal di institusi sosial di bawah pengawasan Kementrian Sosial, Jakarta, 
sebanyak 92 orang. Tiga instrumen pengukuran digunakan dalam penelitian ini, yaitu 
Betrayal Trauma Inventory (BTI), Interpersonal Support Evaluation List (ISEL), dan 

Transgression-Related Interpersonal Motivation (TRIM-14). teknik sampling yang 

digunakan adalah non-probability sampling. Analisis data menggunakan analisis regresi 

berganda pada tingkat signifikansi 0,05. berdasarkan uji hipotesis, didapat nilai R² sebesar 
17,7%. Ini berarti bahwa proporsi pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel dependen 
sebesar 17,7% sedangkan 82,3% lainnya dipengaruhi variabek lain. Berdasarkan sig. yang 
didapat yaitu sebesar 0.002 yang berarti ada pengaruh signifikan dari dukungan sosial 
(dukungan pengharapan, bantuan nyata, dukungan emosional, dukungan informasional) 
dan forgiveness (motivasi menghindar, motivasi dendam, motivasi kebajikan).       

 
Kata Kunci: Dukungan sosial, forgiveness, kekerasan seksual anak 
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PENDAHULUAN 

 

Tindak kekerasan pada anak-anak kini menjadi headline di beberapa media 

cetak maupun elektronik. Sepanjang tahun 2013 hingga awal 2014 ini, Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak Bareskrim Mabes Polri melaporkan 

temuan bahwa sekurangnya terjadi 1600 kasus kekerasan asusila mulai 

pencabulan dan kekerasan fisik pada anak. Berdasarkan laporan Komisi 

Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sepanjang kuartal pertama 

ditahun 2014 mencatat ada 450 lebih kasus kekerasan yang terjadi dengan 

kecenderungan kasus kekerasan seksual (Detik.com, September 2014). 

Dari sekian banyaknya kasus yang terjadi, lalu siapakah pelakunya? 

Ironisnya, pelaku adalah orang terdekat korban, berdasarkan data Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, bahwa 60% pelaku 

adalahorang yang dikenal korban. Sedangkan 40% pelaku lainnya adalah 

keluarganya sendiri. 

Menurut WHO (World Health Organization), kekerasan adalah 

penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman, atau tindakan 

terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat 

yang memungkinkan mengakibatkan memar, trauma, kematian, kerugian 

psikologis, kelainan dalam perkembangan, dan perampasan hak. Sedangkan 

kekerasan pada anak adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali 

atau kelalaian oleh orang tua atau orang lain yang membahayakan atau 

berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada 

anak. Sedangkan kekerasan Seksual anak adalah suatu bentuk penyiksaan 

anak dimana orang yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan 

seksual.Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan 

seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, menampilkan hal yang 

tidak senonoh seperti pornografi, memperlihatkan kelaminnya, melakukan 

hubungan seksual, kontak fisik dengan alat kelamin anak, atau 

mengeksploitasi anak untuk memproduksi pornografi (Pfohl, 2008). 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah djelaskan diatas, hal ini 

jelas meninggalkan masalah yang sulit sekali diselesaikan oleh korban. 

Ketika kekerasan seksual terjadi pada masa anak-anak, hal ini akan 

menghambat pertumbuhan sosial korban, dan akan menimbulkan banyak 

masalah psikososial (Maltz, 2002, dalam Hall & Hall, 2011). Studi yang 

dilakukan oleh Molnar, Buka, dan Kessler (2001) mengatakan bahwa 

kekerasan seksual anak dihubungkan dengan permasalahan emosi dan 

perilaku, Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), depresi, kecemasan, 
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penyalahgunaan zat, agresi, masalah akademik, dan pelecehan seksual. Hal 

ini jelas meninggalkan masalah yang sulit sekali diselesaikan oleh korban. 

Studi lain yang mengkaji tentang dampak jangka panjang dari kekerasan 

seksual pada anak yang dilakukan oleh Melissa Hall dan Joshua Hall (2011) 

diantaranya adalah meningkatnya resiko terkena depresi mayor, kejahatan, 

adiksi, PTSD, disosiasi, gangguan kecemasan, antisocial-personality disorder, 

serta perilaku lain yang berkaitan dengan identitas seksual. 

Sebut saja Bunga (13 tahun), salah satu korban kekerasan seksual 

mengungkapkan bahwa dukungan yang diterima dari orang terdekatnya 

membuat Bunga sedikit demi sedikit kembali menjadi ceria.Senada dengan 

DePrince, et al., (2012) yang mengatakan bahwa banyak faktor yang 

mempengaruhi seseorang untuk meminimalisasi terjadinya betrayal trauma 

yang merupakan salah satu efek dari kekeraan seksual pada remaja. 

Diantaranya adalah motivasi untuk melupakan seperti forgiveness atau 

memaafkan, misremembering, mekanisme kognitif atau cognitive appraisal, 

attention, attachment style dan dukungan sosial. 

Menurut penelitian yang dilansir oleh Protective Service for Children and 

Young people Departement of Health and Community Service, keberadaan dan 

peranan keluarga sangat penting dalam membantu anak serta remaja 

memulihkan diri pasca pengalaman kekerasan seksual mereka (Testa, et. al., 

1992). Penelitian serupa juga menunjukkan bahwa dukungan sosial dapat 

menurunkan kemungkinan terkena sebuah penyakit, mempercepat 

penyembuhan baik itu penyakit fisik maupun psikologis, dan mengurangi 

resiko kematian karena penyakit serius (House, Landis, Umberson, 1998 

dalam Taylor, 2003). 

Selain dukungan sosial yang diperlukan oleh korban kekerasan 

seksual, forgiveness juga sering digunakan dalam proses terapi sebagai salah 

satu cara penyembuhan dan cukup sukses dalam menyembuhkan berbagai 

macam kondisi seperti marah dan depresi, rasa bersalah, marital dysfunction 

dan juga kekerasan seksual (Enright & Fitzgibbon, 2000 dalam Walton, 

2005). 

 

METODE 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah korban-korban kekerasan seksual anak 

di panti-panti sosial didaerah Jabodetabek berjumlah 92 orang.Pengambilan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan tehnik non probability sampling 

karena sampel dipilih berdasarkan tujuan penelitian.Tehnik yang digunakan 
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yaitu tehnik snowball sampling dimana satuan pengamatan diambil 

berdasarkan informasi dari satuan pengamatan sebelumnya yang telah 

dipilih.Selain itu tekhnik ini juga cocok digunakan untuk sample-sample 

yang sulit sekali ditemui karena memiliki tingkat sensitifitas yang tinggi 

seperti korban kekerasan, prostitusi, dan sample-sample yang tersembunyi 

karena memiliki stigma buruk di masyarakat. 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan 

skala likert dari rentang tertinggi (sangat positif) sampai rentang terendah 

(sangat negatif) dengan empat kategori jawaban ―Sangat Setuju‖ (SS), 

―Setuju‖ (S), ―Tidak Setuju‖ (TS), dan ―Sangat Tidak Setuju‖ (STS). 

Terdapat tiga skala instrumen pengumpulan data yang digunakan, 

yaituskala efek kekerasan seksual, skala dukungan sosial dan skala 

forgiveness. 

1. Skala efek kekerasan seksual 

Dalam mengukur efek kekerasan seksual menggunakan skala Betrayal 

Trauma Inventory (BTI) yang dikembangkan berdasarkan teori betrayal 

trauma yang dikembangkan sendiri oleh Jennifer Freyd dan Anne 

DePrince (2001).Skala ini terdiri dari 18 item.Setelah dilakukan uji 

validitas konstruk dengan menggunakan Confirmatory Factor Analysis 

(CFA) diperoleh model fit dengan chi-square = 104.12, df=35, p-value = 

0.00000, RMSEA=0.147. 

2. Skala dukungan sosial 

Dalam mengukur dukungan sosial yang diterima oleh korban, peneliti 

menggunakan skala Interpersonal Support Evaluation List (ISEL) 

berdasarkan teori Cohen, McKay,& Sarason (2001) yang terdiri dari 40 

item. Item-item tersebut memiliki beberapa dimensi yaitu: appraisal 

support, tangible assistance, emotional support, dan informational 

support. 

Setelah dilakukan uji validitas konstruk dengan menggunakan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) pada item appraisal support, diperoleh 

model fit dengan chi-square = 226.18, df=27, p-value = 0.00000, 

RMSEA=0.285. 

Setelah dilakukan uji validitas konstruk dengan menggunakan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) pada item tangible asisstance, 

diperoleh model fit dengan chi-square = 29.97, df=23, p-value =0.15025, 

RMSEA=0.058. 

Setelah dilakukan uji validitas konstruk dengan menggunakan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) pada item emotional support, 
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diperoleh model fit dengan chi-square = 43.22, df=30, p-value = 0.05606, 

RMSEA=0.070. 

Setelah dilakukan uji validitas konstruk dengan menggunakan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) pada item informational support, 

diperoleh model fit dengan chi-square = 41.60, df=33, p-value = 0.14488, 

RMSEA=0.0540 

3. Skala forgiveness  

Dalam mengukur tingkat forgivenesskorban, peneliti menggunakan skala 

yang diadaptasi dari Transgression-Related Interpersonal MotivationsScale 

(TRIM -12) yang pertama berkembang sekitar tahun 1998 

(McCullough, 1998). Skala iniselanjutnya disempurnakan oleh Michael 

E. Mc Cullough sekitar tahun2006. Terdiri dari 18 item yang mengukur 

3 dimensi forgiveness yaitu: avoidance motivation, revenge motivation, dan 

benevolence motivation. 

Setelah dilakukan uji validitas konstruk dengan menggunakan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) pada item avoidance motivation, 

diperoleh model fit dengan chi-square = 13.36, df=10, p-value = 0.20424, 

RMSEA=0.061. 

Setelah dilakukan uji validitas konstruk dengan menggunakan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) pada item revenge motivation, 

diperoleh model fit dengan chi-square = 6.50, df=3, p-value = 0.089980, 

RMSEA=0.113. 

Setelah dilakukan uji validitas konstruk dengan menggunakan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) pada item benevolence motivation, 

diperoleh model fit dengan chi-square = 12.00, df=4, p-value = 0.06469, 

RMSEA=0.051. 

 

Teknik Analisa Data 

Untuk melihat pengaruh independent variable yang diteliti yaitu dukungan 

sosial (appraisal support, tangible assistance, emotional support, 

informational support) dan forgiveness (avoidance motivation, revenge 

motivation, benevolence motivation) terhadap dependent variable yaitu 

kekerasan seksual, peneliti menggunakan teknik statistik analisis regresi 

berganda (multiple regression analysis). 
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HASIL 

Gambaran Deskriptif Sampel  

Sampel penelitian ini sebanyak 94 korban kekerasan seksual di panti-panti 

sosial di Jakarta yang terdiri dari berbagai tingkat usia diantaranya, 58 

orang berusia 13-16 tahun dan 34 orang berusia 16-18 tahun.  

 

Hasil Uji 

Langkah pertama peneliti melihat besaran R square untuk mengetahui 

berapa persen (%) varians DV yang dijelaskan oleh IV seperti yang 

dijelaskan tabel 1.0 di bawah ini. 

Tabel 1 

Model Summary Analisis Regresi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.420a 0.177 0.108 8.7098584 

Keterangan: 
b. Predictors: (Constant), Benevolence Motivation, Emotional Support, Tangible 

Asisstance, Informational Support, Revenge Motivation, Appraisal Support, Avoidance 
Motivation 

 

Berdasarkan data pada tabel 1.0 dapat kita lihat bahwa perolehan R2 

sebesar 0.177 atau 17.7%. Artinya pengaruh independent variable yang 

merupakan kekerasan seksual terhadap dependent variable dukungan sosial 

dan forgiveness adalah sebesar 17.7%, sedangkan 82.3% sisanya dipengaruhi 

oleh variabel lain diluar penelitian ini. Adapun hasil uji F dapat dilihat pada 

tabel 2.0 di bawah ini. 

Tabel 2 

Anova Pengaruh Keseluruhan IV Terhadap DV 

Model  Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 1368.367 7 195.481 2.577 ,019a 
Residual 6372.377 84 75.862   

Total 7740.744 91    

Keterangan: 

a. Predictors: (Constant), Benevolence Motivation, Emotional Support, Tangible 

Asisstance, Informational Support, Revenge Motivation, Appraisal Support, Avoidance 

Motivation 

 

Berdasarkan pada tabel diatas, diketahui bahwa nilai Sig. pada kolom 

paling kanan adalah sebesar 0,019. Dengan demikian diketahui bahwa nilai 

Sig. < 0,05, maka hipotesis nol (nihil) yang menyatakan tidak ada pengaruh 
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yang signifikan dari dimensi dukungan sosial (appraisal support, tangible 

assistance, informational support, emotional support) dan dimensi forgiveness 

(avoidance motivation, revenge motivation, benevolence motivation) terhadap 

kekerasan seksual pada remaja ditolak. Artinya ada pengaruh yang 

signifikan dari dimensi dukungan sosial (appraisal support, tangible assistance, 

informational support, emotional support) dan dimensi forgiveness (avoidance 

motivation, revenge motivation, benevolence motivation) terhadap kekerasan 

seksual pada remaja. Selanjutnya melihat signifikan atau tidaknya koefisien 

regresi dari masing-masing independent variable seperti hasil koefisien regresi 

yang tertera pada tabel 3. 

 

Tabel 3 

Koefisien Regresi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

Betrayal Trauma 12.311 13.427  0.917 0.362 

Appraisal Support 0.335 0.103 0.325 3.259 0.002 

Tangible Asisstance 0.276 0.106 0.226 2.617 0.010 

Emotional Support 0.195 0.095 0.212 2.053 0.043 

Informational Support 0.105 0.115 0.095 0.907 0.367 

Avoidance Motivation 0.211 0.100 0.216 2.103 0.038 

Revenge Motivation 0.162 0.100 0.169 1.629 0.107 

Beneviolence Motivation -0.055 0.103 -0.056 -0.535 0.594 

 

Efek Kekerasan Seksual BT = 12.311 + 0.335 (appraisal support) + 0.276 

(tangible assistance) + 0.195 (emotional 

support) + 0.105 (informational support) + 

0.211 (avoidance motivation) + 0.162 (revenge 

motivation) – 0.055 (beneviolence motivation) 

 

Untuk melihat signifikan atau tidaknya koefisien regresi yang 

dihasilkan dapat dilihat pada nilai sig pada kolom di atas, jika sig< 0.05 

maka koefisien regresi yang dihasilkan signifikan pengaruhnya terhadap 

kebahagiaan single mothers dan sebaliknya.Dari hasil di atas terdapat tiga 

koefisien regresi yang signifikan pengaruhnya terhadap kebahagiaan single 

mothers, yaitu makna hidup, ritual, pekerjaan ibu rumah tangga dan guru. 
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Penjelasan dari nilai koefisien regresi yang diperoleh pada masing-masing 

independent variable (IV) adalah sebagai berikut: 

1. Variabel dukungan sosial. Appraisal support, diperoleh nilai koefisien 

regresi sebesar 0.103 dengan Sig. sebesar 0.002 (Sig. < 0.05), dengan 

demikian Ha1 yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan dari 

appraisal support terhadap berkurangnya efek kekerasan seksual pada 

remaja diterima. 

2. Variabel dukungan sosial. Tangible asisstance, diperoleh nilai koefisien 

regresi sebesar 0.276 dengan Sig. sebesar 0.010 (Sig. < 0.05), dengan 

demikian Ha2 yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan dari 

tangible assistance terhadap berkurangnya efek kekerasan seksual 

padaremaja diterima. 

3. Variabel dukungan sosial. Emotional support, diperoleh nilai koefisien 

regresi sebesar 0.195 dengan Sig. sebesar 0.043 (Sig. < 0.05), dengan 

demikian Ha3 yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan dari 

emotional support terhadap berkurangnya efek kekerasan seksual pada 

remaja diterima. 

4. Variabel dukungan sosial.Informational support, diperoleh nilai koefisien 

regresi sebesar 0.105 dengan Sig. sebesar 0.367 (Sig. > 0.05), dengan 

demikian Ha4 yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan dari 

emotional support terhadapberkurangnya efek kekerasan seksual pada 

remaja ditolak.  

5. Variabel forgiveness. Avoidance motivation, diperoleh nilai koefisien regresi 

sebesar 0.211 dengan Sig. sebesar 0.038 (Sig. < 0.05), dengan demikian 

Ha5 yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan dari avoidance 

motivation terhadap berkurangnya efek kekerasan seksual pada remaja 

diterima. 

6. Variabel forgiveness. Revenge motivation, diperoleh nilai koefisien regresi 

sebesar 0.162 dengan Sig. sebesar 0.107 (Sig. > 0.05), dengan demikian 

Ha6 yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan dari revenge 

motivation terhadap berkurangnya efek kekerasan seksual remaja ditolak. 

7. Variabel forgiveness. Beneviolence motivation, diperoleh nilai koefisien 

regresi sebesar 0.055 dengan Sig. sebesar 0.594 (Sig. > 0.05), dengan 

demikian Ha7 yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan dari 

benevolence motivation terhadap berkurangnya efek kekerasan seksual pada 

remaja ditolak.  
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Kemudian langkah selanjutnya peneliti menguji penambahan 

proporsi varians dari tiap variabel independen jika IV tersebut dimasukkan 

satu per satu ke dalam analisis regresi. Besarnya proporsi varians pada 

ketangguhan mental dapat dilihat pada tabel 4.0 berikut: 

 

Tabel 4 

Kontribusi Varians IV terhadap DV 

Model R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 0.325a 0.106 0.096 8.77083 0.106 10.624 1 90 0.002 

2 0.335b 0.112 0.092 8.78874 0.006 0.634 1 89 0.428 

3 0.352c 0.124 0.094 8.77963 0.012 1.185 1 88 0.279 

4 0.353d 0.125 0.084 8.82476 0.001 0.102 1 87 0.750 

5 0.406e 0.165 0.117 8.66869 0.040 4.161 1 86 0.044 

6 0.414f 0.172 0.113 8.68508 0.007 0.676 1 85 0.413 

7 0.415g 0.172 0.103 8.73310 0.001 0.068 1 84 0.795 

Keterangan: 
a. Predictors: (Constant), AS 
b. Predictors: (Constant), AS, TS 

c. Predictors: (Constant), AS, TS, ES 
d. Predictors: (Constant), AS, TS, ES, IS 
e. Predictors: (Constant), AS, TS, ES, IS, AM 

f. Predictors: (Constant), AS, TS, ES, IS, AM, RM 
g. Predictors: (Constant), AS, TS, ES, IS, AM, RM, BM 
 

Dari tabel diatas dapat disampaikan informasi sebagai berikut: 

1. Variabel appraisal support memberikan sumbangan sebesar 10.6% dalam 

varians berkurangnya efek kekerasan seksual. Sumbangan tersebut 

signifikan secara statistik dengan Sig. F Change=0.002 (Sig. F Change < 

0.005) dan df=90. 

2. Variabel tangible assistance memberikan sumbangan sebesar 11.2% dalam 

varians berkurangnya efek kekerasan seksual. Sumbangan tersebut tidak 

signifikan secara statistik dengan Sig. F Change=0.428 (Sig. F Change > 

0.005) dan df=89. 

3. Variabel emotional support memberikan sumbangan sebesar 16.5% dalam 

varians berkurangnyaefek kekerasan seksual. Sumbangan tersebut tidak 

signifikan secara statistik dengan Sig. F Change=0.279 (Sig. F Change < 

0.005) dan df=88. 

4. Variabel informational support memberikan sumbangan sebesar 12.5% 

dalam varians berkurangnyaefek kekerasan seksual. Sumbangan tersebut 
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tidak signifikan secara statistik dengan Sig. F Change=0.750 (Sig. F 

Change > 0.005) dan df=87. 

5. Variabel avoidance motivation memberikan sumbangan sebesar 12.5% 

dalam varians berkurangnyaefek kekerasan seksual. Sumbangan tersebut 

signifikan secara statistik dengan Sig. F Change=0.044 (Sig. F Change < 

0.005) dan df=86. 

6. Variabel revenge motivation memberikan sumbangan sebesar 17.2% dalam 

varians berkurangnyaefek kekerasan seksual. Sumbangan tersebut tidak 

signifikan secara statistik dengan Sig. F Change=0.413 (Sig. F Change > 

0.005) dan df=85. 

7. Variabel beneviolence motivation memberikan sumbangan sebesar 17.2% 

dalam varians berkurangnyaefek kekerasan seksual. Sumbangan tersebut 

tidak signifikan secara statistik dengan Sig. F Change=0.795 (Sig. F 

Change > 0.005) dan df=84. 

 

DISKUSI 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua 

IVyaitu appraisal support dan avoidance motivation yang memberikan 

sumbangan terhadap varians berkurangnya efek kekerasan seksual secara 

signifikan jika dilihat dari besarnya R2 yang dihasilkan. Sedangkan terdapat 

lima IV yaitu tangible assistance, informational support, emotional support, revenge 

motivation, dan benevolence motivation tidak berpengaruh secara signifikan jika 

dilihat dari besarnya R2 yang dihasilkan.  
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Abstract 
Human resources is a major asset that can support the achievement of company objectives. 
Therefore, the company continually strives to develop and maintain employees in order not to 
affect the movement of employees (turnover). This study aims to examine the effect of job 
embeddedness and workengagement on turnover intention. These samples included 200 
employees of PT Medco E & P Indonesia taken with nonprobability sampling technique. Test 
the validity of the instrument turnover intention, scale job embeddedness, and Utrecht Work 
Engagement Scale (Uwes) was done by using confirmatory factor analysis (CFA). Results of 

multiple regression analysis is that there is significant influence job embeddedness and work 
engagement against turnover intention with R = 0.43. There are two dimensions of job 
embeddedness of variables that provide significant and negative effect terhadapintensi 
turnover, the fit organization and sacrifice organization. 

