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Abstract 
The purpose of this study is to examine the effect of personality trait and perception of 
organizational climate toward job satisfaction. Sample of this study is 160 employee on one of 
university in Jakarta. The sample size consisted of 71 (44,4%) females and 89 (55,6%) males. 
This study used three instrument on Likert, job satisfaction scale, perception of organizational 
climate scale, and personality trait scale. Analysis method used confirmatory factor analysis 
(CFA). The results showed that five variables that examined, trait openness to experience, 
extraversion, agreeableness, conscientiousness, and perception of organization, only one 
variable that significantly correlate toward job satisfaction. 
 
Keywords: Job satisfaction, personality trait, perception of organizational climate 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh trait kepribadian dan persepsi iklim 

organisasi terhadap kepuasan kerja. Sampel dalam penelitian ini adalah 160 orang pegawai 
salah satu universitas di Jakarta. Jumlah sampel terbagi menjadi 71 orang (44,4%) 
perempuan dan 89 orang (55,5%) laki-laki. Alat ukur yang digunakan adalah skala 
kepuasan kerja, skala persepsi iklim organisasi, dan skala trait kepribadian dalam bentuk 

Likert. Metode analisis data menggunakan analisis faktor konfirmatorik (CFA) dengan 
bantuan software Lisrel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima variabel yang di uji, 
yaitu trait openness to experience, extraversion, agreeableness, conscientiousness 

dan persepsi keadilan organisasi, hanya satu variabel yang secara signifikan memengaruhi 
kepuasan kerja.  
 
Kata Kunci: Kepuasan kerja, trait kepribadian, persepsi iklim organisasi 
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PENDAHULUAN 

 

Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam kaitannya dengan 

prestasi kerja karyawan adalah masalah kepuasan kerja. Sejak pertengahan 

1950an, kepuasan kerja merupakan topik yang amat populer di kalangan 

ahli psikologi industri dan manajemen. Dalam tahun 1972 saja, 

diperkirakan ada 3350 artikel ataupun disertasi mengenai masalah ini 

(Nord, 1977 dalam Umar, 2010). Robinson dan Connors (1960 dalam 

Umar, 2010) mencatat bahwa di tahun 1959 dilaporkan 26 penelitian 

tentang kepuasan kerja dalam hubungannya dengan tidak kurang dari 74 

macam variabel. 

Banyaknya studi tentang kepuasan kerja menunjukkan bahwa topik 

ini merupakan bahasan yang menarik dan akan selalu menjadi 

perbincangan yang hangat di kalangan para ahli baik psikologi maupun 

manajemen. Studi-studi tersebut juga menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

bukanlah aspek psikologis sederhana yang dapat disebabkan oleh faktor 

tunggal. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

prediktor terjadinya kepuasan kerja disebabkan oleh belasan, puluhan 

bahkan ratusan variabel.  

Penelitian tentang kepuasan kerja juga menjadi penting, karena 

berkaitan langsung terhadap kinerja karyawan (McCue & Gianaksis, 1997; 

Judge, Thoresen, Bono & Patton dalam Skibba, 2002), mengurangi tingkat 

absensi (Levinson, 1997 & Moser, 1997). Sedangkan rendahnya kepuasan 

kerja dapat menyebabkan turn over karyawan (Alexander, Litchtenstein & 

Hellmann, 1997; Jamal, 1997). 

Ada tiga model penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan 

kepuasan kerja. Pertama, penelitian dilakukan untuk menemukan faktor-

faktor yang menjadi sumber kepuasan kerja serta kondisi-kondisi yang 

mempengaruhinya. Dengan model penelitian ini, orang lalu dapat 

menciptakan kondisi-kondisi tertentu agar pegawai bisa lebih bergairah dan 

merasa bahagia dalam bekerja. Yang kedua adalah penelitian dilakukan 

untuk melihat bagaimana efek dari kepuasan kerja terhadap sikap dan 

tingkah laku orang, terutama tingkah laku kerja seperti produktivitas, 

absentisme, kecelakaan, ―turnover‖, dan sebagainya. Dengan model 

penelitian ini, orang dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam 

memotivasi karyawan serta mencegah kelakuan-kelakuan yang dapat 

merugikan. Model ketiga adalah penelitian-penelitian tentang kepuasan 

kerja dalam rangka mendapatkan rumusan atau definisi yang lebih tepat 
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dan komprehensif mengenai kepuasan kerja itu sendiri (Umar, 2010). 

Penelitian ini diarahkan pada usaha untuk mengetahui variabel-variabel 

yang diduga mempengaruhi kepuasan kerja. 