 
Keywords: Turnover Intention, Job Embeddedness, Work Engagement. 

 

Abstrak 
Sumber daya manusia merupakan aset utama yang dapat mendukung tercapainya tujuan 
perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan terus menerus berupaya untuk mengembangkan dan 
mempertahankan karyawannya agar tidak berdampak pada perpindahan karyawan 
(turnover). Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh job embeddedness dan 
workengagement terhadap intensi turnover. Sampel penelitian berjumlah 200 orang 
karyawan PT Medco E&P Indonesia yang diambil dengan teknik nonprobability sampling. 
Uji validitas dengan teknik Confirmatory Factor Analysis (CFA) dilakukan terlebih dahulu 
terhadap instrumen intensi turnover, skala job embeddedness, dan Utrecht Work Engagement 
Scale (UWES). Melaui teknik analisis regresi berganda diperoleh hasil terdapat pengaruh 
yang signifikan job embeddedness dan work engagement terhadap intensi turnover dengan 
R=0,43. Terdapat dua dimensi dari variabel job embeddedness yang memberikan pengaruh 
signifikan dan negatif terhadap intensi turnover, yaitu fit organization dan sacrifice 
organization.  
 

Kata Kunci: Intensi Turnover, Job Embeddedness, Keterikatan Kerja. 
 

 

Diterima: 8 Mei 2015 Direvisi: 5 Juni 2015 Disetujui: 13 Juni 2015 

 



Pengaruh Job Embeddedness Dan Work Engagement Terhadap Intensi Turnover 

 

230 

PENDAHULUAN 

 

Sumber daya manusia merupakan aset utama yang dapat mendukung 

tercapainya tujuan perusahaan. Hal tersebut yang membuat perusahaan 

menyadari bahwa karyawan sangat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas 

perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan harus memprioritaskan upaya 

untuk mengembangkan dan mempertahankan karyawan yang dapat 

mendukung tercapainya tujuan perusahaan agar tidak berdampak pada 

perpindahan karyawan (turnover). 

Ada kalanya pergantian karyawan karena turnover memberi dampak 

yang positif bagi suatu organisasi. Terutama apabila pekerja-pekerja yang 

pergi adalah mereka yang berkinerja rendah, individu yang kurang dapat 

diandalkan, atau mereka yang mengganggu rekan kerja (Mathis & Jackson, 

2006). Namun, sebagian besar turnover karyawan justru memberikan 

dampak negatif terhadap organisasi. Diantaranya, ketika perusahaan 

merekrut seorang pegawai baru untuk menggantikan mereka yang keluar, 

biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Mulai dari biaya perekrutan yang 

terdiri atas biaya pemasangan iklan, penggajian perekrut,  bahkan  

beberapa  perusahaan yang menerima pelamar dari lokasi yang jauh 

biasanya membiayai perjalanan dan akomodasi pelamar. Selain itu, 

tentunya akan ada pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan job description 

agar perkerjaan yang dilakukan sesuai dengan standar perusahaan. Dengan 

demikian, jika karyawan mengundurkan diri, terutama karyawan dengan 

high performers, maka perusahaan akan mengalami kerugian secara finansial 

dan waktu (Adhitiawan, 2014). 

Tingginya turnover karyawan tidak hanya melibatkan biaya yang 

harus dikeluarkan untuk melakukan rekrutmen dan pelatihan lagi tetapi 

juga menyebabkan perusahaan kehilangan sumber keterampilan, 

pengetahuan dan pengalaman yang akan berakibat negatif pada moril 

karyawan. (Ponnu & Chuah, 2010). Dimana karyawan yang bertahan 

harus menangani tanggungjawab ekstra atau tugas-tugas yang sebelumnya 

tidak pernah mereka lakukan, tanpa adanya keterampilan dan 

ketidakmampuan dalam menangani permasalahan (Puji, 2014). 

Kehilangan karyawan yang high performers juga dapat mengurangi 

kemampuan organisasi untuk berinovasi (Radjasa, 2012). 

Karyawan juga merupakan ujung tombak yang langsung berinteraksi 

dengan para klien atau relasi. Merekalah yang membuat para klien 

memutuskan untuk bekerjasama lagi atau tidak. Oleh sebab itu, kehilangan 
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karyawan yang mampu memberikan  pelayanan  terbaik  kepada klien 

akan sangat merugikan karena dapat menyebabkan perusahaan kehilangan 

klien atau relasi (Adhitiawan, 2014). 

Selain itu, jika karyawan di suatu perusahaan selalu mengalami 

pergantian maka akan menyebabkan ketidakstabilan bagi karyawan serta 

klien. Hal tersebut dikarenakan klien harus selalu berhadapan dengan 

orang-orang baru, sehingga perubahan-perubahan tersebut akan 

memberikan tampilan ketidakstabilan yang terdapat di perusahaan (Puji, 

2014). 

Selanjutnya, karyawan high performers adalah yang paling memahami 

apa yang terjadi di perusahaan. Mereka memegang informasi jauh lebih 

banyak dibandingkan pegawai-pegawai yang berkinerja rendah atau biasa. 

Jika karyawan tersebut berpindah ke perusahaan kompetitor dan 

membocorkan teknologi yang sedang dikembangkan oleh perusahaan, 

maka perusahaan akan sangat merugi. Hal tersebut dikarenakan 

perusahaan kompetitor dapat mengetahui bagaimana perusahaan 

menyusun anggaran dan harga untuk memenangkan tender proyek 

bernilai milyaran rupiah (Adhitiawan, 2014). 

Ada beberapa hal yang menyebabkan karyawan yang memiliki 

potensi tinggi memilih untuk meninggakan pekerjaannya. Gallup 

Organization melakukan survei terhadap satu juta karyawan dan delapan 

puluh ribu manajer yang kemudian di publikasikan dalam sebuah buku 

berjudul ―First Break All the Rules‖ (dalam Kristianto, 2009). Hasil survei 

menunjukkan bahwa jika orang- orang yang memiliki potensi tinggi 

meninggalkan perusahaan, maka lihatlah atasan tertinggi di departemen 

mereka. Lebih  dari  alasan  apapun,  dia  adalah alasan orang bertahan 

dan berkembang dalam organisasi. Atasan pula yang menjadi adalah 

alasan mengapa mereka berhenti dari pekerjaan dengan membawa 

pengetahuan, pengalaman, dan relasi bersama mereka. 

Di sisi lain, kebutuhan utama seorang karyawan tidak terlalu terkait 

dengan uang, namun lebih terkait dengan bagaimana dia diperlakukan dan 

dihargai (Kristianto, 2009). Para manajer bisa membuat karyawan stres 

dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya dengan terlalu mengontrol, 

terlalu curiga, terlalu mencampuri, sok tahu, dan terlalu mengecam 

(Kristianto, 2009). Para manajer terkadang lupa bahwa para pekerja 

bukanlah aset tetap, mereka adalah agen bebas. Jika hal ini berlangsung 

terlalu lama, seorang karyawan akan memutuskan untuk berhenti dari 

pekerjaannya dan membuat rasio turnover meningkat. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada 

seorang staff PT. Medco Energy yaitu Bapak Sayuthi mengungkapkan 

bahwa masih banyak karyawan yang resign setiap tahunnya di PT. Medco 

Energy yang berlokasi di SCBD (Sudirman Central Bussiness District). 

Adapun faktor utama yang membuat seseorang ingin keluar dari 

pekerjaannya adalah masalah kenyamanan. Kenyamanan tersebut 

dipengaruhi oleh sikap atasan terhadap bawahannya. Menurutnya, 

meskipun seseorang tersebut memiliki gaji besar tapi jika tidak ada 

kenyamanan yang didapat terutama dari atasan maka seseorang tersebut 

akan lebih memilih untuk meninggalkan pekerjaannya. Selain itu, 

ketidaknyamanan yang dirasakan juga dapat berupa jauhnya jarak tempuh 

antara tempat tinggal dan tempatnya bekerja. Banyak karyawan memilih 

mencari pekerjaan lain yang letaknya strategis dengan tempat tinggalnya. 

Dari pemaparan diatas, terlihat bahwa  turnover  karyawan  

merupakan salah satu tantangan sumber daya terbesar yang dihadapi oleh 

organisasi akhir-akhir ini  (Ponnu  &  Chuah,  2010).  Mobley (1977) 

menyatakan bahwa  sebelum karyawan memutuskan keluar dari organisasi 

maka ia akan melewati beberapa tahapan dalam proses pengambilan 

keputusan. Dengan demikian, sebelum seseorang keluar dari organisasi, 

ia akan memiliki keinginan untuk berhenti dari pekerjaannya dan 

menjalani beberapa proses kognitif yang kemudian mengarahkannya 

kepada perilaku aktual turnover. Dalam konstruk psikologi, istilah dari 

keinginan karyawan untuk keluar dari pekerjaannya disebut dengan intensi 

turnover. Menurut Sousa-Poza dan Henneberger (2004) intensi turnover 

merupakan manifestasi dari (hubungan) kemungkinan seseorang itu akan 

berganti pekerjaan pada satu periode waktu tertentu. Oleh sebab itu, 

intensi turnover yang dimiiki karyawan akan mengarah pada perilaku 

turnover. 

Hingga saat ini telah banyak studi mengenai alasan karyawan 

meninggalkan atau setidaknya berpikir untuk meninggalkan pekerjaan. 

Pada umumnya, penelitian terdahulu (March & Simon, 1958; Mobley, 

1977; Steers & Mowday, 1981; Price & Mueller,1981; Hom & Griffeth, 

1995 dalam Mitchell, et.al 2001) menggunakan variabel prediktor yang 

meliputi dua kategori utama untuk memprediksi intensi turnover. Kategori 

pertama, menekankan pada sikap kerja (kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi). Sedangkan kategori kedua, menekankan pada kemudahan dari 

pergerakan karyawan (yang dicerminkan pada alternatif pekerjaan dan 

perilaku pencarian pekerjaan). 
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Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mitchell, Holtom, Lee, 

Sablynski, dan Erez (2001) mengembangkan variabel yang 

mengidentifikasi faktor on-the-job dan off- the-job yang dapat mempengaruhi 

intensi turnover. Sekumpulan faktor on-the-job dan off-the-job yang 

mempengaruhi seseorang bertahan atau keluar dari pekerjaannya disebut 

dengan job embeddedness (Mitchel, et.al. 2001). Faktor-faktor yang termuat 

dalam variabel job embeddedness terdiri dari link, fit, dan sacrifice yang 

dilihat dari segi pekerjaan itu sendiri (on-the-job) dan hal-hal diluar 

pekerjaannya (off-the-job) seperti komunitas atau lingkungan sosial yang 

dimiliki individu tersebut (Mitchel, et.al. 2001). Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Mitchell, et.al. (2001); Halbesleben dan 

Wheeler, (2008); Takawira, Coetzee, dan Schreuder (2014) terlihat bahwa 

job embeddedness memiliki korelasi negatif terhadap intensi turnover. Dengan 

demikian, semakin tinggi job embeddedness yang dimiliki seseorang semakin 

rendah niat untuk meninggalkan pekerjaan tersebut dan sebaliknya. 

Selain job embeddedness, faktor lain yang dapat mempengaruhi intensi 

turnover adalah work engagement. Work engagement didefinisikan sebagai 

sebuah motivasi dan pusat pikiran positif yang berhubungan dengan 

pekerjaan. Work engagement dicirikan dengan semangat, dedikasi dan 

penghayatan dalam pekerjaan (Schaufeli, Salanova, Gonzales-Roma, & 

Bakker, 2002). Work engagement merupakan keterikatan psikologis 

seseorang terhadap pekerjaannya (Takawira, et.al., 2014). Menurut Saks 

(2006), work engagement terkait dengan sikap individu, niat dan perilaku. 

Oleh karena itu, karyawan cenderung lebih melekat terhadap organisasi 

mereka dan akan memiliki kecenderungan yang rendah untuk 

meninggalkan organisasi. Pandangan ini didukung oleh beberapa peneliti 

yang menemukan bahwa work engagement berhubungan negatif dengan 

intensi turnover (Du Plooy & Roodt, 2010; Halbesleben & Wheeler, 2008; 

Takawira, et.al. 2014). 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa job embeddedness dan work 

engagement telah muncul di dunia kerja saat ini sebagai konstruksi yang 

secara signifikan dapat mempengaruhi intensi turnover pada karyawan 

(Halbesleben & Wheeler, 2008). Hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa job embeddedness dan work engagement memiliki 

pengaruh yang negatif terhadap intensi turnover (Halbesleben & Wheeler, 

2008; Takawira, et.al. 2014). Dengan demikian, semakin tinggi job 

embeddedness dan work engagement yang dimiliki seseorang, maka semakin 

rendah keinginannya untuk meninggakan pekerjaannya saat ini. 
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Oleh sebab itu, dalam penelitian ini bukan hanya meneliti faktor 

didalam pekerjaan (on-the-job) tetapi juga faktor diluar pekerjaan (off-the-job) 

yang mempengaruhi intensi turnover seseorang. Selain  itu,  dalam  

penelitian  ini  juga meneliti sejauh mana level keterikatan karyawan pada 

pekerjaannya terhadap keinginannya untuk berhenti dari pekerjaannya  

saat  ini  yang  tercermin dalam kondisi psikologis yang positif selama 

bekerja. Sehingga penelitian yang akan dilakukan berjudul ―Pengaruh job 

embeddedness dan work engagement terhadap intensi turnover‖. 

 

Intensi Turnover 

Mobley (dalam Long, et.al., 2012) merupakan perintis dalam model 

teoritis turnover yang mengemukakan bagaimana tahapan atau proses 

pengambilan keputusan sebelum akhirnya terjadi perilaku aktual turnover. 

Mobley (1977) mendefinisikan  intensi  tunover  sebagai niat seseorang 

untuk meninggalkan pekerjaannya dengan melalui serangkaian proses 

pengambilan keputusan. Proses tersebut disertai oleh adanya pemikiran 

secara aktif dan pencarian alternatif pekerjaan yang lain setelah seseorang 

mengalami job dissatisfaction. Dengan demikian, sebelum terjadi perilaku 

aktual turnover, seseorang akan mengalami beberapa tahapan hingga 

perilaku turnover benar-benar muncul. Berdasarkan model teoritis Mobley 

(1977), tahapan tersebut disebut dengan proses withdrawal decision. 

 

Job embeddedness 

Job embeddedness adalah sekumpulan faktor yang menyebabkan karyawan 

bertahan pada pekerjannya yang merupakan konstruk yang mempengaruhi 

seseorang bertahan atau keluar dari pekerjaannya (Mitchell, et.al., 2001). 

Faktor-faktor tersebut terdiri dari link, fit, dan sacrifice yang dilihat dari segi 

pekerjaan itu sendiri (on-the-job) dan hal- hal diluar pekerjaannya (off-the-job) 

seperti komunitas atau lingkungan sosial yang dimiliki individu tersebut 

(Mitchel, et.al. 2001). 

 

Work engagement 

Work engagement adalah sebuah motivasi dan pusat pikiran positif yang 

berhubungan dengan pekerjaan yang dicirikan dengan semangat, dedikasi, 

dan penghayatan dalam pekerjaan (Schaufeli, et.al., 2002). 
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METODE 

 

Variabel yang ada pada penelitian ini adalah intensi turnover sebagai 

variabel terikat kemudian job embeddedness dan work engagement sebagai 

variabel bebas. Penelitian ini menggunakan kuesioner berupa skala likert 

yang berdasarkan pengembangan teori dari masing-masing variabel.  

Subjek  dalam  penelitian  ini adalah karyawan PT. Medco E&P Indonesia 

sebanyak 200 orang. Metode analisis menggunakan SPSS dan Lisrel. 

 

HASIL 

 

Hasil uji hipotesis menggunakan teknik analisis regresi berganda adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 1 

ANOVA 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression  
Residual  
Total  

7729.074 9 858.786 16.055  0.000a 

10162.839 190 53.489   

17891.913 199    

 

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi 0.000 

dimana taraf signifikansi 5% atau 0.05. Maka dapat diartikan bahwa ada  

pengaruh yang signifikan dari link-organization, link-community, fit-

organization, fit-community, sacrifice-organization, sacrifice-community, semangat, 

dedikasi, dan penghayatan dalam pekerjaan terhadap intensi turnover. 
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Tabel 2 

Koefisien Regresi 

Model 

Unstandardized 

coefficients 

Standardized 

coefficients 
Sig. 

B Beta  

1 (constant) 94.676  0.000 
Link organization  -.114 -.118 085 
Link community -.070 -.057 .397 
Fit organization -.174 -.162 .025 
Fit community .024 .022 .721 
Sacrifice organization -.460 -.422 .000 
Sacrifice community .110 .056 .356 
Semangat .025 .025 .823 
Dedikasi -.173 -.176 .123 
Penghayatan kerja -.061 -.060 .537 

Keterangan: 

a. Dependent Variable: Intensi_turnover 

 

Berdasarkan koefisien regresi pada tabel 2, menunjukkan bahwa 

persamaan regresi sebagai berikut: 

 

Intensi turnover   =  94.676-0,114Link organization - 0,070Link 

community - 0,174 Fit organization* + 0,024Fit 

community-0,460 Sacrifice organization* + 0,110 

Sacrifice community + 0,025Semangat -0,173 

Dedikasi - 0,061 Penghayatan kerja. 

 

Pada tabel 2, signifikan atau tidaknya koefisien regresi yang 

dihasilkan dapat dilihat dari nilai sig pada kolom paling kanan. Apabila 

P<0.05 maka koefisien regresi yang dihasilkan signifikan pengaruhnya 

terhadap intensi intensi turnover. Berdasarkan data pada tabel di atas, 

nampak bahwa hanya fit-organization dan sacrifice-organization yang signifikan 

sedangkan yang lainnya tidak signifikan. Penjelasan dari nilai koefisien 

regresi yang diperoleh pada masing-masing IV adalah sebagai berikut: 

1. Variabel  link  organization  memiliki nilai signifikansi sebesar 0,085. 

Karena nilai sig>0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nihil 

(H0) diterima. Jadi, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh 

signifikan link organization terhadap intensi turnover. 

2. Variabel link community memiliki nilai signifikansi sebesar 0,397. Karena 

nilai sig>0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nihil (H0) 

diterima. Jadi, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh 
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signifikan link community terhadap intensi turnover. 

3. Variabel fit organization memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,174 

dan signifikansi sebesar 0,025. Karena nilai sig<0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis nihil (H0) ditolak. Jadi, dapat dikatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif fit organization 

terhadap intensi turnover. Artinya, semakin tinggi nilai fit organization 

seseorang maka semakin rendah intensi turnover. 

4. Variabel fit community memiliki nilai signifikansi sebesar 0,721. Karena 

nilai sig>0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nihil (H0) 

diterima. Jadi, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh 

signifikan fit community terhadap intensi turnover. 

5. Variabel sacrifice organization memiliki nilai koefisien regresi sebesar -

0,460 dan signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai sig<0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis nihil (H0) ditolak. Jadi, dapat dikatakan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif sacrifice 

organization terhadap intensi turnover. Artinya, semakin tinggi nilai 

sacrifice organization seseorang maka semakin rendah intensi turnover. 

6. Variabel sacrifice community memiliki nilai signifikansi sebesar 0,356. 

Karena nilai sig>0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nihil 

(H0) diterima. Jadi, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh 

signifikan sacrifice community terhadap intensi turnover. 

7. Variabel  semangat  memiliki  nilai signifikansi sebesar 0,823. Karena 

nilai sig>0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nihil (H0) 

diterima. Jadi, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh 

signifikan semangat terhadap intensi turnover. 

8. Variabel dedikasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,123. Karena nilai 

sig>0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nihil (H0) diterima. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dedikasi 

terhadap intensi turnover. 

9. Variabel penghayatan dalam pekerjaan memiliki nilai  signifikansi  

sebesar 0,537.  Karena  nilai  sig>0,05  maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis nihil (H0) diterima. Jadi, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh signifikan penghayatan dalam pekerjaan terhadap intensi 

turnover. 

Pada bahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa terdapat dua IV 

yang memiliki pengaruh signfikan terhadap intensi berwirausaha, yaitu fit-

organization dan sacrifice-organization Peneliti juga ingin mengetahui  
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bagaimana besaran  muatan atau kontribusi dari masing-masing independent 

variable berpengaruh terhadap intensi turnover, lalu mengurutkannya dari 

besaran muatan yang paling besar hingga yang paling kecil. Pada akhirnya 

akan diketahui prediktor mana yang memiliki pengaruh paling besar 

terhadap intensi berwirausaha. Pada tabel 3 akan dipaparkan besarnya 

proporsi varians pada intense turnover. 

 

Tabel 3 

Proporsi Varian Sumbangan Masing-Masing IV 

No. Independent Variabel R Square  R2 Change 

1 Link organization 0.008  0.008 
2 Link community 0.008  0.000 
3 Fit organization 0.245  0.237 
4 Fit community 0.247  0.002 
5 Sacrifice organization 0.397  0.151 
6 Sacrifice community 0.401  0.003 
7 Semangat 0.420  0.020 
8 Dedikasi 0.431  0.010 
9 Penghayatan kerja 0.432  0.001 

 

Berdasarkan data pada tabel 3 dapat diketahui bahwa urutan 

prediktor yang memiliki kontribusi terhadap intensi turnover dari yang 

terbesar hingga yang terkecil adalah fit organization, sacrifice organization, 

semangat, dedikasi, link organization, sacrifice community, fit community, dan 

penghayatan kerja. Sementara variabel link community tidak memberikan  

sumbangan  atau  pengaruh bagi bervariasinya intensi turnover. 

 

DISKUSI 

 

Berdasarkan hasil analisis data serta pengujian hipotesis menggunakan 

perhitungan Anova  yang telah dikemukakan pada data sebelumnya, 

maka kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari penelitian ini adalah : 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan job embeddedness dan work engagement 

terhadap intensi turnover. 

2. Dari sembilan variabel bebas, hanya ada dua variabel yang berpengaruh 

signifikan terrhadap intensi turnover, sedangkan beberapa variabel 

lainnya tidak berpengaruh secara signifikan. Dimensi job embeddedness 

yang memberikan pengaruh signifikan dan negatif terhadap intensi 

turnover adalah variabel fit organization dan sacrifice organization. 

Sedangkan dimensi work engagement tidak ada yang memberikan 
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pengaruh signifikan terhadap intensi turnover. 

 

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat 

banyak kekurangan  di  dalamnya.  Untuk  itu, peneliti memberikan 

beberapa saran untuk bahan pertimbangan selanjutnya sebagai 

penyempurnaan penelitian selanjutnya, 

1. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel 

lain selain variabel yang telah diteliti agar lebih luas dalam gambaran 

penelitiannya. Seperti variabel stres kerja, komitmen organisasi, 

kepuasan kerja, dan lain sebagainya. 

2. Pada penelitian selanjutnya, sebaiknya dapat menggunakan subjek dari 

berbagai profesi. Hal itu dikarenakan turnover dapat terjadi di berbagai 

kalangan profesi. 

3. Setiap  perusahaan  diharapkan  dapat melakukan sosialisasi mengenai 

nilai- nilai yang diterapkan perusahaan. Hal tersebut ditujukan agar 

setiap karyawan dapat menyelaraskan antara nilai-nilai pribadi, tujuan 

karir dan rencana masa depan yang dimiliki dengan budaya perusahaan 

serta hal-hal yang terkait dengan pekerjaan secara langsung (misalnya, 

pengetahuan tentang pekerjaan, keterampilan dan kemampuan dalam 

bekerja). Dengan demikian, dapat tercipta kecocokan antara apa yang 

ada didalam diri karyawan dengan apa yang diharapkan perusahaan, 

sehingga dapat menciptakan kenyamanan bagi karyawan dalam bekerja 

dan keinginan karyawan untuk meninggalkan pekerjaannya pun menjadi 

rendah. 

4. Setiap  perusahaan diharapkan  dapat memberikan nilai tambah kepada 

karyawan. Misalnya, memberikan pelatihan, pembelajaran maupun 

mentoring kepada karyawan secara berkala. Dengan demikian, 

karyawan akan merasa bahwa diperusahaan tersebut ia mendapatkan 

banyak ilmu yang membawanya kearah kemajuan. Karyawan  akan  

merasa  apa  yang didapat di perusahaan tempatnya bekerja tidak ia 

dapatkan jika ia bekerja di perusahaan lain. Oleh sebab itu, ketika 

seorang karyawan berpikir untuk meninggalkan pekerjaannya, ia akan 

merasa banyak resiko ataupun kerugian yang akan diterimanya. Dengan 

demikian, keinginannya untuk meninggalkan pekerjaannya pun menjadi 

rendah. 
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Abstract 
Children with Down Syndrome have limited cognitive-related ability and special fenotive 
behavior. In this study, special and prominent behavior problem on children with down 
syndrome, such as comprehending ability, limited attention, disobedience, impulsiveness, 
compulsiveness, social withdrawal, aggression, and passivity which are related to family belief 
systems and parenting style. Sample of this study are 16 parents of children with down 
syndrome who are members of Perkumpulan Orang Tua Anak Dengan Down Syndrome 
(POTADS), Jakarta. Sampling technique used in this study was nonprobability sampling, 
incidental sampling. Analysis of data used was nonparametric, using Wilcoxon Correlation 

Test, α=0.05. Result of this study indicates family belief system and parenting style are 

significantly negatively correlated. Nine of 16 respondents stated their children has problem on 
emotion aspect. This condition indicates how important it is to train them to control their 
emotion 

 
Keywords: Down Syndrome, Family Belief Systems, Parenting Styles, Behaviour Problems 

 

Abstrak 
Anak dengan Down syndrome memiliki keterbatasan yang berkenaan dengan kemampuan 
kognitif dan perilaku fenotif yang khas. Pada penelitian ini behavior problems yang khas dan 
menonjol pada anak dengan Down syndrome yaitu kemampuan memahami, perhatian yang 
kurang, ketidakpatuhan, impulsive, kompulsif, social withdrawal, agresivitas dan pasivitas 
yang dihubungkan dengan family belief systems dan tipe pola asuh. Sampel yang digunakan 
sebanyak 16 orang tua dari anak dengan Down syndrome yang tergabung dalam 
perkumpulan orang tua anak dengan Down syndrome (POTADS) Jakarta. Teknik sampling 
yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan accidental sampling. Analisis data 
yang digunakan adalah nonparametric, dengan menggunakan uji korelasi Wilcoxon pada 
taraf signifikansi 0.05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik family belief systems 
maupun tipe pola asuh secara signifikan berkorelasi negative. Sembilan dari 16 orang sampel 
menyatakan anaknya memiliki permasalahan dalam aspek emosi. Kondisi tersebut 
mengindikasikan pentingnya melatih anak untuk dapat mengelola emosinya.  
 
Kata Kunci: Down Syndrome, Family Belief Systems, Pola Asuh, Masalah Perilaku 
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PENDAHULUAN 

 

Down syndrome seringkali diidentifikasi sebagai autosomal abnormal yang 

terjadi 1 (satu) dari setiap 800 sampai 1200 kelahiran hidup (Pueschel & 

Thuline, dalam Coe, Matson, Russel, Slifer, Capone, Baglia & Stalling, 

1999). John Langdon Down (dalam Coe et al, 1999), seorang Physician 

berkebangsaan Inggris yang pertama kali menggambarkan kondisi tersebut, 

juga mengidentifikasi karakteristik tingkahlaku. Maattaa, Tervo-Maattaa, 

Taanila, Kaski, dan Livanainen (2006) menegaskan bahwa individu dengan 

Down syndrome memiliki keterlambatan dalam perkembangan kognitif 

dengan kebatasan yang spesifik dalam bicara, produksi bahasa dan auditory 

short-term memory; sedikit bermasalah dalam perilaku adaptif dibandingkan 

dengan individu-individu dengan cognitive disabilities lainnya; dan memiliki 

risiko depresi dan penyakit Alzheimer yang tinggi. 

Studi perbandingan terdahulu melaporkan bahwa individu dengan 

Down syndrome menunjukkan tingkat psikopatologi yang rendah dari pada 

individu dengan mental disability lainnya, meskipun demikian, individu 

dengan Down syndrome menunjukkan behavior problems yang tinggi daripada 

anak-anak dengan perkembangan khsusus lainnya (Fidler, Booth-LaForce 

dan Kelly, 2006; Havemen, dan Kelly dalam Maattaa et al., 2006). Menurut 

Coe et al (1999) satu dari tiga anak dengan Down syndrome secara signifikan 

memiliki behavior problems. 

Hal tersebut menunjukkan anak dengan Down syndrome memiliki 

keterbatasan yang berkenaan dengan kemampuan kognitif dan perilaku 

fenotif yang khas. Sebuah behavior phenotype adalah karakteristik kognitif 

dan pola psikiatrik yang menggambarkan suatu gangguan spesifik (Flynt 

and Yule, dalam Nuovo dan Buono, 2011). Menurut Dykens (dalam Nuovo 

dan Buono, 2011) suatu fenotif menyatakan secara tidak langsung bahwa 

individu dipengaruhi oleh sindrom genetic yang menunjukkan ciri specific 

dan perilaku abnormal.  

Pada umumnya, secara signifikan behavior problems yang paling 

menonjol adalah emosional dan conduct disorder, dengan non compliance, 

agresi, dan hiperaktif (Cuskelly & Dadd; Gath & Gumley; Menolascino; 

Myers & Pueschel, dalam Coe et al. 1999). Remaja dengan Down syndrome 

menunjukkan sedikit externalizing symptoms dan suatu peningkatan yang 

tidak kentara dalam menarik diri dibandingkan dengan pemuda lainnya 

(Dykens et al., dalam Matta et al. et al., 2006). 
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Berdasarkan pemaparan tersebut, behavior problems dalam penelitian 

ini mencakup permasalahan-permasalahan perilaku yang disebabkan oleh 

kondisi phenotype anak dengan Down syndrome, yaitu keterbatasan 

kemampuan kognisi seperti kemampuan memahami, perhatian yang 

kurang, ketidakpatuhan, impulsive, kompulsif, social withdrawal, agresivitas 

dan pasivitas.  

Behavior problems dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

pendidikan orang tua, khususnya pendidikan ibu yang dikaitkan dengan 

pengasuhan di rumah (Sharav et al., dalam Maattaa et al., 2006), jenis 

kelamin di mana wanita lebih menunjukkan tingkat perkembangan yang 

lebih tinggi (Naguma, dalam Maattaa et al., 2006), tingkat kecerdasan 

(Maattaa el al., 2006), usia orang tua yang dikaitan dengan kemampuan 

anak dengan Down syndrome dalam melakukan adaptasi. Anak Down 

syndrome yang terlahir dari orang tua yang lebih tua secara signifikan 

memiliki skor adaptif yang lebih rendah dibandingkan dengan anak yang 

lahir dari orang tua yang lebih muda (Maattaa et al. et al., 2006), usia anak 

dengan Down syndrome, mempengaruhi kesehatan, keterampilan dan 

tingkah laku. Hal ini dikaitkan dengan fungsi dari system saraf pusat, yang 

merupakan critical penting dalam proses belajar dan perkembangan. Hasil 

penelitian menunjukkan sejalan bertambahnya usia terjadi penurunan yang 

bergradasi (Maattaa et al., 2006). Remaja dengan Down syndrome 

menunjukkan gejala penarikan diri, sejalan dengan bertambahnya usia 

(Dykens et al., dalam Maattaa et al., 2006). Perilaku mengganggu, 

gangguan kecemasan dan perilaku repetitive biasanya terjadi di bawah usia 

20 tahun, sedangkan depresi dan demensi terjadi pada individu dengan 

Down syndrome yang usianya lebih tua (Maattaa et al., 2006). 

Coe et al. (1999) mengungkapkan bahwa sebagian besar penelitian 

behavior problems pada anak dengan Down syndrome tidak hanya pada 

deskripsi dan prevalensi semata. Bagaimanapun, beberapa laporan 

menyampaikan indikasi bahwa behavior problems pada anak dengan Down 

syndrome merefleksikan adanya multiple faktor yang berisiko. Faktor-faktor 

yang diimplikasikan melalui analysis statistic mencakup penyesuaian orang 

tua dan saudara kandung (Cuskelly; Rollin, dalam Coe et al., 1999), level 

mental retardation (Gath & Gumley, dalam Coe et al., 1999) dan masalah 

medis (Turner, Sloper, & Cunninggham, dalam Coe et al., 1999). Anak laki-

laki lebih berisiko daripada anak perempuan meskipun perbedaannya tidak 

terlalu besar (Gath & Gumley; Menolascino, dalam Coe et al, 2006). 
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Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi behavior problems anak dengan Down syndrome 

adalah pendidikan orang tua, jenis kelamin anak, usia anak, usia orang tua, 

tingkat kecerdasan anak, relasi dengan saudara kandung, masalah-masalah 

medis yang dialami anak, kemampuan orang tua dalam menyesuaikan 

dengan kondisi anak, termasuk di dalamnya pola asuh dan keyakinan orang 

tua terhadap anaknya. 

Belief yang dimiliki orang tua dapat memberikan dukuangan atau 

permasalahan pada anak. Mc Gillicudy-DeLisi (dalam Savage & Gauvain, 

1998) menemukan bahwa keyakinan yang dimiliki orang tua, membuat 

orang tua mengkonstruksi pemikiran tentang anaknya. Hal tersebut sejalan 

dengan gagasan yang dikemukakan Wood (1999) bahwa beliefs orang tua 

memiliki keterkaitan dengan perilaku orang tua. Diperkuat pula dengan 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Cohen (2004) dengan melakukan 

stimulasi menstimulasi orang tua untuk lebih reflektif dan berpikir 

kompleks. Dengan menggunakan konsep perkembangan kognitif yang 

secara empiris disebut parental awareness yang memfasilitasi kreasi dari 

sebuah therapeutic alliance orang tua dan motivasi mereka terhadap 

perubahan. Teknik ini digunakan untuk membantu orang tua melakukan 

perubahan struktur internal melalui penggunaan klinis dari sebuah 

konseptualisasi turunan secara empiris dari perkembangan kognitif, 

berhubungan dengan parenting belief systems (Cohen, 2014). Hal ini 

mengindikasikan bahwa belief systems yang dimiliki orang tua 

berhubungan dengan perilaku dan perkembangan anak. Sementara itu, 

Tuco (2014) menyatakan bahwa sejak anak dilahirkan, ia sudah mulai 

berinteraksi dengan beliefs, sikap dan pola asuh orang tua serta pendidikan 

yang akan mempengaruhi seluruh perkembangan anak. Parental beliefs 

berhubungan dengan pengasuhan dan pendidikan dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan dan jenis kelamin orang tua. 

Collins, Maccoby, Steinberg, Hetheington & Bornstein (dalam Huver 

et al, 2010) menghubungkan antara parenting styles dengan perkembangan 

anak. Jackson, Henriksen, & Foshee; Kremers, Brug, De Vries, & Engels; 

Radziszewska, Ricardson, Dent & Flay; Steinberg, Lamborn, Darling, 

Mounts, & Dombush (dalam Huver et al., 2010) menemukan korelasi 

antara pola asuh dengan perilaku bermasalah pada remaja. Diperkuat pula 

oleh Baumrind; Maccobby dan Martin; Steinberg, Blatt-Eisengart dan 

Cauffman atau Villar, Luengo, Gomez dan Romero (dalam Raya et al., 

2013), dimana mereka menghubungkan tipe pola asuh dengan behavior 
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problems. Selanjutnya Belsky (dalam Huver, 2010) berpendapat bahwa 

parenting mempengaruhi karakteristik individual anak. 

Terdapat beberapa tipe pola asuh, Bamrind mengemukakan tiga tipe 

pola asuh, dan Maccobby empat tipe pola asuh (Raya et al., 2013). Huver, 

Otten, Vries, Rutger dan Engels (2010) membagi pola asuh dalam empat 

tipe. Hoffman (dalam Bornstein, 2002) mengidentifikasi beberapa kategori 

dari pengasuhan disiplin yaitu, power-assertive yang memiliki karakter 

sebagai pengontrol dan pemaksaan melalui hukuman dan ancaman; love-

withdrawl atau manipulasi memiliki karakter penghindaran dan penarikan 

diri dari kasih sayang dan perhatian; dan victim-centered dicipline atau induksi 

memiliki karakter menjelaskan peraturan-peraturan disiplin dan adanya 

konsekuensi dari segala tindakan. Sementara Pugh (2004) melakukan 

penelitian tentang tipe pola asuh dengan menggabungkan teori tipe pola 

asuh Baumrind dan Hoffman untuk diberikan pada orangtua dengan anak 

disability. Berdasarkan penelitiannya diperoleh tiga tipe pola asuh yang 

memiliki nilai validitas dan reliabilitas yang tinggi yaitu power-assertion, 

nurturence, dan induction. 

Penelitian ini menggunakan aspek tipe pola asuh untuk orangtua 

disability sebagimana hasil penelitian Pugh (2004) yaitu, power assertion, 

nurturence, dan induction. Berikut uraian ketiga tipe pola asuh tersebut: 

1. Power assertion 

Orangtua yang memiliki tipe pola asuh ini memiliki karakter sebagai 

pengontrol dan melakukan pemaksaan melalui hukuman dan ancaman, 

menggunaan kekuatan psikis, merampas hak-hak istimewa, dan 

pemberian perintah langsung. Hoffman (dalam Bornstein, 2002) 

menyatakan bahwa terus menerus dan berkuasanya power assertion 

berhubungan dengan orientasi moral pada anak yang berdasarkan pada 

rasa takut dari deteksi eksternal dan hukuman. Perhatian anak mengarah 

pada konsekuensi dari tindakan penyimpangan pada diri sendiri. Oleh 

karenanya, tipe pola asuh ini berhubungan negatif dengan 

perkembangan moral. 

2. Nurturence 

Tipe pola asuh ini mencakup kehangatan dan keterlibatan pada 

kehidupan pribadi anak. Dukungan dari orangtua berupa pengasuhan, 

kehangatan, kasih sayang, dan penerimaan orangtua. Dalam proses 

sosialisasi antara orangtua dan anak, perilaku orangtua menampilkan 

harapan anak mereka. Nurturence tidak secara langsung melakukan 

perubahan pada tingkah laku anak, tapi justru menjadi penengah atas 
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pengaruh dari teknik pengasuhan anak lainnya yang dapat melemahkan 

penyesuaian anak terhadap masa depan (Bornstein, 2002).  

3. Induction 

Bornstein (2002) menjelaskan bahwa tipe pola asuh ini mencakup 

orangtua yang menjelaskan dengan bijaksana tentang kedisiplinan, 

menggunakan alasan untuk menerapkaan ketaatan, mendorong anak 

untuk membuat keputusan, dan memberikan kesempatan pada anak 

untuk memahami apa yang diharapkan dari diri mereka. Tipe ini fokus 

pada perhatian anak atas konsekuensi perilaku mereka terhadap orang 

lain dan memberikan peluang besar pada anak untuk merasakan emosi 

orang lain, misalnya empati. 

 

METODE 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orangtua dengan anak Down 

syndrome yang tergabung dalam POTADS (Persatuan Orangtua Anak Down 

Syndrome) Jakarta. Sampel penelitian ini mencakup orang tua dengan anak 

down syndrome yang menghadiri pertemuan yang diadakan oleh POTADS 

Jakarta. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

nonprobability sampling dengan acccidental sampling yaitu suatu teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan sampel yang ditemui 

peneliti. Peneliti melakukan pengambilan data pada saat POTADS 

melakukan pertemuan dengan para anggotanya (sahabat POTADS). Pada 

bulan Juni 2014 pertemuan diselenggarakan di RS Harum Bekasi dengan 

dihadiri oleh orang tua, anak dengan Down syndrome beserta saudara 

kandungnya, guru sekolah anak Down syndrome, pengurus, nara sumber dan 

beberapa tamu. Jumlah seluruh orang tua yang hadir lebih dari 50 orang, 

namun yang bersedia mengisi angket hanya 24 orang. Salah satu alasan 

yang disampaikan adalah angket yang diisi oleh pasangannya (suami atau 

istri) sama saja. Cara pengisian angket dipandu secara klasikal. Namun 

demikian, setelah diinput dari 24 data yang diperoleh data yang dapat 

diolah hanya 16 orang. 

 

Instrumen Penelitian 

Behavior Problems. Penelitian ini menggunakan skala pengukuran behavior 

problems checklist yang disusun sendiri oleh peneliti dengan mengacu pada 

masalah-masalah yang muncul pada anak dengan Down syndrome 
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berdasarkan studi empiris yang telah dilakukan oleh para peneliti 

sebelumnya, yaitu masalah perilaku yang terkait dengan deficit kognitif 

seperti kemampuan memahami yang rendah, perhatian yang kurang, 

ketidakpatuhan, impulsive, kompulsif, social withdrawal, agresivitas dan 

pasivitas. Adapun rentang pilihannya adalah dari tidak pernah (1) sampai 

dengan selalu (6). 

 

Family Belief Systems. Dalam penelitian ini, family belief systems mengacu 

pada konsep yang digunakan King et al. (2009) bahwa family belief systems 

mencakup cara pandang orang tua terhadap anak mereka yang memiliki 

Down syndrome, dalam hal ini termasuk respon-respon emosional saat 

mereka mengetahui anaknya memiliki Down syndrome dan penerimaannya, 

kekhawatiran, harapan atau optimism dan upaya-upaya (striving) yang 

dilakukan terhadap anaknya. Penelitian ini menggunakan skala yang 

disusun oleh peneliti sendiri berdasarkan pada kerangka teori yang 

digunakan dalam penelitian King et al (2009).  

 

Pola Asuh. Pengukuran tipe pola asuh dalam penelitian ini dilakukan 

dengan mengadaptasi Parenting Survey Scale (PSS) yang disusun berdasarkan 

pada parenting style dari Baumrind dan parenting-moral development for children 

dari Hoffman dan Saltzstein. Penggabungan dua teori tipe pola asuh ini 

menghasilkan tiga pola asuh yang digunakan orang tua dengan anak 

berkebutuhan khusus yaitu power assertion, nurturance, dan induction. Skala 

pengukuran ini menyajikan enam kasus yang biasa dialami sehari-hari oleh 

orang tua. Setiap kasus disertai dengan tiga sampai tujuh pertanyaan. 

Seluruh pernyataan berjumlah 26 item. Responden diminta untuk mengisi 

pernyataan tersebut sesuai dengan yang biasa atau yang akan mereka 

lakukan saat menghadapi situasi seperti yang tertera dalam kasus. 

Instrumen dibuat dalam bentuk skala model Likert, yang terentang dari satu 

sampai lima alternatif pilihan, dari mulai tidak pernah sampai pasti 

melakukan hal tersebut. Dalam penelitian ini dimodifiksi menjadi enam 

alternatif pilihan yaitu dari mulai tidak pernah sampai dengan selalu.  