Allport (dalam Mayer & Sutton, 1996) menggambarkan kepribadian 

sebagai kesatuan yang koheren dan berkelanjutan, tetapi sekaligus juga 

sebagai struktur dinamis yang mungkin saja berkembang karena perubahan 

dalam kehidupan. Banyak para ahli yang meneliti mengenai kepuasan kerja 

dari beragam macam aspek. Terkait dengan kepribadian, Skibba (2002) 

meneliti aspek-aspek personality seperti 16 PF yang yang dikaitkan dengan 

kepuasan kerja. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa personality 

berkorelasi positif dengan kepuasan kerja individu. Penelitian lain 

mengungkapkan bahwa trait kepribadian berkorealsi dengan kepuasan kerja 

(misalnya Connolly & Viswesvaran, 2000; Hart, 1999; Judge, Higgins, 

Thoresen, & Barrick, 1999). Furnham dkk, (2002) menyimpulkan bahwa 

trait kepribadian tidak konsisten pengaruhnya terhadap kepuasan kerja. 

Selain trait kepribadian, faktor lain yang akan diteliti adalah persepsi 

iklim organisasi. Iklim organisasi merupakan persepsi setiap karyawan 

terhadap berbagai aspek yang terdapat di lingkungan organisasinya yang 

mempengaruhi perilaku mereka dalam bekerja. Davis (1996) 

mengungkapkan bahwa iklim organisasi berpengaruh terhadap motivasi, 

produktivitas dan kepuasan kerja. Iklim mempengaruhi hal itu dengan 

membentuk harapan pegawai tentang konsekuensi yang akan timbul dari 

berbagai tindakan. Karyawan akan mengharapkan imbalan, kepuasan atas 

dasar persepsi mereka terhadap iklim organisasi. Penelitian Jyoti (2013) 

menyimpulkan bahwa iklim organisasi memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Penelitian ini akan melihat lebih lanjut big five personality dengan 

kepuasan kerja. Ada lima dimensi dalam big five personality yang akan dilihat 

pengaruhnya terhadap kepuasan kerja. Kelima dimensi itu adalah 

neuroticism (emotional instability), openness to experience, extraversion, 

agreeableness, dan conscientiousness (Costa & McCrae, 1992). Selain itu, 

persepsi iklim organisasi juga akan dilihat pengaruhnya terhadap kepuasan 

kerja. 

Atas dasar uraian di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruh trait kepribadian big five dan persepsi iklim 

organisasi terhadap kepuasan kerja? 



Pengaruh Trait Kepribadian dan Persepsi Iklim Organisasi terhadap Kepuasan Kerja 

150 

2. Berapa besar sumbangan masing-masing varaibel trait kepribadian big five 

dan persepsi iklim organisasi terhadap kepuasan kerja? 

3. Variabel manakah di antara varaibel trait kepribadian big five dan persepsi 

iklim organisasi yang paling mempengaruhi kepuasan kerja? 

  

Trait Kepribadian, Persepsi Iklim Organisasi dan Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah sikap dan perasaan senang atau tidak senang yang 

dimiliki individu terhadap berbagai aspek pekerjaan dan suasana kerja 

dimana ia berada yang dapat mempengaruhi perilakunya dalam bekerja. 

Kepuasan kerja merupakan hasil keseluruhan dari derajat rasa suka atau 

tidak sukanya tenaga kerja terhadap berbagai aspek dari pekerjaannya. 

Dengan kata lain kepuasan kerja mencerminkan sikap tenaga kerja terhadap 

pekerjaannya. Ada lima dimensi dari kepuasan kerja yaitu: kerja yang 

secara mental menantang, upah yang adil dan kesempatan promosi, rekan 

kerja yang mendukung, kondisi kerja yang mendukung, dan kesesuaian 

antara pribadi-pekerjaan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dapat bersumber 

dari dalam individu maupun dari luar individu. Robbins (2003) 

menyebutkan ada lima faktor yang menentukan kepuasan kerja seseorang. 

Kelima faktor tersebut adalah kerja yang secara mental menantang, upah 

yang adil dan kesempatan promosi, rekan kerja yang mendukung, kondisi 

kerja yang mendukung, kesesuaian antara pribadi-pekerjaan. Penelitian ini 

akan melihat trait kepribadian dan persepsi iklim organisasi yanh diprediksi 

mempengaruhi kepuasan kerja. 