Ketiga instrumen penelitian tersebut dilakukan uji validitas, hasilnya 

sebagai berikut: 
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Tabel 1 

Ringkasan Hasil Uji Validitas 

Konstruk Aspek/Indikator 
Item 

Valid Tidak Valid 

Family Belief 
Systems 

Respon-respon emosional  1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 12 

9, 11 

Pandangan terhadap 
kehadiran ADS ditengah 
keluarga 

2, 3, 4, 5, 6, 
7, 10, 11, 12, 
14 

1, 8, 9, 13, 15, 
16 

Pandangan terhadap ADS 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 11, 12 

9, 10 

Persepsi terhadap tanggapan 
masyarakat 

1, 3, 4, 5 2, 6 

Kekhawatiran 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 9 

1, 8 

Harapan 1, 2, 3, 4, 5 - 
Upaya yang dilakukan 2, 3, 4, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 
12 

1, 5 

Pandangan terhadap 
pengasuhan ADS 

1, 2 3 

Keyakinan di masa depan 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 8, 9 
Power assertion Hukuman fisik 11, 29 16 
 Merampas hak 2, 10 17 
 Memberikan ancaman 7, 13, 32 - 
 Memerintah langsung 4, 15, 25 - 
Nurturence Memberikan kehangatan - 1, 5, 14, 27 
 Terlibat dalam kehidupan 

pribadi anak 
22, 31 6, 8 

 Menjadi mediator 18, 23, 26 - 
Induction Bijaksana dalam 

kedisiplinan 

21, 24 3 

 Memberikan alasan ketika 
menolak 

12, 30 20 

 Memberikan kesempatan 
anak untuk memutuskan 

9 19, 28 

Behavior Problems  1, 2, 5, 6, 7, 
8, 14, 15, 16, 
19, 20, 21, 
23, 24, 25, 26 

3, 4, 9, 10, 11, 
12, 13, 17, 18, 
22 

 

HASIL 

 

Hasil penelitian ini dianalisis dalam dua bagian yaitu, analisis deskriptif dan 

uji hipotesis penelitian. Hasil analisis deskriptif mencakup gambaran umum 

dari sampel penelitian (lihat table 2) dan kategorisasi variable (lihat table 3). 
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Tabel 2 

Gambaran Umum Subjek Peneliti 

Kategori Keriteria Jumlah Persentase 

Usia Orang Tua 20 – 39 7 43,75 % 
 Di atas 40 tahun 9 56,25% 
 Jumlah 16 100 % 
Jenis Kelamin Orang Tua Ayah 5 31,25 % 
 Ibu 11 68,75 % 
 Jumlah 16 100 % 
Usia Anak yang memiliki 
Down syndrome 

0 sd 5 tahun balita 12 75 % 

 6 sd 11 3 18,75 % 
 12 sd 18 1 6,25 % 

 Jumlah 16 100 % 
Pendidikan Orang Tua SMA 2 12,5 % 
 D3 4 25 % 
 S1 8 50 % 
 Tidak ada data 2 12,5 % 
 Jumlah 16 100 % 
Pekerjaan Orang Tua Karyawan/wati 8 50 % 
 Wiraswasta 1 6,25 % 
 Ibu Rumah Tangga 7 43,75 % 
 Jumlah 16 100 % 

 

Tabel 3 

Kategorisasi Variabel 

Variabel Kategori Jumlah Persentase 

Family belief systems Positif 8 50 % 
 Negatif 8 50 % 

  16 100 % 
Power Assertion Tinggi 7 43,75 % 
 Rendah 9 56,25 % 
  16 100 % 
Nurturance Tinggi 8 50 % 
 Rendah 8 50 % 
  16 100 % 
Induction Tinggi 9 56,25 % 
 Rendah 7 43, 75 % 
  16 100 % 
Behavior Problems Tinggi 8 50 % 

 Rendah 8 50 % 
  16 100 % 
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Adapun, berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian dengan 

menggunakan teknik nonparametric dengan menggunakan uji statstik 

Wilcoxon diperoleh hasil sebagai berikut:  

 

Tabel 4 

Hasil Uji Korelasi Antar Variable 

 Behavior– 

Belief 

Behavior– 

Power 

Behavior- 

Nurturance 

Behavior- 

Induction 

Z -3.464a -3.517b -3.440b -3.517b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .001 .000 .001 .000 

 

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa terdapat korelasi 

yang signifikan antara family belief systems dengan behavior problems dengan 

taraf signifikansi 0.001 dan nilai Z -3.464 menunjukkan arah hubungan 

yang negative, artinya semakin positif family belief systems maka semakin 

rendah behavior problems. Ketiga tipe pola asuh dengan behavior problems juga 

menunjukkan korelasi yang signifikan. Tipe pola asuh power assertion 

memiliki taraf signifikansi 0.000 dengan nilai Z -3.517 yang 

mengindikasikan arah hubungan yang negative secara signifikan, yaitu 

semakin tinggi tingkat pola asuh power assertion maka semakin rendah 

behavior problems. Tipe pola asuh nurturance memiliki taraf signifikansi 0.001 

dengan nilai Z -3-440 menunjukkan secara signifikan hubungan yang 

negative, artinya semakin tinggi tingkat nurturance maka semakin rendah 

behavior problems. Terakhir, tipe induction memiliki taraf signifikansi 0.000 

dengan nilai Z -3.517 menunjukkan bahwa tipe pola asuh induction memiliki 

korelasi yang signifikan dengan behavior problems secara negative, artinya 

semakin tinggi tipe pola asuh induction maka semakin rendah behavior 

problems. 

 

DISKUSI 

 

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian disimpulkan bahwa family belief 

systems memiliki korelasi yang signifikan dengan behavior problems pada anak 

yang memiliki Down syndrome, dengan arah hubungan negative. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin positif family belief systems maka semakin 

rendah behavior problems. Demikian pula halnya dengan ketiga tipe pola 

asuh, ketiganya baik tipe power assertion, nurturance maupun induction 
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memiliki korelasi yang signifikan dengan behavior problems, dengan arah 

hubungan negatif. 

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan terhadap semua 

variable penelitian menunjukkan bahwa family belief systems dan ketiga tipe 

pola asuh (power assertion, nurturance dan induction) dengan behavior problems 

memiliki hubungan yang signifikan dengan arah hubungan negative. Family 

belief systems dengan behavior problems memiliki taraf signifikansi sebesar 

0.001 dengan nilai Z -3.464. Hal tersebut mengindikasikan adanya korelasi 

negative yang signifikan antara family belief systems dengan behavior problems. 

Semakin positif keyakinan, nilai-nilai, dan pandangan orang tua serta 

semakin banyak respon-respon emosional yang bersifat positif yang 

diberikan terhadap anaknya yang memiliki Down syndrome maka semakin 

rendah masalah-masalah perilaku yang dialami anak. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Secara teoritis 

keyakinan dan cara pandang orang tua terhadap disabilitas yang dimiliki 

anaknya, akan mempengaruhi perilaku orang tua terutama saat orangtua 

berinteraksi dengan anak (Tuco, 2014; Cohen, 2014). Goodnow; Goodnow, 

Cashmore, Cotton, & Knight; Nino (dalam Savage & Guavain, 1998) 

menemukan bahwa keyakinan yang dimiliki orang tua mempengaruhi cara 

orang tua dalam menginterpretasi perilaku anak dan bagaimana mereka 

berinteraksi. Dengan kata lain, belief systems yang dimiliki orang tua 

mempengaruhi interaksi orang tua dengan anaknya, dan proses interaksi ini 

akan mempengaruhi perilaku anak. Belief systems orang tua terhadap 

disabilitas anaknya memiliki korelasi dengan perilaku yang ditampilkan 

anak, semakin positif maka semakin rendah behavior problems anaknya. 

Tipe pola asuh power assertion memiliki korelasi negative yang 

signifikan dengan behavior problems, dengan taraf signifikansi sebesar 0.000 

dan nilai Z -3.517. Hal ini dapat dipahami karena orangtua yang memiliki 

tipe pola asuh power assertion memiliki karakter sebagai pengontrol dan 

melakukan pemaksaan melalui hukuman dan ancaman, menggunaan 

kekuatan psikis, merampas hak-hak istimewa, dan pemberian perintah 

langsung, sehingga anak senantiasa diarahkan untuk menampilkan perilaku 

yang sesuai dengan harapan orang tua. Oleh karena ini tipe pola asuh ini 

membuat anak menjadi penurut dan menghindari hukuman. Hoffman 

(dalam Bornstein, 2002) menyatakan bahwa tipe pola asuh power assertion 

berhubungan dengan orientasi moral pada anak yang berdasarkan pada rasa 

takut dari deteksi eksternal dan hukuman. Perhatian anak mengarah pada 

konsekuensi dari tindakan penyimpangan pada diri sendiri. Dengan 
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demikian dapat dipahami bagaimana tipe pola asuh power assertion dapat 

meminimalisir masalah-masalah perilaku pada anak.  

Kondisi tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Aunola & 

Nurmi; Elgar, Waschbusch, Dadds & Sigvaldasson; Knutson, DeGarmo & 

Reid; McCoy, Frick, Money & Ellis; Pfiffner, McBurnett, Rathouz & 

Judice; Raya, Pino & Herruzo; Tur, Mestre & Del Barrio (dalam Raya et 

al., 2013) yang mengemukakan bahwa suatu kontruk seperti seting yang 

terbatas, pola disiplin atau kontrol perilaku yang konsistensi dan masuk 

akal, dihubungkan dengan masalah pada anak-anak yang relative rendah. 

Selain itu, tipe pola asuh power assertion ini dapat disejajarkan dengan tipe 

pola asuh authortative, di mana menurut Steinberg, Blatt-Eisengart dan 

Cauffman atau Villar, Luengo, Gomez dan Romero ( dalam Raya et al., 

2013), mengungkapkan bahwa tipe pola asuh Authoritative merpakan tipe 

pola asuh terbaik mencegah behavior problems pada anak. Dapat disimpulkan 

bahwa sikap tegas orang tua dalam menerapkan disiplin dan penghindaran 

anak akan hukuman yang akan diperolehnya bila ia melanggar atau 

menampilkan perilaku yang tidak diharapkan, dalam penelitian ini cukup 

efektif untuk mencegah masalah-masalah perilaku pada anak. 

Tipe pola asuh nurturance memiliki korelasi negative yang signifikan 

dengan behavior problems, dengan taraf signifikansi sebesar 0.001 dan nilai Z 

-3.440. Artinya semakin banyak orang tua menampilkan tipe pola asuh 

nurturance maka semakin rendah masalah-masalah perilaku pada anak. Tipe 

pola asuh ini mencakup kehangatan dan keterlibatan pada kehidupan 

pribadi anak (Saetermoe et al., 1990). Sejalan dengan penelitian ini, 

Bornetein (2002) mengungkapkan bahwa dukungan dari orangtua berupa 

pengasuhan, kehangatan, kasih sayang, dan penerimaan orangtua diduga 

dapat meminimalisir masalah-masalah pada anak. Dengan penerimaan, 

kehangatan dan kasih sayang, serta keterlibatan orang tua dalam kehidupan 

anak, membuat anak melakukan adaptasi dengan tuntutan dan harapan 

masyarakat, sehingga kemungkinan anak menjadi bermasalah relatif kecil. 

Terakhir, tipe pola asuh induction secara signifikan memiliki korelasi 

negatif dengan behavior problems, dengan taraf signifikansi sebesar 0.000 dan 

nilai Z sebesar -3.517. Artinya semakin banyak menggunakan tipe pola asuh 

induction maka semakin rendah behavior problems. Bornstein (2002) 

menjelaskan bahwa tipe pola asuh induction mencakup orangtua yang 

menjelaskan dengan bijaksana tentang kedisiplinan, menggunakan alasan 

untuk menerapkan ketaatan, mendorong anak untuk membuat keputusan, 

dan memberikan kesempatan pada anak untuk memahami apa yang 
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diharapkan dari diri mereka. Tipe ini fokus pada perhatian anak atas 

konsekuensi perilaku mereka terhadap orang lain dan memberikan peluang 

besar pada anak untuk merasakan emosi orang lain, misalnya empati. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan tipe pola asuh ini dapat memudahkan 

anak-anak dengan down syndrome untuk melakukan adaptasi dan berperilaku 

sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat pada umumnya. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa baik tipe 

pola asuh power assertion, nurturance maupun induction dapat meminimalisir 

behavior problems pada anak. Artinya, anak memerlukan ketegasan dalam 

penerapan disiplin, memerlukan kehangatan dan penerimaan, serta arahan 

dan alasan yang jelas dibalik dari suatu aturan, anak perlu diberi ruang 

untuk memahami perilaku yang dilakukannya, dampaknya serta arahan 

untuk memahami emosi dan kebutuhan orang lain. 

Penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan antara belief systems 

yang dimiliki keluaga dalam hal ini orang tua dengan masalah-masalah 

perilaku pada anak, serta juga menunjukkan adanya hubungan yang 

signifikan antara tipe pola asuh dengan behavior problems pada anak, hanya 

saja perlu diingat bahwa penelitian ini menggunakan sampel yang kecil 

dengan analisis statistik non parametrik, sehingga tidak cukup kuat untuk 

diambil kesimpulan secara umum. Dengan kata lain kesimpulan yang 

diberikan hanya pada kelompok sampel, belum dapat digunakan pada 

kelompok populasi yang lebih luas. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, sampel dalam penelitian ini 

terdiri dari orang tua yang memiliki pendidikan minimal SMA dengan 

tingkat penghasilan yang umumnya menengah atas. Hal ini 

mengindikasikan bahwa sampel penelitian tergolong masyarakat social 

ekonomi menengah atas, sehingga pemahaman mereka tentang disabilitas 

dan perilaku anaknya relative cukup baik. Pemahamannya terhadap kondisi 

anaknya tersebut mempengaruhinya perilakunya terutama dalam 

pengasuhan dan perawatan anaknya.  

Sembilan dari 16 orang sampel penelitian (56,25%) menyatakan 

bahwa anaknya memiliki permasalahan dalam aspek emosi seperti mudah 

terpancing dan sulit mengendalikan emosi, melempar-lempar benda yang 

ada di sekitarnya atau memukul orang lain. Perilaku bermasalah tersebut 

muncul pada semua tipe pola asuh. Kondisi tersebut bila dikaitkan dengan 

usia anak, dimana usia rata-rata anak dengan down syndrome pada penelitian 

ini 59 bulan atau empat tahun 11 bulan, masih sesuai dengan usianya. Anak 

berusia sekitar lima tahun masih belum dapat memahami emosi yang 
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dialaminya, perasaan orang lain dan ekspresi emosi yang sesuai, dengan 

baik. Mereka masih memiliki keterbatasan untuk hal tersebut, apalagi anak 

dengan Down syndrome yang secara teori memiliki keterbatasan dalam aspek 

kemampuan kognitif. Pola pikir yang sederhana membuat anak dengan 

Down syndrome yang usianya sudah lebih besar pun masih belum dapat 

mengelola emosinya dengan baik. Pada penelitian ini, dari tiga orang tua 

yang memiliki anak di atas 10 tahun, satu diantaranya mengeluhkan 

tentang permasalahan pengelolaan emosi, satu mengeluhkan sering bicara 

sendiri dan satu orang lagi tidak menyebutkan permasalahan apapun. 

Permasalahan perilaku yang dihubungkan langsung dengan 

kemampuan kognitif hanya dikemukakan oleh seorang orang tua dengan 

usia anaknya yang berusia dua tahun sembilan bulan, sementara pada orang 

tua lain yang anaknya berusia dua tahun hanya menyampaikan 

permasalahan keterlambatan perkembangan motorik, orang tua lainnya 

yang memiliki usia yang hampir sama tidak menyampaikan permasalahan 

perilaku yang dialami anaknya.  

Berdasarkan data yang terdapat dalam penelitian ini, sebagian besar 

anak dengan Down syndrome memiliki permasalahan dalam aspek emosi, 

terutama dalam hal pengelolaannya. Hanya saja, kesimpulan ini tidak bisa 

digeneralisasikan secara langsung pada populasi, selain sampelnya yang 

sedikit, juga rentang usia anak dengan Down syndrome yang kurang merata, 

lebih banyak yang berusia balita (75%) dan dua orang yang berusia 10 tahun 

serta satu orang berusia 17 tahun, sehingga mungkin saja permasalahan 

perilaku pada anak Down syndrome pada masa kanak-kanak, puber, remaja, 

bahkan dewasa belum dapat terungkap secara komprehensif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 

dalam diskusi, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 

 

Saran metodologis 

Mempertimbangkan beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian 

ini, maka peneliti menyarankan: 

1. Menambah jumlah sampel penelitian agar data hasil penelitian dapat 

dianalisis dengan menggunakan metode parametric sehingga hasil 

penelitian menjadi lebih kuat dan akurat. 

2. Variasi dari sampel penelitian juga diperlukan seperti rentang usia anak, 

sehingga dapat diungkapkan permasalahan perilaku di setiap tahap 

perkembangan anak. 
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3. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan banyaknya keluhan 

orang tua terkait dengan pengelolaan emosi anak, maka penelitian 

selanjutnya dapat difokuskan pada permasalahan pengelolaan emosi. 

 

Saran praktis 

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat peneliti ajukan adalah: 

1. Tipe pola asuh apapun dapat diberikan pada anak dengan Down syndrome 

selama hal tersebut dapat mengarahkan perilaku anak. Disiplin yang 

konsisten, perhatian, keterlibatan orang tua, kehangatan, dan penjelasan 

dari setiap aturan perlu diberikan orang tua, agar anak dapat 

menampilkan perilaku yang sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa family belief systems yang positif 

berkorelasi dengan behavior problems yang relative rendah, sehingga 

diharapkan keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan Down 

syndrome dapat melihat dari sudut pandang lain yang lebih positif, hal ini 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti sharing dengan orang tua, 

melihat kelebihan lain yang dimiliki anak dan lain-lain. 

3. Untuk meningkatkan agar family belief systems lebih positif dan behavior 

problems dapat diminimalisir, orang tua dapat mengikuti kegiatan sharing 

atau kegiatan lainnya yang diadakan POTADS yang dapat 

meningkatkan pengetahuan untuk mengasuh dan merawat anak dengan 

Down syndrome dengan tepat. 

4. POTADS dapat memberikan sharing pengetahuan pada orang tua, baik 

diantara orang tua itu sendiri atau mendatangkan pakar, terkait cara 

mengasuh dan merawat anak Down syndrome yang sesuai. Selain itu, 

kegiatan sharing juga dapat membuka wawasan orang tua sehingga 

diharapkan dengan wawasan yang bertambah, orang tua dapat 

melakukan restrukturisasi kognitif tentang belief yang dimilikinya saat ini 

menjadi lebih positif. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan 

yang dapat menggugah orang tua, seperti kisah sukses anak-anak dengan 

Down syndrome. 
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Abstract 
Since 2009, inclusive school programs were established in many schools in Indonesia, from 
pre-school to higher education. Inclusive school is school who accommodate students with 
various ability and character due to common right to study. Meaning students with special 
needs may be students of regular school and study the same material as other students. 
Challenges emerge for school and students' parents, particularly parents of students with 
special needs. These challenges have been overcome by effective communication done by school 
and parents of students with special needs. Knowledge of how to communicate effectively and 
communication method is needed by school and parents, thus the same aim can be reached to 
help students with special needs develop optimally at inclusive school. 

 
Keywords: Effective Communication, Inclusive School, Students with Special Needs 

 

Abstrak 
Sejak 2009, di Indonesia mulai marak program sekolah inklusi diberbagai jenjang 
pendidikan sejak jenjang prasekolah hingga universitas. Sekolah inklusi adalah sekolah yang 
menampung siswa dengan berbagai kemampuan dan karakter karena dianggap memiliki 
hak yang sama untuk belajar. Hal ini berarti siswa berkebutuhan khusus (SBK) dapat 
menjadi siswa di sekolah reguler dan mempelajari materi yang sama dengan siswa lainnya. 
Hal ini tentu saja menimbulkan banyak tantangan bagi pihak sekolah dan orangtua siswa, 
terutama pada orangtua SBK. Tantangan ini dapat mulai diatasi dengan membuka jalur 
komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dan orangtua SBK. Prinsip-prinsip 
komunikasi yang efektif serta metode komunikasi perlu diketahui antara pihak sekolah dan 
orangtua sehingga dapat dicapai kesamaan tujuan untuk membantu SBK berkembang 
optimal di sekolah inklusi. 
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PENDAHULUAN 

 

Saat ini, tidak lagi sulit ditemukan anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) 

bermain bersama teman-teman mereka di sekolah reguler. ABK yang 

dianggap memerlukan pendidikan dan perangkat yang berbeda dari teman-

temannya yang tidak berkebutuhan khusus, dahulu diarahkan untuk 

bersekolah di sekolah luar biasa (SLB). Akan tetapi dengan semangat 

bahwa pendidikan adalah hak semua anak, maka sekolah reguler mulai 

membuka diri untuk sama-sama berkembang dengan menerima siswa 

berkebutuhan khusus (SBK). Sistem pengajaran SBK di sekolah reguler 

tetap dibedakan dalam beberapa aspek tergantung dari kebutuhan khusus 

anak, tetapi dalam kegiatan belajar yang dianggap tidak membutuhkan 

instruksi khusus, SBK tetap mengikuti kegiatan belajar bersama teman-

teman di kelas reguler. 

Sejak tahun 1990-an terjadi gerakan menuju pendidikan luar biasa di 

sekolah-sekolah reguler dan kelas-kelas umum. Gerakan ini disebabkan 

hadirnya prinsip normalisasi atau berusaha menyediakan kondisi paling 

tidak terbatas (least restrictive environment) bagi SBK. Kondisi ini berarti 

lingkungan seputar SBK berusaha membuat SBK dalam situasi kehidupan 

sehari-hari yang normal, seminimal mungkin dalam pembatasan di 

lingkungan rumah maupun sekolah. Hal ini memberikan kemungkinan bagi 

SBK untuk bersekolah di sekolah reguler dengan kesempatan yang sama 

untuk mengikuti pendidikan dengan anak-anak lainnya (Mangunsong, 

2009). 

Dengan kondisi seperti ini, tentu saja timbul berbagai tantangan pada 

berbagai pihak terlibat. Sekolah, tentu harus siap dengan segala sarana dan 

prasarananya. Pada sarana tentu saja perlu ditambahkan atau dimodifikasi 

untuk memenuhi kebutuhan SBK. Misalnya, pada sekolah yang tadinya 

mungkin menggunakan tangga saja, jika mulai menerima SBK tuna daksa, 

mereka perlu mulai memikirkan untuk menambahkan lift atau jalan naik 

yang lurus. Dengan demikian maka siswa yang memakai kursi roda mudah 

mengakses kelasnya secara mandiri. Selain itu, guru sebagai teman belajar 

anak juga perlu menambah pengetahuannya tentang SBK dan cara belajar 

mereka. Para siswa reguler pun perlu mulai bisa menerima keberadaan SBK 

di kelas mereka. SBK yang mungkin butuh waktu lebih lama untuk bisa 

memahami materi atau saat bekerja kelompok perlu diterangkan kembali 

instruksi yang diberikan. SBK pun harus dapat menyesuaikan diri dengan 

kebiasaan-kebiasaan untuk belajar mandiri dan bekerja lebih giat dalam 
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mencapai tujuan bersama teman-teman mereka. Perangkat sekolah lain 

seperti satpam atau tata usaha pun harus bisa siap dalam berinteraksi 

dengan mereka. Mitra kerjasama sekolah, yaitu orangtua, baik orangtua 

siswa reguler maupun SBK, perlu paham pula bagaimana kondisi belajar di 

sekolah yang akan saling mendukung perkembangan optimal anak-anak 

mereka. 

Saat ini, beberapa masalah yang sering hadir di sekolah inklusi adalah 

masalah penyesuaian diri, baik pada guru maupun pada siswanya. Guru di 

sekolah inklusi sering merasa kurang memiliki pengetahuan dan pelatihan 

yang dapat membuat mereka merasa lebih percaya diri menghadapi SBK di 

kelas. Siswa kelas reguler seringkali merasa tidak paham dengan 

keberadaan mereka sehingga di beberapa sekolah inklusi timbul masalah 

pertemanan seperti bullying. Pada SBK, mereka pun harus menyesuaikan 

diri dengan hadirnya guru pendamping (shadow teacher) saat sedang belajar 

di kelas padahal teman-temannya tidak menggunakan guru pendamping. 

Orangtua siswa juga perlu menyesuaikan diri dengan mendampingi anak-

anak mereka, termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai 

berbagai hal yang dialami di sekolah. Mereka juga perlu ikut berdiskusi 

dengan guru kelas maupun guru pendamping mengenai pendampingan 

yang tepat di rumah untuk mendukung perkembangan anak-anak mereka di 

semua aspek perkembangannya. 

Semangat normalisasi bagi SBK di bidang pendidikan dalam bentuk 

sekolah inklusi memerlukan kerja sama yang baik antara pihak sekolah dan 

orangtua SBK agar SBK dapat memperoleh manfaat belajar di sekolah 

inklusi, bukan malah mendapatkan masalah karena berada di sana. Pola 

kerjasama yang baik tentulah memerlukan komunikasi yang baik antara 

pihak sekolah dan dan orangtua/keluarga SBK. Pola komunikasi pulalah 

yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman antara pihak sekolah dan 

orangtua siswa, sehingga perlu diketahui bagamana pola komunikasi yang 

efektif untuk membantu perkembangan optimal SBK di sekolah inklusi. 

 

Siswa Berkebutuhan Khusus (SBK) 

Siswa Berkebutuhan Khusus (SBK) menurut Ormrod (2011) adalah siswa 

yang berbeda dari kelompok siswa lainnya yang memerlukan materi belajar 

yang diadaptasi khusus serta pelatihan-pelatihan untuk memaksimalkan 

belajar dan pencapaian mereka. Banyak anak SBK yang memiliki hambatan 

di aspek kognitif, sosial atau fisik yang dapat mempengaruhi performa atau 
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kinerja mereka dalam belajar di sekolah umum. Beberapa kondisi yang 

dinyatakan sebagai siswa kebutuhan khusus adalah sebagai berikut: 

1. Siswa dengan kesulitan akademis atau kognitif khusus. Biasanya siswa 

ini memiliki kesulitan untuk memproses informasi yang berkaitan 

dengan kemampuan berpikir atau tuntutan akademis di sekolahnya. 

Beberapa diantaranya adalah siswa yang mengalami kesulitan belajar, 

kesulitan memusatkan perhatian seperti attention deficit hypercativity 

disorder (ADHD) atau hambatan dalam berbicara dan berkomunikasi. 

2. Siswa dengan masalah sosial atau perilaku. Pada siswa dengan 

kebutuhan khusus ini biasanya masalah mereka adalah dalam hal 

pengekspresikan diri. Hal ini membuat mereka sulit beradaptasi dan 

menyesuaikan diri dalam pergaulan dengan teman-temannya atau saat 

berinteraksi dengan pengajarnya. Akibatnya, mereka mengalami 

hambatan dalam kinerjanya di sekolah/kelas. Yang tergolong dalam 

kategori ini adalah anak dengan spektrum autisme dan anak yang 

mengalami masalah dalam emosi dan perilakunya. 

3. Siswa dengan keterlambatan dalam fungsi kognitif dan sosialnya. Pada 

siswa ini, mereka mengalami kesulitan dalam mencapai prestasi yang 

sesuai tahapan usianya dan biasanya perkembangannya setara dengan 

tahap anak yang usianya lebih rendah dibandingkan usia mereka. 

Contoh dari kategori ini adalah anak-anak dengan keterbelakangan 

mental. 

4. Siswa yang memiliki tantangan fisik atau sensori. Pada siswa ini 

biasanya karena ada masalah fisik dan medis, misalnya pada kecacatan 

fisik, gangguan penglihatan atau pendengaran. 

5. Siswa yang memiliki perkembangan kognitif yang melebihi usianya. 

Pada siswa ini, biasanya perkembangannya sangat maju dalam salah 

satu area kemampuan atau lebih, misalnya pada anak-anak cerdas 

berbakat istimewa. 

 

Dengan kondisi khusus yang mereka miliki, siswa-siswa ini 

memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri saat di sekolah. Mereka juga 

perlu beradaptasi terhadap penjelasan dari guru, setting kelas maupun saat 

bermain dengan teman-teman yang lain. Proses adaptasi mereka akan lebih 

baik jika didukung oleh komunikasi yang baik antara pihak sekolah, SBK 

serta orangtua SBK.  
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Sekolah Inklusi 

Ada beberapa bentuk penyelenggaraan sistem pembelajaran di sekolah 

umum, di antaranya adalah sistem pendidikan iklusif. Sistem pendidikan 

inklusif dibedakan dari istilah least restrictive environment (LRE) oleh Heward 

(2013). Menurutnya, inklusi berarti mendidik SBK dalam kelas pendidikan 

reguler sedangkan prinsip LRE mendidik SBK dalam kelas yang disetting 

semirip mungkin dengan kelas reguler. Hal ini juga dinyatakan oleh 

Mangunsong (2009) bahwa dalam pendidikan yang inklusif, sekolah 

diharapkan menyediakan kebutuhan bagi semua individu yang ada di 

dalam komunitasnya karena dianggap sebagai salah satu keragaman. Oleh 

karena itu, dalam lingkungan sekolah inklusif, sekolah harus 

mempertimbangkan kebutuhan semua orang, bukan hanya SBK yang 

menyesuaikan diri dengan setting sekolah yang ada. 

Di Indonesia, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia no. 70 tahun 2009 pasal 1, yang dimaksud dengan 

pendidikan inklusif adalah sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang 

memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk 

mengikuti pendidikan dalam satu lingkungan bersama-sama dengan peserta 

didik pada umumnya. Dengan demikian, pemerintah meletakkan landasan 

hukum untuk mendukung sistem pendidikan inklusi diterapkan di 

Indonesia. Dalam rangka menerapkan pendidikan inklusi ini, sejak tahun 

2004 pemerintah rutin menunjuk beberapa sekolah menjadi sekolah inklusi 

dan menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi masing-masing 

penyelenggara pendidikan. Akan tetapi, seperti yang diutarakan oleh 

Mangunsong (2009), sampai saat ini, SBK masih menerima model 

pengajaran yang beragam, belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip 

pendidikan inklusif, karena pihak penyelenggara pendidikan masih rancu 

antara menjalankan sistem pendidikan inklusi dengan integrasi. 

Mangunsong (2009) menjelaskan bahwa sistem integrasi berbeda 

dengan sistem inklusi. Pada sistem integrasi, SBK mengikuti kelas/sekolah 

khusus lalu dipindahkan ke sekolah reguler ketika dianggap sudah siap. 

Pada sistem integrasi, SBK ditempatkan dalam satu kelas berdasarkan 

tingkat keberfungsiannya dan pengetahuannya, bukan usianya. Prinsip 

utama sistem integrasi adalah bahwa SBK harus menyesuaikan diri dengan 

ketentuan sistem dan aktivitas kelas reguler. Sedangkan pada sistem inklusi, 

semua siswa, termasuk ABK dianggap sama, yaitu sama-sama bervariasi, 

sehingga seperti yang sudah dijelaskan di paragraf sebelumnya, SBK tidak 

perlu ―disiapkan‖ untuk dianggap berhak mengikuti pendidikan di kelas 
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reguler. Hal ini menunjukkan ada tantangan tersendiri bagi pengambil 

kebijakan untuk menyiapkan kurikulum yang dapat mengakomodasi 

kebutuhan semua jenis siswa di kelas/sekolah inklusi.  

 

Keluarga dengan Anak Berkebutuhan khusus 

Pada orangtua yang memiliki anak terdiagnosis berkebutuhan khusus 

ditemukan bahwa mereka melalui tahapan emosi dan tantangan yang 

serupa saat mereka bereaksi dan menyesuaikan diri dengan kelahiran atau 

diagnosis yang diberikan pada anak mereka. Menurut penelitian dari 

Boushey serta penelitian dari Holland (dalam Heward, 2013) orangtua 

biasanya melalui tiga tahap reaksi emosi saat menerima diagnosis anak 

mereka: pertama, orangtua biasanya mengalami krisis emosi yang ditandai 

dengan syok, penyangkalan dan rasa tidak percaya. Periode awal ini diikuti 

dengan periode perasaan/emosi yang bergantian antara perasaan marah, 

rasa bersalah, depresi, malu, self-esteem yang rendah, penolakan terhadap 

anak atau overprotective. Sampai akhirnya orangtua dapat menerima dan 

menyesuaikan diri dengan kondisi anaknya. 

Kochlar-Bryant (dalam Heward, 2013) menyebutkan bahwa orangtua 

yang memiliki ABK merupakan sumber utama pengetahuan tentang 

anaknya, baik kekuatan maupun kebutuhan dari sang anak. Orangtua juga 

melalui proses penyesuaian diri yang terus menerus dalam menghadapi 

kondisi anaknya sehingga selalu butuh dukungan dari orang lain di sekitar 

ABK untuk sama-sama mengusahakan perkembangan optimal bagi anak 

ABK. Orangtua ABK setidaknya memiliki sembilan peran dan 

tanggungjawab untuk dipenuhi yaitu sebagai pengasuh, pembimbing, 

orangtua pada saudara kandung ABK lainnya, istri/suami dari 

pasangannya, pemberi informasi untuk orang lain yang bertanya tentang 

kondisi anaknya dan mitra sekolah untuk perkembangan anaknya. Hal ini 

tentu berbeda dari orangtua yang tidak memiliki ABK. 

 

Pengembangan Kerjasama antara Sekolah dan Keluarga 

Melalui analisis dari hasil penelitian Yuniardi (2011) tentang masalah yang 

dialami pada sekolah-sekolah inklusi di Malang, ada keluhan dari guru 

bahwa mereka merasa bekerja sendiri, padahal pada sistem pendidikan 

inklusif, yang efektif adalah yang selalu ada keterkaitan antara keluarga, 

masyarakat dan siswanya. Hasil penelitian ini juga menyatakan pentingnya 

keterlibatan orangtua ABK dan masyarakat dalam proses pendidikan anak 

ABK. Hal ini juga senada dengan penelitian dari Blue-Banning dkk (dalam 
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Heward, 2013) bahwa kerjasama yang efektif antara sekolah dan orangtua 

ditandai dengan keterlibatan keluarga untuk meraih tujuan bersama, yaitu 

untuk perkembangan optimal anak. Jadi orangtua menerima dukungan dari 

sekolah dalam bentuk pengetahuan dan sarana yang bisa membuat mereka 

berpartisipasi penuh sebagai mitra kerja sekolah dan pihak sekolah 

menerima masukan dari keluarga yang dapat mendukung mereka untuk 

mengajar dan memfasilitasi belajar anak secara lebih efektif. Salah satu 

kuncinya adalah menjalin komunikasi yang baik. 

 

Prinsip Komunikasi antara Sekolah dan Orangtua 

C.L Wilson (dalam Heward, 2013) merekomendasikan lima prinsip yang 

dapat diajadikan dasar untuk mengembangkan komunikasi efektif antara 

sekolah dan orangtua, yaitu: 

1. Menerima Pernyataan Orangtua. 

Hal ini berarti menyatakan secara verbal dan nonverbal bahwa informasi 

yang disampaikan oleh orangtua ABK adalah sesuatu hal yang berharga. 

Ini akan membuat orangtua lebih terbuka dan bebas mengutarakan apa 

yang diketahuinya karena mereka merasa dihargai. Bagi pihak sekolah, 

menghargai orangtua bukan berarti langsung menyetujui semua hal yang 

disampaikan oleh orangtua. Pihak sekolah juga dapat menyampaikan 

bagaimana perkembangan anak di sekolah. Jika terdapat informasi yang 

berbeda antara pihak sekolah dan pihak orangtua, diharapkan tidak ada 

sikap saling menyalahkan melainkan saling berdiskusi sehingga bisa 

diketahui apakah yang menyebabkan perbedaan informasi tersebut. 

2. Mendengarkan dengan Aktif. 

Seorang pendengar yang baik akan memberikan perhatian dan respon 

tekait pembicaran yang berlangsung. Ia akan memberikan perhatian 

pada isi pembicaraan, mengetahui siapa yang mengucapkan apa dan 

bagaimana pengucapannya. Hal ini penting karena seringkali 

pembicaraan antara pihak sekolah dan orangtua menyangkut 

kesepakatan pelaksanaan program belajar ABK. Pihak sekolah perlu 

mendengarkan dengan aktif sehingga bisa paham atas keberatan yang 

mungkin timbul atas usulan program dari sekolah dan orangtua perlu 

mendengarkan aktif untuk mengetahui bagiamana program tersebut 

akan dilaksanakan di rumah maupun di sekolah. Oleh karena itu, jika 

ada ketidaksepahaman, dapat segera dicari solusi yang paling baik untuk 

menjalankan program tersebut. 
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3. Bertanya dengan Efektif 

Ketika berkomunikasi dengan orangtua, pihak sekolah seyogyanya 

memakai model pertanyaan terbuka. Hal ini akan berguna menggali 

jawaban yang sifatnya informatif dan deskriptif. Pertanyaan terbuka 

lebih efektif dibanding model pertanyaan tertutup yang kemungkinan 

jawaban yang tergali darinya hanya ya atau tidak saja. Selain itu, pihak 

sekolah juga perlu tetap menjaga fokus perhatian pada masalah yang ada 

dan menghargai keinginan keluarga bahwa mungkin ada beberapa hal 

yang ingin dijaga kerahasiaannya. Inti dari pertanyaan pihak sekolah 

adalah untuk mencari tahu alasan utama terjadinya suatu masalah 

sehingga bisa dibuatkan program bersama orangtua yang mungkin 

dijalankan dengan bekerjasama. 

4. Memberikan Dukungan 

Penting bagi orangtua untuk mendengarkan berita baik tentang anak-

anak mereka. Sekolah perlu menggambarkan dan menunjukkan pada 

orangtua tentang kemajuan yang dialami oleh anak mereka. Pihak 

sekolah perlu memberikan fokus pada apa yang berhasil dilakukan anak-

anak tersebut dan kemajuan yang mereka buat selama belajar di 

kelas/sekolah. 

5. Fokus pada Perkembangan SBK. 

Pada setiap pembicaraan tentu perlu ada pembicaraan awal untuk 

mencairkan suasana. Akan tetapi perlu diupayakan agar pembicaraan 

lebih banyak membahas mengenai perkembangan siswa. Pihak sekolah 

juga perlu mengetahui orang-orang yang terlibat dalam perkembangan 

anak sehingga dapat membuat program kerjasama dijalankan dengan 

efektif. 

 

Metode Komunikasi Sekolah dan Keluarga ABK 

Heward (2013) menyatakan bahwa belum ditemukan satu metode yang 

dianggap efektif atau dapat digunakan untuk semua orangtua dan keluarga 

ABK, sehingga cara yang paling baik adalah dengan memberikan berbagai 

metode komunikasi lalu mendiskusikan cara yang paling efektif dengan 

orangtua. 

1. Pertemuan Tatap Muka Orangtua-Guru. 

Pada metode komunikasi ini, orangtua dan guru bertatap muka, di mana 

masing-masing saling bertukar informasi dan saling berkoordinasi 

tentang usaha mereka untuk membantu ABK di rumah maupun di 

sekolah. Kelemahannya, metode ini seringkali berlangsung kaku dan 
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tegang sehingga seringkali isi pesan komunikasi tidaklah tersampaikan. 

Pada sekolah yang ingin menyelenggarakan pertemuan tatap muka, 

Stephens & Wolf (dalam Heward, 2013) memberikan panduan sebagai 

berikut: 

a. Bangun rapport. Bagi orangtua, penting untuk memahami bahwa guru 

anaknya adalah guru yang peduli terhadap perkembangan anaknya. 

Dengan demikian, sebelum mulai membahas perkembangan anak, 

guru perlu menggunakan waktu untuk berbincang-bincang singkat 

guna membangun kepercayaan orangtua, sehingga perbincangan soal 

perkembangan anak akan lebih luwes. 

b. Memperoleh informasi. Orangtua dapat memberikan informasi 

penting pada guru dalam memperbaiki pola belajar anak dan guru di 

sekolah kelak. Sehingga seperti pola komunikasi yang tadi sudah 

dijelaskan, diharapkan guru dapat menggunakan pertanyaan yang 

sifatnya terbuka untuk memperoleh informasi yang lebih deskriptif 

mengenai pola kebiasaan anak di rumah. 

c. Memberikan informasi. Guru perlu memberikan banyak informasi 

tentang performa siswa di sekolah dengan bahasa yang mudah 

dipahami oleh orangtua. Informasi ini sebaiknya dilengkapi dengan 

data seperti hasil karya anak sehingga perkembangan anak selama 

belajar di sekolah dapat dilihat. 

d. Buat kesimpulan dan tindakan lanjutan. Pertemuan ini haruslah 

diakhiri dengan kesimpulan mengenai diskusi yang sudah dilakukan 

dan semua keputusan yang dihasilkan dari diskusi tersebut. Pihak 

sekolah perlu melihat kembali strategi yang sudah disetujui selama 

pertemuan tatap muka dan mengindikasikan kegiatan-kegiatan apa 

yang sudah sama-sama disepakati untuk dilakukan. Beberapa sekolah 

melakukan pencatatan selama pertemuan lalu menggandakan catatan 

tersebut untuk disimpan oleh pihak sekolah dan pihak keluarga 

sambil mencatat waktu untuk pertemuan selanjutnya jika diperlukan. 

2. Komunikasi tertulis 

Pertemuan tatap muka antara pihak sekolah dan keluarga memang 

memberikan banyak keuntungan dan kemudahan. Akan tetapi 

pertemuan tatap muka ini seringkali tidak dapat dilakukan karena 

kesibukan pihak sekolah maupun keluarga SBK. Saat ini dikenal ada 

buku komunikasi di sekolah. Ini merupakan komunikasi tertulis antara 

pihak sekolah dan pihak keluarga. Untuk menggunakan metode 

komunikasi tertulis ini perlu kehati-hatian karena guru perlu 
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berkomunikasi dalam satu bahasa dengan orangtua, sedangkan lewat 

bahasa tulisan tidak dapat langsung diberikan umpan balik yang 

menyatakan bahwa kita paham atau tidak paham terhadap pesan yang 

disampaikan. Oleh karenanya, komunikasi tertulis hanya untuk 

menyampaikan informasi umum dan bukan untuk mendiskusikan hal-

hal yang spesifik sehingga dapat terhindar salah paham antara pihak 

sekolah dan keluarga. 

3. Komunikasi lewat telepon. 

Komunikasi ini dapat digunakan jika ada hal-hal di dalam buku 

komunikasi yang tampaknya kurang jelas. Akan tetapi tetap disarankan 

untuk membahas hal-hal spesifik yang membutuhkan diskusi panjang 

lewat metode komunikasi tatap muka. Namun jika ternyata ada hal-hal 

penting yang harus segera diberitahukan lebih dahulu, bisa 

menggunakan komunikasi lewat media telepon ini. 

4. Komunikasi lewat media e-mail dan text messaging. 

Pola komunikasi antara pihak sekolah dan orangtua saat ini selain 

dengan pertemuan tatap muka juga dimungkinkan untuk menjalin 

komunikasi melalui e-mail atau melalui media sosial media seperti 

Whats App, Facebook, Blackberry Messenger, sms. Meskipun bentuk 

komunikasi yang berbeda-beda, tetapi prinsip dasar yang penting 

disepakati adalah harus tetap saling menghargai antara pihak sekolah 

dan pihak keluarga ABK, bahwa kerjasama mereka memiliki satu 

tujuan bersama yaitu untuk perkembangan optimal SBK. 