Kepribadian merupakan kesatuan yang koheren dan berkelanjutan, 

tetapi sekaligus juga sebagai struktur dinamis yang mungkin saja 

berkembang karena perubahan dalam kehidupan. Dalam pendekatan trait 

kepribadian, salah satu konsep yang sering dibahas adalah kepribadian lima 

besar (Costa & McCrae, 1992) yang terdiri dari trait neuroticism (emotional 

instability), openness to experience, extraversion, agreeableness, dan 

conscientiousness. Individu yang memiliki neuroticisme yang tinggi cenderung 

akan mengalami ketidakpuasan dalam pekerjaannya. Namun sebaliknya, 

individu dengan trait openness to experience, extraversion, agreeableness, dan 

conscientiousness yang tinggi akan mengalami kepuasan dalam pekerjaannya. 

Persepsi tentang iklim organisasi juga mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan. Iklim organisasi merupakan persepsi setiap karyawan terhadap 

berbagai aspek yang terdapat di lingkungan organisasinya yang 

mempengaruhi perilaku mereka dalam bekerja. Individu yang 
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mempersepsikan keadilan organisasi secara positif dapat mempengaruhi 

kepuasan kerjanya. 

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang ingin dibuktikan dalam 

penelitian ini adalah: 

―ada pengaruh trait kepribadian dan persepsi iklim organisasi terhadap 

kepuasan kerja‖ 

 

METODE 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pelaksana administrasi pada 

salah satu universitas di Jakarta. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan secara nonprobability sampling. Sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 160 orang. 

Variabel dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja sebagai DV 

(dependent variable), sedangkan trait kepribadian yang terdiri dari trait 

neuroticism (emotional instability), openness to experience, extraversion, 

agreeableness, dan conscientiousness dan persepsi iklim organisasi sebagai IV 

(independent variable).  

Kepuasan kerja adalah sikap dan perasaan senang atau tidak senang 

yang dimiliki individu terhadap berbagai aspek pekerjaan dan suasana kerja 

dimana ia berada yang dapat mempengaruhi perilakunya dalam bekerja. 

Kepuasan kerja dalam penelitian ini mencakup pekerjaan itu sendiri, atasan, 

teman sekerja, promosi, dan gaji/upah. 

Trait kepribadian adalah dimensi dari kepribadian yang merupakan 

kecenderungan emosional, kognitif, dan tingkah laku karyawan terhadap 

berbagai situasi lingkungan. Domain dari setiap kepribadian yang diteliti 

mencakup lima dimensi yaitu: emotional instability, extraversion, openness to 

experience, agreeableness, dan conscientiousness.  

Persepsi iklim organisasi merupakan persepsi setiap karyawan 

terhadap berbagai aspek yang terdapat di lingkungan organisasinya yang 

mempengaruhi perilaku mereka dalam bekerja. Iklim organisasi yang 

dipersepsikan ini mencakup sepuluh dimensi iklim organisasi yaitu dimensi 

struktur tugas, hubungan imbalan-hukum, sentralisasi keputusan, tekanan 

pada prestasi, tekanan pada latihan dan pengembangan, keamanan vs 

resiko, keterbukaan vs ketertutupan, status dan semangat, pengakuan dan 

umpan balik serta kompetensi dan keluwesan organisasi. 

 

 



Pengaruh Trait Kepribadian dan Persepsi Iklim Organisasi terhadap Kepuasan Kerja 

152 

Instrumen pengumpulan data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah berbentuk kuesioner 

skala Likert dengan rentangan antara sangat tidak setuju (skala 1) hingga 

sangat setuju  (skala 6). Alat ukur kepuasan kerja terdiri dari 25 item. Alat 

ukur ini mengacu kepada dimensi-dimensi yang dikembangkan oleh 

Robbins (2003) terdiri dari 5 dimensi yaitu Pekerjaan itu sendiri, atasan, 

teman sekerja, promosi, dan gaji/upah. 

Alat ukur persepsi iklim organisasi terdiri dari 37 item. Alat ukur ini 

mengacu kepada dimensi-dimensi yang dikembangkan oleh Steers dan 

Bigley (1996) terdiri dari 10 dimensi yaitu struktur tugas, hubungan 

imbalan-hukum, sentralisasi keputusan, tekanan pada prestasi, tekanan 

pada pelatihan dan pengembangan, keamanan versus resiko, keterbukaan 

versus ketertutupan, status dan semangat, pengakuan dan umpan balik, 

kompetensi dan keluwesan organisasi. 