 

DISKUSI 

 

Berdasarkan deskripsi sebelumnya, maka dapat diuraikan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sekolah inklusi adalah sekolah yang memungkinkan setiap orang untuk 

memperoleh pendidikan yang sama, termasuk memungkinkan ABK 

untuk berada di kelas reguler bersama dengan teman-temannya yang lain 

2. Pola kerjasama antara sekolah dan orangtua SBK dibutuhkan karena 

saat ini pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia masih menghadapi 

banyak tantangan. 

3. Bentuk kerjasama yang paling penting dikembangkan adalah bentuk 

komunikasi antara pihak sekolah dan orangtua SBK bahwa mereka 

sama-sama memiliki satu tujuan bersama, yaitu untuk perkembangan 

optimal SBK. 
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4. Pola komunikasi antara pihak sekolah dan orangtua SBK harus 

memperhatikan saling menghargai satu sama lain serta saling memberi 

dukungan untuk perkembangan SBK. Metode komunikasi yang dapat 

digunakan adalah dalam bentuk tatap muka langsung, menggunakan 

media tulis seperti dalam buku komunikasi ataupun dengan 

menggunakan alat bantu teknologi seperti e-mail, sms, dan media sosial 

yang ada serta bisa pula menggunakan telepon.  
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Abstract 
Many experimental researches have been conducted until recent years to see the effect of 
mastery learning approach on students’ cognitive behavior and affective characteristics. But 
the question is how much evidence is there in the existing research results provides scientific 
conclusions by combining existing experimental results. By treating different experiments of 
mastery learning as research replications, the experimental results can be combined using a 
meta-analysis technique. This paper shows how a quantitative research synthesis can 
effectively be used to combine statistical evidences of  researches conducted separately and 
independently. The effect of mastery learning on affective characteristics of students was 
selected for this research synthesis. The mastery learning approach to be investigated in this 
research synthesis is Bloom type of mastery learning strategy. Using 26 independent 
comparisons, the results of study show that: a) the effect sizes of mastery learning on affective 
characteristics of students are heterogeneous across studies, b) the source of study, either from 
dissertation or journal article,  does not explain the variability among the effect sizes, c) 
mastery learning programs using a ≥ 75% mastery criterion seem to have positive affective 
impact on the students, while those using < 75 % mastery criterion have no impact on the 
affective characteristics of students, d) the mean effect size shows a decreasing trend as the level 
of education increases, e) the mean effect size is highly positive for mathematics class and low 
positive effect for science and social studies, and f) short  treatment duration has a much larger 
positive effect size than the long term treatment duration.  
  
Keywords: mastery learning, affective effect size, research synthesis, statistical meta-analysis  

   

Abstrak 

Sampai saat ini telah banyak penelitian eksperimental dilakukan untuk melihat pengaruh 

pendekatan mastery learning pada perilaku kognitif dan karakteristik afektif siswa. Tapi 

pertanyaannya seberapa banyak bukti pada hasil penelitian yang ada yang memberikan 

kesimpulan ilmiah dengan mengkombinasikan hasil eksperimental yang telah ada. Dengan 

memberi perlakuan eksperimen mastery learning yang berbeda sebagai replikasi penelitian, 

hasil eksperimental dapat dikombinasikan menggunakan teknik meta-analisis. Penelitian ini 

menunjukan bahwa sintesis penelitian kuantitatif dapat secara efektif digunakan untuk 

mengkombinasikan bukti statistik dari penelitian yang dilakukan secara terpisah dan 

independen. Pengaruh dari mastery learning pada karakteristik afektif siswa diseleksi dari 

sintesis penelitian ini. Pendekatan mastery learning yang diinvestigasi pada penelitian ini 

adalah Bloom type of mastery learning strategy. Menggunakan 26 perbandingan 
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independen, hasil penelitian menunjukan bahwa: a) ukuran  pengaruh mastery learning 

pada karakterstik afektif siswa heterogen di setiap penelitian, b) sumber penelitian, dari 

disertasi maupun artikel jurnal, tidak menjelaskan variabilitas antar ukuran pengaruh, c) 

mastery learning-program yang menggunakan kriteria penguasaan a≥75% tampak 

memiliki dampak afektif yang positif pada siswa, dan yang menggunakan kriteria 

penguasaan <75% tidak memiliki dampak pada karakteristik afektif siswa, d) rata-rata 

ukuran pengaruh menunjukan kecenderungan menurun seiring meningkatnya tingkat 

edukasi, e) rata-rata ukuran pengaruh sangat positif terhadap kelas matematika dan  

pengaruh positifnya lebih rendah terhadap kelas ilmu pengetahuan alam dan social, dan f) 

durasi perlakuan yang pendek memiliki dampak positif yang lebih luas dibanding  durasi 

perlakuan jangka panjang.     

Kata Kunci: mastery learning, ukuran pengaruh afektif, sintesis penelitian, meta-analisis 

statistik 

 
Diterima: 16 April 2015 Direvisi: 12 Mei 2015 Disetujui: 21 Mei 2015 

 

 

INTRODUCTION 

 

The mastery learning approach to instruction has proven to be one of the 

most effective procedures for promoting academic attainment. Since 1968 

when the mastery learning strategy was developed, many researchers have 

conducted empirical studies that demonstrate the effectiveness of mastery 

programs in a wide variety of circumstances. Programs based on the 

mastery learning approach are used today at all levels of education from 

elementary school to graduate and professional schools covering diverse 

subject matters. 

Mastery learning can be generally defined as ―instruction organized to 

emphasize student mastery of specific learning objectives and to deliver 

corrective instruction as necessary in order to achieve that goal‖ (Levin, 

1985, ix). Although various contemporary approaches to mastery learning 

have been developed and practiced, there are two basic approaches to 

mastery learning, namely, Bloom‘s (1968) Mastery Learning (ML) strategy 

and Keller‘s (1968) Personalized System of Instruction (PSI). While both 

approaches share one common goal-to help all students to reach a very high 

level in their learning-ML is primarily designed for use in group-based 

instruction, whereas PSI, as its name indicates, is applicable in individual-

based instruction. 



TAZKIYA Journal of Psychology  Vol. 20 No. 2 Oktober 2015 

 

275 

Various topic were covered in mastery learning research, including, 

among other things, (a) aptitude and rate of learning; (b) ability to 

understand instruction; (c) quality of instruction; (d) the factor of time in 

mastery; and (e) the affective effect of school learning (Block, 1974). The 

learning criteria that are commonly used in investigating the effectiveness of 

mastery programs are the retention of the learned material, transfer of this 

material to novel situations, lower and high mental processes attained in the 

process of learning, and positive affect and interest in the learning task. 

Of all the criteria mentioned, student cognitive achievement is the 

criterion most often used by schools and researchers. The full-scale reviews 

of research on mastery learning by Block and Burn (1976) and Guskey and 

Gates (1986) report extraordinary positive effects of this approach on 

student achievement. While results of research on the effect of ML on 

cognitive achievement seem to be very promising, research on the effect of 

ML on affective characteristics of students shows inconclusive results.  

The purpose of this paper is to synthesize quantitatively research 

studies on the effect of mastery learning on student affective outcomes. 

Specifically, the study is supposed to answer several major questions, 

namely: Does the ML approach to instruction yield a larger affective effect 

size than the traditional approach? Does the affective effect size of the ML 

approach vary depending upon the mastery criterion, grade level, subject 

matter, and treatment duration? The mastery learning approach to be 

investigated in this research synthesis is the Bloom type of Mastery 

Learning strategy. To focus the study, the construct of affect is narrowed 

down to cover only interest in and attitude toward the subject. Other 

outcomes such as self-concept, self-efficacy, and mental health are excluded 

from this review. 

 

METHODS 

 

The first step in this research synthesis was to identify and to collect studies 

that investigated the effect of the ML approach on student affective 

outcomes. As in primary research the quality of a research review depends, 

to a certain extent, on the completeness of the sample of studies included. 

The sample of this review was limited to studies investigating the impact of 

ML on students‘ interest in and attitude toward subject matter as compared 

to traditional instruction. Traditional instruction is understood to me. 

Teacher-centered whole-group instruction in a self-contained classroom. 
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Most research studies were located with the help of earlier research 

reviews by Block and Burn (1976) and Guskey and Gates (1986). A search 

was performed through the database of the Current Index to journals in 

Education, ERIC, covering the time span 1970-1990. Since the ML 

approach was originally develop by Bloom and his students at the 

University of Chicago, the writer also searched dissertations that examined 

the effects of ML programs. Since the search was limited to the studies 

available at the University of Chicago Library, the writer does not claim 

that the sample obtained for this study was complete. The search yielded 

more than twenty studies relevant for the purpose of the synthesis. For 

inclusion in this research synthesis the following selection criteria were 

established: 

1. The study had to have some type of traditional instruction for 

comparison. 

2. The study had to involve application of ML that was clearly group-

based and teacher-paced. 

3. The ML program had to have ‗conventional‘ (not computerized) 

feedback and corrective procedures and not one-to-one tutorial 

procedures. 

4. The necessary statistical information for computing the effect size had 

to be available. 

After the twenty studies were read and scrutinized with regard to the 

mentioned selection criteria, thirteen of the studies were qualified for 

inclusion in this study. The final sample for the quantitative synthesis of 

affective outcomes consisted of seven dissertations and six journal articles. 

The thirteen studies reported 26 independent comparisons investigating the 

impact of ML on the students‘ interest in or attitude toward subject matter 

(See Appendix A). 

 

Coding Scheme 

The coding scheme was basically developed to record information on two 

major variables. The first is related to methodological characteristics of the 

study covering study design, effect size characteristics, measuring 

instrument, and source of study. The second deals with the treatment 

characteristics which include the mastery criterion, education level, subject 

matter, and time length (program duration). Although the variables 

included in coding might be related to the affective effect sizes, the 

information provided by the study was not as detailed and complete as 
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expected. Consequently, the writer reconstructed the coding scheme to 

produce one which is somewhat simpler than the initial one. 

 

Data Analysis 

The data were analyzed through the following statistical procedures. First, 

the effect size and its variance were estimated for each study. Second, 

detection of outliers was conducted using the homogeneity test statistic Qi 

by deleting the observation under examination (Hedges & Olkin, 1985, 

256). Third, the homogeneity of effect sizes for the complete sample was 

tested using the homogeneity test statistic Qt. Finally, the interaction 

between the explanatory variables and the effect sizes (Qb). The statistical fit 

of the model indicates that the explanatory variable is a source of systematic 

variance which explains the variability among the effect sizes. The estimates 

of effect sizes for each category of the explanatory variable were also 

calculated. The equations used in the analysis are as follows. 

 

1. Formula for calculating effect sizes: 

 

 
 

where  and  are the respective experimental and control group 

means and s is the sample pooled standard deviation (Hedges & 

Olkin, 1985, 79), 

 

 
 

and  and  are the experimental and control group sample sizes, 

respectively. 

 

 

 

 

2. Formula for calculating estimated variance (Hedges & Olkin, 1985, 

86): 
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3. Formula for computing homogeneity test statistics (Hedges & Olkin, 

1985, 127): 

 

 
 

4. Formula for calculating weighted mean effect sizes (Hedges & 

Olkin, 1985, 111): 

 

 
 

5. Formula for calculating the sample estimate of the variance of  

(Hedges & Olkin, 1985, 113): 

 

 
 

 

RESULTS 

 

The descriptive statistics for the 26 comparisons indicate that affective effect 

sizes range from -.53 to 1.368 with a mean of .31. Table 1 presents the effect 

size estimates and the values of the homogeneity test statistic Qi to locate 

outliers. Using this statistic study 3 is identified as a potential outlier, since 

the value of the homogeneity statistic with study 3 removed is the smallest 

of the Qi values. Study 21 has the next smallest Qi value. Although study 3 

seems to be a potential outlier, it was not dropped from the analysis since 

the value of Qi with study 3 excluded is still large enough to detect the 

heterogeneity of the sample effect sizes. 
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The overall homogeneity statistic Q for the affective effect size of the 

26 comparisons is 104.06. As a chi-square with k-1 degrees of freedom 

(where k is the number of comparisons), the homogeneity statistic Q is 

significant with p< .001. This shows that the effect sizes are heterogeneous 

across comparisons. The weighted common effect size for this complete 

sample is .393, with a standard error of .051.  

Since the effect sizes are heterogeneous across comparisons (complete 

sample), the subsequent analyses were done to identify possible sources of 

variability of the effect sizes. Source of study, percentage of mastery 

criterion, education level, subject matter, and program duration are used as 

explanatory variables for this analysis. Analysis by other explanatory 

variables was not conducted due to the limited information available. 

 

Table 1 

Effect Size Estimates and Homogeneity Statistics to Locate Outliers 

Study 
  

d 
 

Qi 

         1              50 50 -0.090 0.040 97.82 

         2              32 36 0.199 0.059 103.39 

         3              64 65 1.368 0.038 77.42 

         4              24 25 1.266 0.098 96.08 

         5              29 24 0.364 0.077 104.05 

         6              28 30 1..040 0.078 98.54 

         7              30 31 0.515 0.068 103.83 

         8              26 29 0.772 0.078 102.17 

         9              26 29 0.900 0.080 100.75 

     10              27 85 0.362 0.049 104.04 

     11              22 15 -0.170 0.113 101.17 

     12              27 14 0.565 0.112 103.79 

     13              21 15 0.218 0.115 103.79 

     14              26 41 -0.410 0.064 93.57 

     15              17 16 -0.200 0.122 101.11 

     16              26 16 -0.300 0.102 99.23 

     17              10 13 0.438 0.181 104.05 

     18              23 15 -0.530 0.114 96.40 

     19              13 14 -0.100 0.149 102.39 

     20              60 33 0.359 0.048 104.03 

     21              61 56 1.080 0.039 91.18 
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Study 
  

d 
 

Qi 

     22              26 23 -0.320 0.083 97.73 

     23              26 24 -0.030 0.080 101.75 

     24              26 28 -0.080 0.074 100.93 

     25              28 33 0.336 0.067 104.01 

     26              86 80 0.530 0.025 103.22 

 

The outcome of the attempt to fit a statistical model to affective effect 

size data with source of study as explanatory variable is presented in Table 

2.  

 

Table 2 

Analysis of Effect Size Variability with Source of Study as Explanatory Variable 

Source of Variation 
Test of Homogeneity Effect Size 

df Q p Mean SE 

Between Classes 1 0.05 Not sig   
Within Classes 24 104.01 <0.001   

Dissertation 17 78.18 <0.001 0.402 0.065 
Journal 7 25.83 <0.001 0.378 0.083 

Total 25 104.06 <0.001   

 

The between-class homogeneity statistic Qb with value .05 is not 

statistically significant as a chi-square statistic with one degree of freedom. 

This means that the variable source of study (dissertation and journal 

article) does not explain the variability among the effect sizes. As indicated 

the highly significant within-class homogeneity statistic of 104.01, the 

systematic variability among effect sizes is merely due to the large within-

class variation of effect sizes. The positive mean effect size of .402 (SE= 

.065) for dissertation studies is not significantly different from the mean 

effect size estimate of .378 (SE= 083) for studies from journal articles. 

Testing the association between the mastery criterion and the students‘ 

affective outcomes, a significant between-class homogeneity statistic Qb of 

value 32.29 (df=1, p< .001) is obtained as shown in Table 3. 
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Table 3 

Analysis of Effect Size Variability with Percentage of Mastery Criterion as 

Explanatory Variable 

Source of Variation 
Test of Homogeneity Effect Size 

df Q p Mean SE 

Between Classes 1 32.29 <0.001   

Within Classes 19 51.33 <0.001   
< 75% mastery 8 10.53 Not sig -0.135 0.108 
≥ 75% mastery 11 40.80 <0.001 0.609 0.075 

Total 20 83.62 <.0001   

 

The within-class homogeneity statistic Qw is still highly significant 

(Qw=51.33, df=19, p< .001). This may be due to studies with a ≥ 75% 

mastery criterion. Studies using this mastery criterion have heterogeneous 

effect sizes with a common effect size of .609 and standard error of .075. 

Little variation in effect sizes is observed in studies using a < 75% mastery 

criterion. The effect sizes of this category are homogeneous and its 

population effect size estimate is not significantly different from zero (M= 

.135, SE= .108). Using 95% confidence bands, the effect size estimates of 

the two criteria are significantly different from each other. Mastery learning 

programs using a ≥ 75% mastery criterion seem to have positive affective 

impact on the students, while those using a < 75% mastery criterion have no 

impact on the affective characteristics of the students. 

Three categories of education level are used to analyze the 

relationship between the variable level of education as explanatory variable 

and effect sizes. As the between-class homogeneity statistic Qb=16.11 

(df=2, p< .001) indicates, level of education does explain some of the 

variation among the affective effect sizes as shown in Table 4. 

 

Table 4 

Analysis of Effect Size Variability with Education Level as Explanatory Variable 

Source of Variation 
Test of Homogeneity Effect Size 

df Q p Mean SE 

Between Classes 2 17.15 <0.001   

Within Classes 23 86.91 <0.001   

grade 4 – 8 9 46.46 <0.001 0.601 0.078 

high school 5 19.61 <0.001 0.401 0.101 

collage 9 20.84 <0.050 0.105 0.091 

Total 25 104.06 <0.001   
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However, it does not explain all of the systematic variation in effect 

sizes since a highly significant within-class homogeneity statistic Qw=86.91 

is observed (df=2, p< .001). This large within-class homogeneity statistic is 

merely due to a large variation in effect size within each category of 

education level as indicated by significant homogeneity statistics for each 

category. Interestingly enough, the mean effect size computed from grades 

4-8 (d= .601, SE= .078) is the highest, followed by high school and college. 

Figure 1 illustrates the decreasing trend in mean effect size as the level of 

education increases. 

Table 5 presents the results of the analysis with subject matter as 

explanatory variable. For this purpose subject areas are classified into three 

categories, namely, science, mathematics, and social studies and language. 

The significant between-class homogeneity statistic Qb=16.11 (df=2, p< 

.001) allows the inference of an association between subject matter and the 

effect sizes.  

 

 
Figure 1 

Point estimate and 95% confidence band For the effect sizes classified by education 

level 

 

A significant within-class homogeneity statistic Qw=87.95 (df=23, p< 

.001) is also observed. This within-class variability is solely attributed to the 

mathematics and social studies/language categories.  
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Table 5 

Analysis of Effect Size Variability with Subject Matter as Explanatory Variable 

Source of Variation 
Test of Homogeneity Effect Size 

df Q p Mean SE 

Between Classes 2 16.11 <0.001   
Within Classes 23 87.95 <0.001   

Science 5 6.49 Not sig. 0.207 0.102 
Mathematics 9 54.29 <0.001 0.637 0.079 

Social/Language 9 27.17 <0.001 0.232 0.088 
Total 25 104.06 <0.001   

 

Of particular interest is the relatively high positive mean effect size of 

.601 (SE= .79) for mathematics mastery programs which substantially 

higher than the mean effect size for science and social studies mastery 

programs. Science and social studies/language mastery programs both have 

a relatively low positive effect on students affective outcomes, with mean 

effect size estimates of  .207 (SE= .102) and  .232 (SE= 088), respectively. 

The variable time length (treatment duration) addresses the question 

of whether the affective outcomes measured are long-term (less than eight 

weeks) or short-term effects (more than eight weeks). Table 6 displays 

results of the analysis with program duration as explanatory variable. The 

variable treatment duration is seen to be a significant explanatory variable 

with between-class homogeneity statistic Qb=17.44 (df=1, p< .001). 

 

Table 6 

Analysis of Effect Size Variability with Time Length as Explanatory Variable 

Source of Variation 
Test of Homogeneity Effect Size 

df Q p Mean SE 

Between Classes 1 17.44 <0.001   
Within Classes 21 62.6 <0.001   

< 8 weeks 10 34.22 <0.001 0.584 0.071 
≥ 8 weeks 11 28.38 <0.005 0.103 0.091 

Total 22 80.04 <0.001   

 

However, this variable does not explain all of the systematic 

variation of effect size since the within-class homogeneity statistic Qw=62.6 

(df=21, p< .001) is very highly significant. Both categories of treatment 

duration have large heterogeneous effect sizes. However, the two mean 

effect size estimates are significantly different from each other (M1= 

.584,SE1= 071; M2= .103, SE2= .091). the short treatment duration has a 
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much larger positive effect size than the long treatment duration. It seems 

that the longer the treatment duration, the lower the affective effect. 

 

DISCUSSION 

 

Generally speaking, this quantitative synthesis of research on the effect of 

the Mastery Learning approach on student affect supports the findings of 

previous reviews that students who learned under the ML approach liked 

the subject they were studying. Like Block and Burn (1976) and more 

recently Guskey and Gates (1986), this writer finds that group-based 

applications of the ML strategy have positive effects on student affect. The 

synthesis reveals, however, that the magnitude of effect varies widely across 

studies. This variability of effect size suggests that conclusions from the 

study should be drawn cautiously. 

Further analysis of the variability of effect magnitude indicates that 

many factors contribute to this variability. Mastery criterion, education level 

(age), subject matter, and treatment duration are found to be significant 

variables associated with affective effect size. Students who learned under a 

≥ 75% mastery criterion benefitted from the ML approach. In contrast, 

students who learned under a < 75% mastery criterion did not show higher 

affect than those learning under a traditional approach. 

The affective effect size is also found to be negatively related to 

student age. The greater the age of students, the lower the effect size. The 

size effect tends to decrease sharply as the level of education to which ML is 

applied increases. The subject area to which ML is applied also explains the 

variability of effect size. Mathematics ML programs have a powerful effect 

on student affect, while science and social studies/language ML programs 

have very little positive impact on affect. 

As predicted, a short treatment duration (less than eight weeks) for the 

ML approach yields a relatively high positive effect size, and a long 

treatment duration yields a very low effect size. Based on this result we may 

speculate that the effect seem to be a temporary condition that may result 

from the initial novelty of a new program. 