Alat ukur trait kepribadian mengacu cara pengukuran yang 

dikembangkan oleh Costa dan McCrae (1992) yang mengukur lima trait 

dalam kepribadian lima besar, yaitu neuroticism (emotional instability) (9 

pernyataan), openness to experience (5 pernyataan), extraversion (8 pernyataan), 

agreeableness (6 pernyataan), dan conscientiousness (9 pernyataan). 

 

Prosedur Pengumpulan Data 

Sebelum penelitian, dilakukan try out alat ukur untuk mengetahui valid atau 

tidaknya alat ukur. Item-item yang tidak valid yang dikoreksi atau dibuang 

oleh peneliti. Hasil uji coba kemudian dianalisis untuk melihat validitas 

konten dan pola respon terhadap masing-masing instrumen. Lalu dilihat 

juga sejauh mana kuesioner ini dapat dipahami. Dari hasil uji coba tersebut, 

diketahui ada beberapa item yang kurang dipahami dan memiliki pola 

respon yang tidak merata, item seperti ini direvisi oleh peneliti dan beberapa 

tidak digunakan. Setelah direvisi, peneliti kemudian menyebarkan 

kuesioner yang sudah direvisi tersebut kepada responden. 

Kuesioner yang berhasil dikumpulkan dan layak diolah sebanyak 160 

kuesioner dari 250 kuesioner yang disebarkan kepada responden. Dalam 

pelaksanaannnya beberapa pegawai sedang tidak berada di tempat dengan 

berbagai alasan seperti tidak hadir, sedang tugas luar,dan sebagainya, 

sehingga dari batas waktu yang diberikan banyak yang tidak 

mengembalikan. Ada juga kuesioner yang tidak disi dengan lengkap 

sehingga tidak bisa diolah lebih lanjut. 
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Pengujian Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur dan Analisa Data 

Dalam pengujian validitas, digunakan CFA (Confirmatory Factor Analysis) 

dengan menggunakan bantuan software LISREL 8.8 (Joreskog dan Sorbom, 

2006). 

 

HASIL 

 

Berikuti ini contoh gambar yang menunjukkan hasil CFA untuk variabel 

kepuasan kerja. Sedangkan variabel lain ditampilkan dalam bentuk tabel 

ringkasan hasil pengujian dengan CFA. 

 

 
Gambar 1 

Hasil CFA Variabel Kepuasan Kerja 

 

Pada gambar di atas, analisis CFA untuk variabel kepuasan kerja 

menunjukkan hasil yang signifikan, baik secara keseluruhan model ataupun 

secara individual, di mana seluruh indikator memiliki nilai t-hitung di atas 
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1,96. Untuk kecocokan model secara umum dapat dilihat dari nilai p-value 

yang diperoleh yakni sebesar 0,59336 (p-value>0,05) dengan masing-masing 

indikator memberikan konstribusi pada varibel tersebut. 

 

Tabel 1 

Hasil CFA untuk seluruh variabel 

No Variabel Jumlah 

Item 

valid 

Chi-

Square 

Df P-Value RMSEA 

1 Kepuasan kerja 9 13.12 15 0.59336 0.000 
2 Openness to Experience 4 1.80 2 0.40686 0.000 

3 Extraversion 6 3.18 5 0.67180 0.000 
4 Agreeableness 6 3.87 5 0.56789 0.000 
5 Conscientiousness 8 9.77 10 0.46100 0.000 
6 Persepsi Iklim Organisasi 13 34.95 35 0.47071 0.000 

 

Dari tabel di atas maka, analisis CFA untuk semua variabel yang 

diteliti menunjukkan hasil yang signifikan, baik secara keseluruhan model 

ataupun secara individual, di mana seluruh indikator memiliki nilai t-hitung 

di atas 1,96. Untuk kecocokan model secara umum dapat dilihat dari nilai 

p-value yang diperoleh lebih besar dari 0,05 (p-value > 0,05) dengan masing-

masing indikator memberikan konstribusi pada varibel tersebut. Dimensi 

trait neuroticisme tidak diikutsertakan dalam penelitian ini, karena setelah 

diuji CFA tidak fit dengan data. 

Untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh persepsi iklim 

organisasi dan trait kepribadian terhadap kepuasan kerja secara empiris, 

maka peneliti mengolah data yang didapat dengan menggunakan teknik 

statistik Multiple Regression Analysis (analisis regresi berganda) dengan 

bantuan software SPSS versi 17.  

 

HASIL 

 

Karena sampel penelitian tidak diperoleh melalui probability sampling, 

peneliti melakukan perbandingan antara sampel yang didapat dengan 

populasi yang ada. Hal ini dilakukan untuk melihat, apakah sampel yang 

digunakan oleh peneliti cukup mewakili, jika dilihat dari distribusi sampel 

yang mencakup laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data dari buku 

Pedoman Akademik tahun 2009-2010 (Biro AAK, 2009), jumlah pegawai 

pelaksana administrasi berjumlah 351 orang yang terdiri dari 141 (40,2%) 

pegawai perempuan dan 210 (59,8%) pegawai laki-laki. Dari data tersebut 
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terlihat bahwa populasi penelitian ini lebih banyak yang berjenis kelamin 

laki-laki daripada perempuan. Distribusi populasi tersebut kemudian 

dibandingkan dengan distribusi sampel yang diperoleh yang ada di bawah 

ini: 

Tabel 2 

Distribusi Sampel Penelitian 

Jenis kelamin N Persentase 

Perempuan 71 44,4% 
Laki-laki 89 55,6% 

Total 160 100% 

 

Responden dalam penelitian ini sebanyak 160 orang, yang terdiri dari 

perempuan sebanyak 71 orang (44,4%) dan laki-laki 89 orang (55,6%). Jika 

dibandingkan dengan distribusi populasi yang ada sebelumnya, maka dapat 

dikatakan sampel yang digunakan cukup mewakili populasi. Hal ini dapat 

dilihat dari tidak ada perbedaan yang menonjol antara distribusi populasi & 

distribusi sampel. 

Tabel berikut hasil perhitungan statistik untuk pengaruh trait openness 

to experience, extraversion, agreeableness, conscientiousness dan persepsi keadilan 

organisasi terhadap kepuasan kerja: 

 

Tabel 3 

Model Summary 

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

Estimate 

1 .338a .114 .085 6.04811 

a. Predictors: (Constant), iklim, agreeable, openess, extra, conscien 

 

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji statistik untuk mengetahui 

pengaruh trait openness to experience, extraversion, agreeableness, conscientiousness 

dan persepsi keadilan organisasi terhadap kepuasan kerja diperoleh nilai R 

square (R2) sebesar 0,114. Hal ini berarti 11,4 % bervariasinya kepuasan 

kerja ditentukan oleh bervariasinya trait openness to experience, extraversion, 

agreeableness, conscientiousness dan persepsi keadilan organisasi. Sedangkan 

sisanya sebesar 88,6 % dijelaskan oleh aspek-aspek lain yang tidak diteliti.  
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Tabel 4 

ANOVAb 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 720.998 5 144.200 3.942 .002a 

Residual 5596.675 153 36.580   

Total 6317.673 158    

a. Predictors: (Constant), iklim, agreeable, openess, extra, conscien 

b. Dependent Variable: kepuasan 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa proporrsi varian dalam penelitian 

ini signifikan pada taraf 5%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

besarnya proporsi varian dari DV (kepuasan kerja) yang dipengaruhi secara 

bersama-sama oleh semua IV (trait openness to experience, extraversion, 

agreeableness, conscientiousness dan persepsi keadilan organisasi) adalah 

signifikan secara statistik. 

Untuk mengetahui koefisien regresi setiap independent variable yang 

signifikan, berikut ini tabel koefisien regresi pengaruh setiap IV terhadap 

kepuasan kerja. 

 

Tabel 5 

Koefisien Regresi (Coefficientsa) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. b Std. Error Beta 

1 (Constant) 22.504 4.840  4.650 .000 

extra .106 .148 .070 .717 .474 

openess -.076 .214 -.037 -.353 .725 

agreeable .017 .091 .015 .185 .854 

conscien .035 .128 .029 .276 .783 

iklim .226 .058 .311 3.867 .000 

a. Dependent Variable: kepuasan 

 

Dari tabel di atas dapat dibuat persamaan regresi, sebagai berikut: 

Kepuasan Kerja’ =  22,504+ 0,106 trait extraversion + (-0,076) trait 

openess to experience + 0,017 trait agreeableness + 

0,035) trait conscientiousness + 0,226 persepsi iklim 

organisasi 
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Seperti terlihat pada tabel di atas, dari lima koefisien regresi yang 

dihasilkan hanya satu variabel yang secara statistik signifikan pengaruhnya 

terhadap kepuasan kerja (nilai t < 1,96 dan p > 0,05). Sedangkan empat IV 

lainnya tidak signifikan secara statistik. Penjelasan dari nilai koefisien 

regresi yang diperoleh pada masing-masing IV adalah sebagai berikut: 

1. Variabel trait extraversion. Diperoleh koefisien regresi sebesar 0,106 yang 

berarti bahwa variabel trait extraversion secara positif memengaruhi 

kepuasan kerja tetapi tidak signifikan. Artinya semakin tinggi trait 

extraversion karyawan maka semakin tinggi pula kepuasan kerjanya 

meskipun secara statistik tidak signifikan. 