 



TAZKIYA Journal of Psychology  Vol. 20 No. 2 Oktober 2015 

 

285 

REFERENCES 

Ames, C. and Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: 

students‘ learning strategies and motivational processes. 
 Journal of Educational Psychology. 88 (3), 260-7. 
Anania, J. (1981). The effects of quality of instruction on cognitive and 

affective learning of student. Unpublished doctoral dissertation, 
University of Chicago. 

Anderson, L.W. (1973). Time and school learning. Unpublished doctoral 

dissertation, University of Chicago. 
Arlin, M.N. (1973). Learning rate and learning rate variance under mastery 

learning condition. Unpublished doctoral dissertation, University of 
Chicago. 

Block, J.H. and Burn, R.B. (1976). Mastery learning. In L Schulman (Ed)  

Review of Research in Education. 4, 3-49 
Cooper, H.M. (1989). Integrating Research. Newbury park, CA: Sage 

Publication, Inc. 
Covington, M.V. and Omelich, C.L. (1984). Task oriented versus 

competitive learning structures: motivational and performance 

consequences. Journal of Educational Psychology. 76 (6), 1038-50 
Dalton, D.W. and Hannapin, M.J. (1988). The effects of computer assisted 

and traditional mastery methods on computation accuracy and 
attitude. Journal of Educational Research. 82 (1) , 27-33 

Geeslin, D.H. (1984). A survey of pupil opinion concerning learning for 
mastery. Education. 105 (2), 147-50. 

Glass, G.N. (1976). Primary, secondary, and meta-analysis of research. 
Educational Researcher, 5, 3-8. 

Guskey, T. and Gates, S. (1986). Synthesis of research on the effect of 
mastery learning in elementary and secondary classroom. Educational 
Leadership, 43 (3), 73-80. 

Haver, W.E. (1987). Developing skills in college algebra-A mastery learning 
approach. Two-year College Mathematics Journal. 9 (5), 282-7. 

Hedges, L.V. and Olkin, I. (1985). Statistical methods for meta-analysis. 
San Diego: Academic Press, Inc. 

Jackson, G.B. (1980). Methods for integrative reviews. Review of 
Educational Research, 50, 438-460. 

Lee, M.M. and MacLean, J.E. (1978). A comparison of achievement and 
attitudes among three methods of teaching educational psychology. 
The Journal of Educational Research. 22 (2), 86-90. 

Levin, D.U. and Associates (Ed) (1985). Improving student achievement 
through mastery learning program. San Francisco: Jossey-bass 

Publishers. 
Long, J.C.; Okey, J.R. and Yeanny, R.H. (1981). The effects of a 

diagnostic-prescriptive teaching strategy on student achievement and 



The Effect of Mastery Learning on Affective Characteristics of Students 

286 

attitude in biology. Journal of Research in Science Teaching. 18 (6), 
515-23. 

Mevarech, Z.R. (1986). The role of a feedback-corrective procedure in 
developing mathematics achievement and self-concept in desegregated 
classroom. Educational Evaluation. 12, 197-203. 

Nordin, A. (1979). The effects of different qualities of instruction on selected 
cognitive, affective and time variable. Unpublished doctoral 
dissertation, University of Chicago. 

Slavin, R. (1987). Mastery learning reconsidered. Review of Educational 
Research, 57 (2), 175-213. 

Tenenbaum, G. (1982). A method of group instruction which is as effective 
as one-to-one tutorial instruction. Unpublished doctoral dissertation, 
University of Chicago. 

Whiting, B. and Render, G.F. (1987). Cognitive and affective outcomes of 
mastery learning. Clearing House. 60 (6), 276-80. 

Yildiran, G. (1977). The effects of level of cognitive achievement on selected 
learning criteria under mastery learning and normal classroom 
instruction. Unpublished doctoral dissertation, University of Chicago. 

 



TAZKIYA Journal of Psychology  Vol. 20 No. 2 Oktober 2015 

 

287 

FAKTOR-FAKTOR PSIKOLOGIS YANG 

MEMPENGARUHI INTENSI MEMBELI PRODUK 

FASHION TIRUAN 
 

Jazran Efendi 

Akhmad Baidun 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

jazranefendi1@yahoo.com 
 
 

Abstract 
The aim of the study was to examine psychological factors that predict intention to buy 
imitation fashoin product. This study used quantitative apporoach by multiple regression with 
significance level at 0.05. Data were collected from 150 visitors of Tanah Abang shopping 
center, Central Jakarta, using non-probability sampling. The result showed that there is 
significance effect of independent variable towards intention to buy imitation fashion product 
with R2 is 0.334. The test of minor hypotheses showed that motivation to comply has 
significant effect towards intention to buy imitation fashion product while behavioral beliefs, 
outcome evaluation, normative beliefs, control beliefs, power of factor and sex have no 
sginificant effect. Based on the result, consumers are suggested to explore fashion product they 
want to purchase so they will not get any loss while willing to purchase imitation fashion 
product. They are also expected to not easily following trends. 

Keywords: imitation fashion product, intention to buy, psychological factors 

 

Abstrak 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi 
intensi membeli produk fashion tiruan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan analisis regresi berganda dengan signifikansi 0.05. Sampel berjumlah 150 orang 
pengunjung kawasan pusat perbelanjaan Tanah Abang yang berlokasi di Jakarta Pusat yang 
diambil dengan teknik non-probability sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
ada pengaruh yang signifikan dari seluruh independent variable yang diteliti terhadap intensi 
membeli produk fashion tiruan sebagai dependent variable dengan nilai R Square sebesar 
0.334 atau 33.4%. Hasil uji hipotesis minor yang menguji dari ketujuh variabel 
menunjukkan variabel motivation to comply berpengaruh secara signifikan terhadap intensi 
membeli produk fashion tiruan, sedangkan behavioral beliefs, outcome evaluation, normative 
beliefs, control beliefs, power of factor dan jenis kelamin tidak menunjukkan pengaruh yang 
signifikan terhadap intensi membeli produk fashion tiruan. Berdasarkan hasil penelitian, 
konsumen disarankan untuk lebih menggali produk fashion yang akan dibeli agar tidak 
mendapatkan kerugian apabila hendak membeli produk fashion tiruan dan diharapkan tidak 
mudah mengikuti pendapat orang lain (latah) atau mudah begitu saja mengikuti tren 
fashion. 
 
Kata kunci: faktor-faktor psikologis, intensi membeli, produk fashion tiruan 
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PENDAHULUAN 

 

Pakaian atau busana sudah menjadi kebutuhan pokok manusia selain 

makanan dan tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian untuk 

melindungi tubuh dari bagian yang tidak terlihat dan menutupi dirinya, juga 

meningkatkan kenyamanan, keamanan dari terbakar sinar matahari atau 

berbagai fungsi lainnya. Pakaian pada mulanya dibuat dari tanah liat, daun-

daunan, kulit binatang dan kulit kayu (Judy, 1986).  

Perkembangan model dan jenis pakaian mengacu pada adat-istiadat, 

kebiasaan, dan budaya masyarakat tertentu atau yang lebih dikenal dengan 

istilah fashion. Fashion merupakan cara berpakaian sehari-hari untuk suatu 

kurun waktu tertentu, yang diterima dan diikuti oleh sebagian masyarakat. 

Fashion terus berubah dari waktu ke waktu, seringkali jauh lebih cepat 

daripada budaya dimana fashion itu berkembang. Kata fashionable dipakai 

untuk menggambarkan seseorang atau sesuatu yang cocok dengan look yang 

populer pada suatu masa, kebalikannya disebut unfashionable (Kamus Mode, 

2010). 

Produk fashion pun kini dengan mudah ditemukan di pusat 

perbelanjaan atau mal dengan berbagai model dan merek, tentu saja akan 

memudahkan konsumen dalam mencari produk fashion yang diinginkan. 

Kegiatan berbelanja memang sudah tidak bisa lepas dalam kehidupan 

sehari-hari terutama masyarakat perkotaan khususnya ibukota Jakarta. 

Kota Jakarta telah tumbuh menjadi sebuah kawasan komersial yang tanpa 

diduga ternyata menyimpan jumlah mal terbanyak di dunia. Sebanyak 130 

mal yang tersebar di seluruh kota Jakarta menjadikan para perusahaan 

pemegang lisensi produk internasional dengan mudah mempengaruhi 

konsumen dengan merek kenamaan dunia. Sebut saja PT. Mugi Rekso 

Abadi, PT. Bagasi Luks, Time International ataupun Mahagaya Perdana 

yang telah sukses membangun mal di Jakarta menjadi tak kalah bersaing 

dengan mal kelas dunia (Amalludin, dalam Putri, 2010). 

Penggunaan produk bermerek kelas dunia tidak hanya diperuntukkan 

bagi konsumen yang berasal dari status sosial kalangan atas. Konsumen 

yang berasal dari status sosial kalangan menengah pun ingin menyandang 

penggunaan produk fashion ini, tentunya menciptakan efek yang beragam. 

Ketika pakaian ternyata menyandang merek desainer terkenal, hal itu dapat 

dianggap sebagai kemewahan untuk mengekspresikan diri tentang ide dan 

arti diri seseorang (Mowen, 2002). Dengan demikian konsumen termotivasi 

dan berkeinginan untuk memberikan citra diri kepada orang lain dengan 
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kemampuan untuk membayar harga tinggi untuk produk bermerek tertentu 

(Solomon, dalam Rajagopal, 2010).  

Sebagai konsumen yang menghargai karya orang lain atau hak cipta. 

Konsumen seharusnya membeli produk fashion asli, tetapi tidak sedikit 

konsumen yang memilih bahkan menggemari produk fashion tiruan. 

Kecenderungan perilaku konsumen di Indonesia dalam membeli produk 

fashion ternyata lebih menggemari produk fashion tiruan dibandingkan 

dengan produk fashion asli. Hasil survei membuktikan dari 34 konsumen 

yang diwawancarai, 20 orang (58.82%) ternyata memiliki kecenderungan 

untuk membeli produk fashion tiruan, 13 orang (38.24%) memiliki 

kecenderungan untuk membeli produk fashion asli dan satu orang (2.94%) 

memilih lain-lain (www.forum.kompas.com, diakses pada tanggal 7 

November 2013 pada pukul 20.00 WIB). Menurut Cordell (dalam Siham, 

1996), konsumen lebih memilih produk fashion tiruan dikarenakan karena 

status simbolik dari merek yang tertera, lokasi berbelanja yang mudah 

diakses, dan rentang harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk 

fashion asli. 

Fenomena pemalsuan produk yang sedang berkembang menyebabkan 

masalah sosial dan ekonomi yang sangat serius dan dapat menimbulkan 

gejala ekonomi dan kepercayaan konsumen terhadap produk bermerek 

tertentu (Tom, et al., dalam Ahmad, 2012). Pembajakan atau pemalsuan 

dapat dikatakan sebagai akibat dari meningkatnya perdagangan global dan, 

majunya perkembangan teknologi, dan meningkatnya barang yang 

dianggap bernilai untuk dipalsukan (Business News, dalam Boonghee, 

2005). Merek barang mewah mudah dipalsukan karena barang tersebut 

mudah untuk dijual dan tidak menciptakan biaya produksi yang tinggi 

(Ervina, 2013).  

Banyak peneliti berpendapat bahwa meningkatnya pasar global akan 

mengurangi homogenitas perilaku konsumen dalam suatu negara dan 

mampu meningkatkan kesamaan di seluruh Negara (Rajagopal, 2010). 

Pemalsuan sulit untuk dihentikan karena banyaknya permintaan dari 

konsumen di seluruh dunia (Bloch, et al., dalam Ahmad, 2012). Pemalsuan 

merek populer merupakan masalah yang serius di dunia tanpa terkecuali di 

Indonesia. Industri fashion khususnya, produk palsu dapat ditemukan di 

sejumlah produk barang seperti pakaian, sepatu, jam tangan dan perhiasan 

(Yoo & Lee, 2009). Sebuah laporan menyebutkan bahwa investor 

internasional ragu untuk melakukan investasi industri pakaian di Indonesia 

karena level pemalsuan yang tinggi di pasaran (Ekawati, dalam Ervina, 
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2013). Kerugian akibat pemalsuan produk fashion yang terjadi di Indonesia 

pada tahun 2002 sebesar Rp. 2 Trilyun dan 9 tahun kemudian tepatnya 

pada tahun 2011 sebesar Rp. 43.2 Trilyun (www.thejakartapost.com, dalam 

Ervina, 2013) 

Berdasarkan uraian paragraf di atas, kerugian yang dialami sektor 

industri di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Kecenderungan 

konsumen memilih produk fashion tiruan memicu pertumbuhan pasar gelap 

yang merugikan berbagai pihak. Fenomena seperti ini mendorong 

penelitian mengenai perilaku konsumen dalam membeli produk fashion 

tiruan sangat dibutuhkan (Han, 2007).Konsumen akhirnya menilai, 

mencari, membeli, dan memakai produk yang dibutuhkan. Penjelasan 

tersebut dapat dikatakan bahwa untuk mewujudkan suatu aktivitas membeli 

perlu adanya kemauan yang kuat untuk melakukannya (Engel, 2006). 

Menurut Ajzen (2005) kemauan yang kuat untuk melakukan suatu 

tingkah laku, termasuk tingkah laku membeli, dapat dijelaskan melalui 

konsep intensi. Intensi dalam diri seseorang menggambarkan aspek internal 

maupun eksternal yang mempengaruhi orang tersebut dalam mewujudkan 

suatu perilaku. Faktor yang mempengaruhi intensi menurut Ajzen (2005) 

yaitu sikap, norma subjektif dan perceived behavioral control. Sikap 

diasumsikan pada derajat seseorang dari evaluasi yang disukai atau tidak 

disukai pada perilaku tertentu (Ajzen, 2012). Sikap ditentukan oleh dua 

determinan yaitu behavioral beliefs dan outcome evaluation (Ajzen, 2005). 

Sebelum seseorang memunculkan perilaku membeli produk fashion tiruan, 

seseorang diasumsikan memiliki intensi dari beberapa beliefs atau keyakinan 

untuk menampilkan perilaku tersebut. Keyakinan positif dalam membeli 

produk fashion tiruan seperti harga yang lebih murah mampu menjadi nilai 

kompensasi tersendiri bagi konsumen terlepas dari kualitas produk yang 

lebih inferior. Konsumen pun memiliki sikap positif dalam membeli produk 

fashion tiruan, begitu juga sebaliknya beliefs negatif juga akan mempengaruhi 

sikap konsumen menjadi negatif terhadap produk fashion tiruan.  

Norma subjektif merupakan persepsi orang lain (significant other) yang 

dianggap penting bagi seseorang (Ajzen, 2005). Norma subjektif 

dipengaruhi oleh normative beliefs dan motivation to comply. Keyakinan 

seseorang dalam membeli produk fashion tiruan juga dipengaruhi oleh orang 

lain (significant other).  Seseorang yang ingin mengikuti tren fashion seperti 

busana yang dikenakan oleh artis idolanya atau kostum klub sepakbola 

yang digemari, maka seseorang akan memiliki intensi untuk membeli 
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produk fashion tiruan seperti jersey tiruan yang dikenakan pula oleh teman 

sebayanya.    

Perceived behavioral control (PBC), merupakan keyakinan seseorang 

akan adanya faktor yang mendukung atau menghambat munculnya suatu 

perilaku (Ajzen, 2005). Perceived behavioral control (PBC) dipengaruhi oleh 

dua determinan yaitu control beliefs dan power of factor. Intensi yang dimiliki 

seseorang untuk membeli produk fashion tiruan ternyata memiliki faktor 

yang mendukung seperti lokasi yang berdekatan dengan tempat tinggal dan 

pendapatan yang minim sehingga tak mampu membeli produk fashion asli 

yang harganya jauh lebih mahal. Faktor penghambat konsumen dalam 

membeli produk fashion tiruan seperti teman sebaya yang memang memiliki 

sikap negatif terhadap produk fashion tiruan, informasi yang kurang 

memadai mengenai produk fashion tiruan dan sebagainya.  

Ajzen, Joyce, Sheikh, dan Cote (2011) melakukan penelitian tentang 

memprediksi perilaku melalui peran akurasi informasi dengan melakukan 

empat penelitian tentang intensi, yaitu intensi hemat energi, intensi 

mengkonsumsi minuman alkohol, intensi beribadah di masjid, dan intensi 

voting untuk mendukung aktivitas mahasiswa muslim. Hasil keempat 

penelitian tersebut diketahui bahwa sikap, norma subjektif dan perceived 

behavioral control memberikan pengaruh yang signifikan terhadap intensi. 

Hasil penelitian pertama,  sikap, norma subjketif dan perceived behavioral 

control memberikan pengaruh yang signifikan sebesar 69% terhadap intensi 

hemat energi. Hasil penelitian kedua, intensi untuk mengkonsumsi 

minuman alkohol diprediksi dengan tingkat akurasi yang tinggi, yaitu 

sebesar 87%. Hasil penelitian ketiga pun menunjukkan kotribusi sikap, 

norma subjektif dan perceived behavioral control terhadap intensi beribadah di 

masjid sebesar 46%. Dan hasil penelitian yang keempat mengenai intensi 

voting untuk mendukung aktivitas mahasiswa muslim yaitu sebesar 69%. 

Pengaruh jenis kelamin terhadap intensi membeli pernah diteliti oleh 

Jason M. Carpenter (2011) dalam jurnal penelitiannya berjudul Consumer 

Attitudes toward Counterfeit Fashion Product: Does Gender Matter?. Hasil dari 

penelitian ini dapat disimpulkan adanya pengaruh yang signifikan antara 

faktor jenis kelamin terhadap keyakinan mengenai pandangan atau 

keyakinan dalam membeli produk fashion tiruan. Studi ini juga menjelaskan 

bahwa perempuan membutuhkan dorongan insentif finansial lebih besar 

dari pria untuk memesan atau melakukan transaksi jual-beli di pasar gelap 

(black market). 
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METODE 

 

Populasi pada penelitian ini yaitu pengunjung kawasan pusat perbelanjaan 

Tanah Abang yang berlokasi di Jakarta Pusat. Alasan peneliti memilih 

kawasan pusat perbelanjaan Tanah Abang sebagai tempat penelitian karena 

mampu menggambarkan arah tendensi pengunjung untuk berintensi 

membeli produk fashion asli atau tiruan dan merupakan kawasan berbelanja 

terbesar di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini memiliki kriteria 

sebagai berikut: 

1. Pengunjung kawasan pusat perbelanjaan Tanah Abang 

2. Berusia diatas 17 tahun 

3. Bersedia mengisi kuesioner penelitian. 

 

Adapun jumlah sampel yang diambil sebanyak 150 orang. Instrumen 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk 

kuesioner dengan menggunakan skala model Likert yang telah diadaptasi 

dan dimodifikasi menjadi empat alternatif pilihan jawaban yakni, sangat 

setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Terdapat empat skala 

instrumen pengumpulan data yang digunakan, yaitu skala intensi membeli, 

sikap, norma subjektif, dan perceived behavioral control. 

1. Alat ukur intensi membeli 

Alat ukur intensi membeli merupakan sebuah skala yang digunakan 

untuk mengukur variabel intensi membeli. Peneliti menggunakan 

sepuluh item untuk mengukur variabel intensi membeli yang diperoleh 

dengan melakukan adaptasi dan modifikasi alat ukur dari Cheng, Fu, 

dan Tu dengan menambahkan tujuh item yang telah disesuaikan 

dengan teori planned behavior (Ajzen, 2005). Setelah dilakukan uji 

validitas konstruk dengan menggunakan Confirmatory Factor Analysis 

(CFA) diperoleh model fit dengan Chi-Square= 32.06, df= 24, P-value= 

0.12562, RMSEA= 0.047. Dari 10 item yang diuji terdapat 3 item yang 

nilai t-nya di bawah 1.96 sehingga hanya 7 item yang diikutsertakan 

dalam perhitungan skor faktor. 

2. Alat ukur sikap 

Alat ukur sikap merupakan sebuah skala yang digunakan untuk 

mengukur variabel sikap. Peneliti melakukan adaptasi dan modifikasi 

alat ukur sikap dari Cheng, Fu, dan Tu (2011) dengan melakukan 

penambahan sebanyak 12 item, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 

20 item.  



TAZKIYA Journal of Psychology  Vol. 20 No. 2 Oktober 2015 

 

293 

 Setelah dilakukan uji validitas konstruk dengan menggunakan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) pada dimensi behavioral beliefs 

diperoleh model fit dengan Chi-Square= 39.42, df= 27, P-value= 

0.05801, RMSEA= 0.056. Dari 10 item yang diuji tidak terdapat 

item yang nilai t-nya di bawah 1.96 sehingga secara keseluruhan 

item tersebut dapat diikutsertakan dalam perhitungan skor faktor. 

 Setelah dilakukan uji validitas konstruk dengan menggunakan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) pada dimensi outcome evaluation 

diperoleh model fit dengan Chi-Square= 37.33, df= 25, P-value= 

0.05366, RMSEA= 0.058. Dari 10 item yang diuji terdapat satu item 

yang nilai t-nya di bawah 1.96 sehingga hanya sebanyak 9 item yang 

dapat dikutsertakan dalam perhitungan skor faktor. 

3. Alat ukur norma subjektif 

Alat ukur norma subjektif merupakan sebuah skala yang digunakan 

untuk mengukur variabel norma subjektif. Peneliti melakukan adaptasi 

dan modifikasi alat ukur skala Subjective Norm (SN) berdasarkan 

konstruk pengukuran Ajzen (1991), dengan menambahkan 6 item, 

sehingga jumlah  menjadi 8 item.  

 Setelah dilakukan uji validitas konstruk dengan menggunakan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) pada dimensi normative beliefs 

diperoleh model fit dengan Chi-Square= 0.09, df= 2, P-value= 

0.00021, RMSEA= 0.000. Dari empat item yang diuji tidak terdapat 

item yang nilai t-nya dibawah 1.96 sehingga secara keseluruhan item 

tersebut dapat diikutsertakan dalam perhitungan skor faktor. 