2. Variabel trait openess to experience. Diperoleh koefisien regresi sebesar -

0,076 yang berarti bahwa variabel trait openess to experience secara negatif 

memengaruhi kepuasan kerja tetapi tidak signifikan. Artinya semakin 

tinggi trait openess to experience karyawan maka semakin rendah kepuasan 

kerjanya, namun secara statistik tidak signifikan. 

3. Variabel trait agreeableness. Diperoleh koefisien regresi sebesar 0,017 yang 

berarti bahwa variabel trait agreeableness secara positif memengaruhi 

kepuasan kerja tetapi tidak signifikan. Artinya semakin tinggi trait 

agreeableness karyawan maka semakin tinggi pula kepuasan kerjanya 

meskipun secara statistik tidak signifikan. 

4. Variabel trait conscientiousness. Diperoleh koefisien regresi sebesar 0,035 

yang berarti bahwa variabel trait conscientiousness secara positif 

memengaruhi kepuasan kerja tetapi tidak signifikan. Artinya semakin 

tinggi trait conscientiousness karyawan maka semakin tinggi pula kepuasan 

kerjanya meskipun secara statistik tidak signifikan. 

5. Variabel persepsi keadilan organisasi. Diperoleh koefisien regresi sebesar 

0,226 yang berarti bahwa variabel persepsi keadilan organisasi secara 

positif memengaruhi kepuasan kerja secara signifikan. Artinya semakin 

tinggi persepsi keadilan organisasi karyawan maka semakin tinggi pula 

kepuasan kerjanya dan secara statistik signifikan. 

 

DISKUSI 

 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh trait 

openness to experience, extraversion, agreeableness, conscientiousness dan persepsi 

keadilan organisasi terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya, dari lima variabel 

yang diuji hanya satu saja variabel yang dinyatakan signifikan 

memengaruhi kepuasan kerja yaitu persepsi keadilan organisasi. Sedangkan 
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empat variabel lainnya yaitu trait openness to experience, extraversion, 

agreeableness, dan conscientiousness tidak tidak berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada pengaruh trait openness to 

experience, extraversion, agreeableness, conscientiousness dan persepsi keadilan 

organisasi secara bersama-sama terhadap  kepuasan kerja. Dilihat dari 

koefisien regresi dari masing-masing indepenedent variable maka diketahui 

bahwa hanya variabel persepsi keadilan organisasi yang mempengaruhi 

kepuasan kerja secara signifikan. 

Persepsi keadilan organisasi merupakan persepsi setiap karyawan 

terhadap berbagai aspek yang terdapat di lingkungan organisasinya yang 

mempengaruhi perilaku mereka dalam bekerja. Individu yang 

mempersepsikan keadilan organisasi secara positif dapat mempengaruhi 

kepuasan kerjanya. Campbell (1985 dalam Steers, 1994) mengembangkan 

10 dimensi iklim organisasi meliputi struktur tugas, hubungan imbalan-

hukum, sentralisasi keputusan, tekanan pada prestasi, tekanan pada 

pelatihan dan pengembangan, keamanan vs resiko, keterbukaan vs 

ketertutupan, status dan semangat, pengakuan dan umpan balik, dan 

kompetensi dan keluwesan organisasi. Individu yang mempersepsikan 

positif terhadap dimensi-dimensi tersebut akan meningkatkan kepuasan 

kerja mereka. Kristof-Brown (2005) dalam penelitian meta analisisnya juga 

menyebutkan bahwa persepsi keadilan organisasi berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja. Demikian juga dengan penelitian Jyoti (2013) yang 

menyimpulkan bahwa iklim organisasi memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Hasil yang agak berbeda pada penelitian ini berhubungan dengan trait 

kepribadian yang diteliti. Penelitian ini melihat pengaruh trait openness to 

experience, extraversion, agreeableness, dan conscientiousness terhadap kepuasan 

kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trait tersebut tidak signifikan 

pengaruhnya terhadap kepuasan kerja. Hasil ini memperkuat dugaan bahwa 

trait kepribadian bukan lagi menjadi penentu kepuasan kerja pada 

karyawan. Kepuasan kerja pada karyawan ditentukan hal lain misalnya 

faktor organisasi. Penelitian terdahulu juga menyebutkan bahwa trait 

kepribadian tidak konsisten pengaruhnya terhadap kepuasan kerja 

(Furnhan, 2002) 

 

 

 



TAZKIYA Journal of Psychology Vol. 18 No. 2 Oktober 2013 

159 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Bateman, T.S. & Organ, D.W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: 
the relationship between affect and employee ―citizenship‖. Academy 

of Management Journal, 26, 587-595. 

Connolly, J., & Viswesvaran, C. (2000). The role of affectivity in job 
satisfaction: a meta analysis. Personality and Individual Diferences, 29, 

265-281. 

Furnham, Adrian, K.V. Petrides, Chris J. Jackson, and Tim Cotter. (2002). 
Do personality factors predict job satisfaction? Personality and 

Individual Differences, 33. 1325-1342. 
Hart, P.M. (1999). Predicting employee life satisfaction: a coherent model 

of personality, work, and non-work experiences, and domain 
satisfaction. Journal of Applied Psychology, 84, 564-584. 

Judge, T., Higgins, C., Thoresen, C., & Barrick, M. (1999). The big five 

personality traits, general mental career success across the life span. 

Personnel Psychology, 52, 621-652. 

Jyoti, Jeevan. (2013). Impact of organizational climate on job satisfaction, 
job commitment and intention to leave: an empirical model. Journal of 

Business Theory and Practice, Vol. 1, No. 1. 

Steers, R.M., Porter, L.W. & Bigley, G.A. (1996). Motivation and 
leadership at work. New York: McGraw-Hill 

Robbins, Stephen P. (2003). Organizational behavior. England: Prentice Hall. 

Jamal, M. (1997). Job stress, satisfaction and mental health: An empirical 
examination of self employed and non-self employed Canadians. 

Journal of Small Bussiness Management 3 (4), 48-57. 
Umar, Jahja (2010). Personnality needs sebagai moderator atas korelasi antara 

kepuasan kerja dan prestasi kerja. Yogyakarta. Fakultas Psikologi UGM. 

 



 

160 



TAZKIYA Journal of Psychology Vol. 18 No. 2 Oktober 2013 

161 

FAKTOR PSIKOLOGIS YANG MEMPENGARUHI 

PERILAKU TIDAK MEMILIH (NON-VOTING 

BEHAVIOR) PADA PEMILIHAN GUBERNUR 
 

Restiani Fauzie 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
restiani.fauzie11@hotmail.com 

 

 

Abstract 
Attitude towards non-voting behaviour, subjective norm, percieved behavioral control (PBC), 
internal political efficacy, external political efficacy, political trust, altruism, life satisfaction, 
age, education, occupation and gender were used as determinant of non-voting behavior on 
gubernatorial election. 337 people who reside in Gunung Sindur subdistrict, Bogor were 
chosen as sample of this study. Probability of non-voting behavior increases as attitude and life 
satisfaction increase. negative correaltion was found between internal political efficacy and 
political trust and non-voting behavior. Students have bigger probability to conduct non-

voting behavior than enterpreneurs. And male voters have bigger probablity to conduct non-
voting behavior than female voters. 
 
Keywords: Non-voting behavior, TPB, political efficacy, political trust, altruism, life 

satisfaction. 

 

Abstrak 
Sikap terhadap perilaku tidak memilih, norma subjektif, perceived behavioral control 

(PBC), internal political efficacy, eksternal political efficacy, political trust, altruisme, 

kepuasan hidup, usia, pendidikan, pekerjaan dan gender digunakan sebagai determinan dari 
perilaku tidak memilih pada pemilihan gubernur. Sampel penelitian ini ialah 337 orang 
yang berdomisili di kecamatan Gunung Sindur Bogor. Semakin tinggi sikap dan kepuasan 
hidup seseorang semakin besar peluangnya untuk tidak ikut memilih pada pemilihan 
gubernur, semakin rendah internal political efficacy dan political trust maka peluang 

untuk tidak ikut memilih menjadi tinggi. Pelajar memiliki peluang yang lebih besar untuk 
tidak ikut memilih dibandingkan dengan wiraswasta. Dan laki-laki memiliki peluang lebih 
besar untuk tidak ikut memilih pada pilgub dibandingkan dengan perempuan. 
 