 Setelah dilakukan uji validitas konstruk dengan menggunakan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) pada dimensi motivation to comply 

diperoleh model fit dengan Chi-Square= 0.07, df= 1, P-value= 

0.79735, RMSEA= 0.000. Dari empat item yang diuji tidak terdapat 

item yang nilai t-nya dibawah 1.96 sehingga secara keseluruhan item 

tersebut dapat diikutsertakan dalam perhitungan skor faktor. 

4. Alat ukur perceived behavioral control 

Alat ukur perceived behavioral control merupakan sebuah skala yang 

digunakan untuk mengukur variabel perceived behavioral control. Peneliti 

melakukan adaptasi dan modifikasi alat ukur dari Cheng, Fu, dan Tu 

(2011), dengan menambahkan 19 item, sehingga jumlah  menjadi 22 

item.  

 Setelah dilakukan uji validitas konstruk dengan menggunakan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) pada dimensi control beliefs 
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diperoleh model fit dengan Chi-Square= 36.74, df= 26, P-value= 

0.07889, RMSEA= 0.053. Dari 11 item yang diuji terdapat satu item 

yang nilai t-nya dibawah 1.96 sehingga hanya sebanyak 10 item saja 

yang diikutsertakan dala perhitungan skor faktor. 

 Setelah dilakukan uji validitas konstruk dengan menggunakan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) pada dimensi power of factor 

diperoleh model fit dengan Chi-Square= 40.79, df= 31, P-value= 

0.11216, RMSEA= 0.045. Dari 11 item yang diuji terdapat dua item 

yang nilai t-nya dibawah 1.96 sehingga hanya sebanyak 9 item yang 

dapat diikutsertakan dalam perhitungan skor faktor. 

 

Teknik Analisis Data 

Untuk melihat pengaruh independent variable yang diteliti yaitu behavioral 

beliefs, outcome evaluation, normative beliefs, motivation to comply, control beliefs, 

power of factor dan jenis kelamin terhadap dependent variable yaitu intensi 

membeli, peneliti menggunakan teknik statistik analisis regresi berganda 

(multiple regression analysis). 

 

HASIL 

 

Subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki sebanyak 70 

orang (46.6%) dan perempuan sebanyak 80 orang (53.4%). Selanjutnya 

berdasarkan usia, dapat diketahui bahwa subjek penelitian berdasarkan 

jumlah usia terbanyak yaitu <20 tahun sebanyak 43 orang (28.6%), usia 20-

30 tahun sebanyak 96 orang (64%) dan usia 30 orang sebanyak 11 orang 

(7.4%). Kemudian berdasarkan intensitas bepergian ke pusat perbelanjaan 

(mal) diketahui bahwa subjek penelitian yang datang setiap hari sebanyak 4 

orang (2.7%), seminggu sekali sebanyak 24 orang (16 %), sebulan sekali 

sebanyak 47 orang (31.3%) dan enam bulan sekali sebanyak 27 orang (18%). 

 

Hasil Uji 

Langkah pertama peneliti melihat besaran R square untuk mengetahui 

berapa persen (%) varians DV yang dijelaskan oleh IV seperti yang 

dijelaskan tabel 1.0 di bawah ini. 
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Tabel 1 

Model Summary R 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .577a .334 .300 7.42839 

 

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa perolehan R square sebesar 

0.334 atau 33.4%. Artinya proporsi varians dari intensi membeli yang 

dijelaskan oleh semua independent variable sebesar 33.4%, sementara 66.6% 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Langkah kedua 

peneliti menganalisis dampak dari seluruh independent variable terhadap 

intensi membeli. Adapun hasil uji F dapat dilihat pada tabel 2.0 di bawah 

ini. 

 

Tabel 2 

Anova seluruh IV Terhadap DV 

Model 
Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 3914.916 7 559.274 10.13
5 

.000a 

 Residual 7835.701 142 55.181   

 Total 11750.618 149    

 

Jika melihat kolom ke 6 dari kiri (Sig.) diketahui bahwa (p<0.05), 

maka hipotesis alternatif yang berbunyi: ―Terdapat pengaruh yang 

signifikan behavioral beliefs, outcome evaluation, normative beliefs, motivation to 

comply, control beliefs, power of factor dan jenis kelamin terhadap intensi 

membeli produk fashion tiruan‖ diterima. Artinya, ada pengaruh yang 

signifikan dari behavioral beliefs, outcome evaluation, normative beliefs, motivation 

to comply, control beliefs, power of factor dan jenis kelamin terhadap intensi 

membeli produk fashion tiruan. 

Langkah ketiga, setelah diketahui bahwa hipotesis alternatif diterima. 

Selanjutnya melihat signifikan atau tidaknya koefisien regresi dari masing-

masing independent variable seperti hasil koefisien regresi yang tertera pada 

tabel 3. 
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Tabel 3 

Koefisien Regresi 

No Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1. (Constant) 20.137 5.554  3.626 .000 
2. Behavioral beliefs .041 .094 .042 .436 .663 

3. Outcome evaluation .017 .097 .017 .171 .864 
4. Normative beliefs -.542 .328 -.496 -

1.651 
.101 

5. Motivation to comply 1.143 .330 1.039 3.466 .001 
6. Control beliefs -.081 .097 -.084 -.836 .405 
7. Power of factor .016 .107 .016 .148 .882 
8. Jenis kelamin .415 1.250 .023 .332 .742 

 

Berdasarkan tabel 3 persamaan regresi penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut (* = signifikan). 

 

Intensi membeli    = 20.137 + 0.041 behavioral beliefs + 0.017 outcome 

evaluation - 0.542 normative beliefs + 1.143 motivation to 

comply* - 0.081 control beliefs + 0.016 power of factor + 

0.415 jenis kelamin. 

 

Berdasarkan tabel 3 maka hipotesis minor (H4) yang berbunyi: 

―Terdapat pengaruh yang signifikan motivation to comply terhadap intensi 

membeli produk fashion tiruan‖ diterima. Dengan demikian variabel 

motivation to comply secara positif memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap intensi membeli produk fashion tiruan. Variabel lainnya 

menghasilkan koefisien regresi yang tidak signifikan. Penjelasan dari nilai 

koefisien regresi yang diperoleh masing-masing independent variable adalah 

sebagai berikut di bawah ini.  

1. Hipotesis minor (H1) yang berbunyi ―Terdapat pengaruh yang 

signifikan behavioral beliefs dengan intensi membeli produk fashion 

tiruan‖ ditolak. Variabel behavioral beliefs memiliki nilai koefisien regresi 

sebesar 0.041 dengan signifikansi 0.663 (p>0.05), yang berarti bahwa 

variabel behavioral beliefs tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap intensi membeli produk fashion tiruan. 

2. Hipotesis minor (H2) yang berbunyi: ―Terdapat pengaruh yang 

signifikan outcome evaluation dengan intensi membeli produk fashion 

tiruan‖ ditolak. Variabel outcome evaluation memiliki  nilai  koefisien  
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regresi  sebesar 0.017 dengan signifikansi 0.864 (p>0.05), yang berarti 

bahwa variabel outcome evaluation tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap intensi membeli produk fashion tiruan. 

3. Hipotesis minor (H3) yang berbunyi: ―Terdapat pengaruh yang 

signifikan normative beliefs dengan intensi membeli produk fashion 

tiruan‖ ditolak. Variabel normative beliefs memiliki nilai koefisien regresi 

sebesar -0.542 dengan signifikansi 0.101 (p>0.05), yang berarti bahwa 

variabel normative beliefs tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap intensi membeli produk fashion tiruan. 

4. Hipotesis minor (H4) yang berbunyi: ―Terdapat pengaruh yang 

signifikan motivation to comply dengan intensi membeli produk fashion 

tiruan‖ diterima. Variabel motivation to comply memiliki nilai koefisien 

regresi sebesar 1.143 dengan signifikansi 0.001 (p<0.05), yang berarti 

bahwa variabel motivation to comply memberikan pengaruh yang 

signifikan dengan arah koefisien positif terhadap intensi membeli 

produk fashion tiruan. 

5. Hipotesis minor (H5) yang berbunyi: ―Terdapat pengaruh yang 

signifikan control beliefs dengan intensi membeli produk fashion tiruan‖ 

ditolak. Variabel control beliefs memiliki nilai koefisien regresi sebesar -

0.081 dengan signifikansi 0.405 (p>0.05), yang berarti bahwa variabel 

control beliefs tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

intensi membeli produk fashion tiruan. 

6. Hipotesis minor (H6) yang berbunyi: ―Terdapat pengaruh yang 

signifikan power of  factor terhadap intensi membeli produk fashion 

tiruan‖ ditolak. Variabel power of factor memiliki nilai koefisien regresi 

sebesar 0.016 dengan signifikansi sebesar 0.882 (p>0.05), yang berarti 

bahwa variabel peower of factor tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap intensi membeli produk fashion tiruan. 

7.  Hipotesis minor (H7) yang berbunyi: ―Terdapat pengaruh yang signifikan 

jenis kelamin terhadap intensi membeli produk fashion tiruan‖ ditolak. 

Variabel jenis kelamin memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.415 

dengan signifikansi sebesar 0.740 (p>0.05), yang berarti bahwa variabel 

jenis kelamin tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

intensi membeli produk fashion tiruan. 

 

Kemudian langkah selanjutnya peneliti menguji penambahan 

proporsi varians dari tiap variabel independen jika IV tersebut dimasukkan 
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satu per satu ke dalam analisis regresi. Besarnya proporsi varians pada 

ketangguhan mental dapat dilihat pada tabel 4 berikut: 

 

Tabel 4 

Kontribusi Varians Independent Variable Terhadap Dependent Variable 

 

 

Model 

 

 

R 

 

 

R 

Square 

 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change 

 

df 

1 

 

df 2 

Sig F 

Change 

1 .004a .000 -.007 8.91037 .000 .002 1 148 .961 

2 .044b .002 -.012 8.93208 .002 .281 1 147 .597 

3 .521c .272 .257 7.65520 .270 54.129 1 146 .000 

4 .573d .329 .310 7.37718 .057 12.212 1 145 .001 

5 .577e .333 .309 7.38024 .004 .880 1 144 .350 

6 .577f .333 .305 7.40525 .000 .029 1 143 .865 

7 .577g .334 .300 7.42839 .001 .110 1 142 .740 

a. Predictors: (Constant), Behavioral_beliefs 
b. Predictors: (Constant), Behavioral_beliefs, Outcome_evaluation 

c. Predictors: (Constant), Behavioral_beliefs, Outcome_evaluation, Normative_beliefs 
d. Predictors: (Constant), Behavioral_beliefs, Outcome_evaluation, Normative_beliefs, 

Motivation_to_comply 
e. Predictors: (Constant), Behavioral_beliefs, Outcome_evaluation, Normative_beliefs, 

Motivation_to_comply, Control_beliefs 
f. Predictors: (Constant), Behavioral_beliefs, Outcome_evaluation, Normative_beliefs, 

Motivation_to_comply, Control_beliefs, Powerof_factor 

g. Predictors: (Constant), Behavioral_beliefs, Outcome_evaluation, Normative_beliefs, 
Motivation_to_comply, Control_beliefs, Powerof_factor, Jenis_kelamin 

 

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 4 dapat dijelaskan bahwa: 

1. Variabel behavioral beliefs memberikan sumbangan sebesar 0.000 atau 

0% terhadap varians intensi membeli produk fashion tiruan. Sumbangan 

tersebut tidak signifikan dengan nilai F = 0.002, df1 = 1, dan df2 = 148. 

2. Variabel outcome evaluation memberikan sumbangan sebesar 0.002 atau 

0.2% terhadap varians intensi membeli produk fashion tiruan. 

Sumbangan tersebut tidak signifikan dengan nilai F = 0.281 dan df1 = 

1, dan df2= 147. 

3. Variabel normative beliefs memberikan sumbangan sebesar 0.270 atau 

27% terhadap varians intensi membeli produk fashion tiruan. 

Sumbangan tersebut signifikan dengan nilai F = 54.129, df1 = 1, dan 

df2 = 146. 

4. Variabel motivation to comply memberikan sumbangan sebesar 0.057 

atau 5.7% terhadap varians intensi membeli produk fashion tiruan. 
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Sumbangan tersebut signifikan dengan nilai F = 12.212, df1 = 1, dan 

df2 = 145. 

5. Variabel control beliefs memberikan sumbangan sebesar 0.004 atau 0.4% 

terhadap varians intensi membeli produk fashion tiruan. Sumbangan 

tersebut tidak signifikan dengan nilai F = 0.880, df1 = 1, dan df2 = 144. 

6. Variabel power of factor memberikan sumbangan sebesar 0.000 atau 0% 

terhadap varians intensi membeli produk fashion tiruan. Sumbangan 

tersebut tidak signifikan dengan nilai F = 0.029 df1 = 1, dan df2 = 143. 

7. Variabel jenis kelamin memberikan sumbangan sebesar 0.001 atau 

0.1% terhadap varians intensi membeli produk fashion tiruan. 

Sumbangan tersebut tidak signifikan dengan nilai F =  0.110, df1 = 1, 

dan df2 = 142. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh independent 

variable, hanya dua IV yang memberikan sumbangan signifikan terhadap 

DV yaitu normative beliefs dan motivation to comply. Sementara lima variabel 

yang lain memberikan sumbangan tidak signifikan. Dari keseluruhan 

independent variable tersebut dapat dilihat variabel yang paling besar 

memberikan sumbangan terhadap intensi membeli produk fashion tiruan. 

Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat R2 change, semakin besar maka 

semakin banyak sumbangan yang diberikan terhadap dependent variable. Dari 

tabel 4.0 di atas dapat diketahui bahwa keseluruhan independent variable 

yang secara signifikan memberikan sumbangan dari yang terkecil sampai 

terbesar berdasarkan nilai proporsi varians yaitu motivation to comply dengan 

R2 change sebesar 0.057 atau 5.7%, dan yang terbesar normative beliefs dengan 

R2 change sebesar 0.270 atau 27%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

intensi membeli yang dijelaskan oleh seluruh independent variable yaitu 

behavioral beliefs, outcome evaluation, normative beliefs, motivation to 

comply, control beliefs, power of factor dan jenis kelamin dengan R Square 

sebesar 0.334 atau 33.4%. Berdasarkan hasil uji t dari ke 7 independent 

variable yang diteliti, terdapat satu variabel yang signifikan yaitu motivation 

to comply. 
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DISKUSI 

 

Produk fashion tiruan dewasa ini mudah sekali ditemukan di pusat 

perbelanjaan atau pun toko di pinggir jalan, bahkan ada juga yang dapat 

dibeli secara online. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa tidak sedikit 

konsumen yang menggemari produk fashion tiruan.  Jenis produk yang 

digemari konsumen pun beragam mulai dari baju, celana, sepatu, aksesoris, 

jam tangan dan sebagainya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli 

produk fashion tiruan dari sudut pandang psikologis dan demografi sehingga 

dapat menguak permasalahan pembajakan khususnya produk fashion. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sikap, norma 

subjektif, perceived behavioral control dan jenis kelamin secara signifikan 

berpengaruh terhadap intensi membeli produk fashion tiruan dengan 

kontribusi R Square sebesar 0.334 atau 33.4%.  

Variabel normative beliefs memberikan pengaruh sebesar 27% dan 

secara negatif mempengaruhi intensi membeli produk fashion tiruan dengan 

kriteria tidak signifikan. Hal ini berarti tidak ada pengaruh yang signifikan 

dari normative belief terhadap intensi membeli produk fashion tiruan. Hasil 

penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Davis et al (2002), bahwa normative beliefs berpengaruh secara signifikan 

dalam mewujudkan suatu perilaku. Berbeda dengan variabel normative 

beliefs, variabel motivation to comply memberikan pengaruh sebesar 5.7% dan 

secara positif mempengaruhi intensi membeli produk fashion tiruan dengan 

kriteria signifikan. Hal ini berarti semakin tinggi motivation to comply 

seseorang terhadap intensi membeli produk fashion tiruan maka semakin 

tinggi pula intensi membeli produk fashion tiruan. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Davis et al (2002), 

bahwa motivation to comply berpengaruh secara signifikan dalam 

mewujudkan suatu perilaku. Dengan kata lain, konsumen memiliki 

motivasi yang tinggi ketika membeli produk fashion tiruan karena mengikuti 

pendapat orang lain (significant other) seperti anggota keluarga, teman, tokoh 

idola, atau hanya sekedar mengikuti tren fashion pada waktu tertentu. 

Pada variabel control beliefs, variabel ini memberikan pengaruh sebesar 

0.4% dan secara negatif mempengaruhi intensi membeli produk fashion 

tiruan dengan kriteria tidak signifikan. Hal ini berarti tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan dari control beliefs terhadap intensi membeli produk 

fashion tiruan. Dengan kata lain dalam membeli produk fashion tiruan, 
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konsumen tidak dipengaruhi oleh kesempatan yang ada dan sumber yang 

tersedia tetapi dipengaruhi oleh faktor lain yang belum mampu dipaparkan 

dalam penelitian ini. 

Selanjutnya, variabel power of factor memberikan pengaruh sebesar 0% 

dan secara positif memberikan pengaruh terhadap intensi membeli produk 

fashion tiruan dengan kriteria tidak signifikan. Hal ini berarti power of factor 

yang dimiliki seseorang terhadap intensi membeli produk fashion tiruan 

ternyata tidak memberikan pengaruh terhadap intensi seseorang dalam 

membeli produk fashion tiruan. Dengan kata lain, persepsi individu 

mengenai sumber dan kesempatan yang ada untuk membeli produk fashion 

tiruan tidak memberikan pengaruh dalam menampilkan perilaku membeli 

produk fashion tiruan, artinya intensi seseorang untuk membeli produk 

fashion tiruan tidak dipengaruhi oleh faktor kesempatan.   

Dimensi dari variabel perceived behavioral control yaitu control beliefs dan 

perceived power dalam penelitian ini tidak memberikan sumbangan pengaruh 

yang signifikan. Hal ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Collins & Mullan (2011), bahwa perceived behavioral control 

menjadi prediktor paling kuat dalam memprediksi intensi seseorang. Hasil 

dari penelitian ini menjelaskan bahwa kepercayaan seseorang dalam 

menampilkan suatu perilaku jika memiliki kecenderungan untuk 

menampilkan suatu perilaku tertentu seperti membeli produk fashion tiruan 

tidak memberikan pengaruh secara signifikan.  

Jenis kelamin memberikan pengaruh sebesar 0.1% dan secara positif 

mempengaruhi intensi membeli produk fashion tiruan dengan kriteria tidak 

signifikan. Hasil dalam penelitian ini tidak mendukung penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Jason & Karen (2011), bahwa jenis 

kelamin berpengaruh secara signifikan terhadap intensi membeli produk 

fashion tiruan. Hal ini berarti jenis kelamin seseorang tidak memberikan 

pengaruh terhadap intensi membeli produk fashion tiruan.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan non-probability accidental 

karena sulitnya mengetahui data jumlah dan masih terdapat variabel lain 

diluar penelitian ini yang belum diteliti. 

 

Saran 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi, sumbangan efektif dari hasil 

penelitian faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi intensi membeli 

produk fashion tiruan menunjukkan pengaruh secara keseluruhan 

sebesar 33.4% dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk 
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penelitian selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian untuk 

menguji faktor lain yang mempengaruhi intensi membeli produk 

fashion tiruan seperti materialism (Furnham & Halldor, dalam 

Boonghee, 2009), Risk Assessment (Augusto et.al, 2007) dan beberapa 

variabel demografi seperti pendapatan, profesi dan lain sebagainya. 

Dengan mempertimbangkan variabel tersebut, diharapkan penelitian 

selanjutnya akan lebih menyempurnakan hasil dalam penelitian ini. 

2. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 150 orang. Dengan 

bertambahnya variabel lain yang akan diteliti, maka jumlah item pun 

akan bertambah. Jumlah sampel harus ditambah dan disesuaikan 

dengan kebutuhan penelitian.  Penyesuaian karakteristik populasi 

diharapkan akan memberikan data yang lebih representatif. 

3. Penelitian ini bertemakan intensi membeli produk fashion tiruan. 

Secara tema, ranah penelitian ini memiliki cakupan yang luas, maka 

untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti mempersempit ranah 

penelitian agar hasil yang didapat lebih spesifik, misalnya produk 

fashion bermerek tertentu yang dipalsukan atau jenis produk fashion 

(seperti jam tangan, sepatu dan lain-lain). 

4. Hasil penelitian menunjukkan variabel motivation to comply berpengaruh 

secara signifikan (p<0.05) terhadap intensi membeli produk fashion 

tiruan. Saran praktis yang dapat diambil adalah: 

a. Mempelajari atau menggali informasi lebih dalam mengenai produk 

fashion agar tidak mudah mengikuti orang lain dalam membeli 

produk fashion tiruan atau ketika ditawarkan penjual, sehingga 

tidak mengalami kerugian. 

b. Tren fashion datang silih berganti seperti tren jersey klub sepak bola, 

aksesoris gadget (tongsis, capdase, dan lain-lain), sepatu dan sandal 

(merek Crocs, New Balance, dan lain-lain), dan batu mulia (black 

onyx, blue sapphire, moonstone, kecubung, dan lain-lain) yang dalam 

beberapa tahun terakhir di gemari banyak orang. Sebagai 

konsumen yang smart,  penting untuk memperhatikan daya 

finansial yang dimiliki, dan memperhatikan kebutuhan materi 

dengan tidak konsumtif secara berlebihan, sehingga mampu 

bersikap kritis dengan fenomena pemalsuan produk fashion dan 

lebih baik dengan menerapkan gaya hidup sederhana (qanaah).  
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