Kata Kunci: Perilaku tidak memilih, TPB, Political Efficacy, Political Trust, Altruisme, 

Kepuasan Hidup 
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PENDAHULUAN 

 

Pemilu kepala daerah awalnya bukan dipilih langsung oleh rakyat 

melainkan dipilih oleh DPRD. Baru sejak diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemilihan kepala daerah dipilih langsung 

oleh rakyat. Pada undang-undang ini dijelaskan bahwa kepala daerah 

dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan 

wakil kepala daerah atau disingkat pilkada. Disamping itu pemerintah juga 

telah menyiapkan peraturan pemerintah (PP) No. 6/2005 sebagai petunjuk 

teknis tentang pelaksanaan pilkada langsung. Pilkada pertama kali 

diselenggarakan pada bulan Juni 2005 (Di Indonesia, 2013). 

Sion (2013) menyatakan partisipasi politik menjadi salah satu 

kriteria yang harus dipenuhi demi terwujudnya kehidupan yang demokratik. 

Meskipun bukan satu-satunya kriteria, partisipasi warga dalam pemilu 

merupakan bagian dari pembelajaran politik untuk mewujudkan 

kedewasaan berdemokrasi. Oleh karena itu, warga diharapkan 

menunjukkan kepeduliannya terhadap event politik.  

Komisi Pemilihan Umum menyebutkan selama kurun waktu 2012-

2013 partisipasi pemilih pada pilgub di 11 provinsi di Indonesia semakin 

menurun. Sebelas pilgub tersebut, antara lain: Papua Barat, Nangro Aceh 

Darussalam (NAD), Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Banten, DKI 

Jakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Papua, Jawa Barat, dan 

Sumatera Utara. Secara rata-rata jumlah partisipasi pada pilgub 11 provinsi 

hanya 68,82%, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau 

golput, secara total yakni sebesar 31,18%. Jika dilihat pada 11 provinsi, 

rekor tertinggi untuk pemilih yang tidak ikut memilih dipegang oleh 

provinsi Sumatera Utara yaitu sebesar 51,42% atau setara 5.293.583 pemilih 

terdaftar. Tiga provinsi dengan populasi besar, seperti Jawa Barat 36,34% 

setara 11,8 juta, Banten 37,62% setara 2,6 juta, dan DKI 33,29% setara 2,3 

juta pemilih. Besarnya angka golput ini jelas memprihatinkan, karena 

jumlah yang tidak memilih jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah 

pemenang pilgub (Formappi, 2013). 

Semakin menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan 

langsung menjadi simbol adanya masalah sosial. Sebuah penurunan jumlah 

pemilih adalah masalah sosial karena kurangnya suara dapat dipahami 

sebagai kurangnya representasi demokratis. Rendahnya partisipasi pemilih 

mengurangi legitimasi pemerintah terpilih dan oleh karena itu menurunkan 

derajat penerimaan keputusan pemerintah. Politik ekstrimisme menguat 

http://id.wikipedia.org/wiki/2005
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dan stabilitas masyarakat serta kualitas hidup masyarakat yang demokratis 

berkurang (Sheerin, 2007). 

Meskipun golput menjadi gejala umum dalam pilgub di banyak 

wilayah di Indonesia, hingga saat ini belum ada penjelasan yang memadai 

faktor apa yang menyebabkan seorang pemilih tidak menggunakan hak 

pilihnya. Berbagai penjelasan mengenai golput di Indonesia hingga saat ini 

masih didasarkan pada asumsi dan belum didasarkan pada riset yang 

kokoh. Pengamat dan penyelenggara pemilu memang kerap melontarkan 

pendapat tentang penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Tetapi 

berbagai penjelasan itu didasarkan pada pengamatan dan bukan 

berdasarkan hasil riset. Sehingga penting untuk dilakukan penelitian 

mengenai fenomena golput atau perilaku tidak memilih masyarakat dalam 

pemilihan langsung presiden atau kepala daerah. 

Pada penelitian ini Peneliti berusaha meneliti faktor penyebab 

golput dari ―kacamata‖ psikologi. Beberapa Beberapa penelitian terdahulu 

yang meneliti faktor psikologis penyebab non-voting diantaranya penelitian 

oleh Hadjar&Beck (2010), meneliti konstruk political efficacy, political interest, 

political trust, satisfaction with politicians terhadap non-voting behavior. Fowler 

(2006) meneliti altruisme kaitannya dengan voter turnout. Flavin & Keane 

(2012), meneliti kepuasan hidup terhadap political participation. Dan Watter 

(1989); Hansen & Jansen (2007), menggunakan komponen theory planned 

behavior (TPB) yang terdiri dari sikap, norma subjektif perceived behavioral 

control (PBC) terhadap election participation.  

 

 Determinan perilaku tidak memilih 

1. Faktor demografis 

a. Pendidikan. Warga dengan pendidikan formal lebih cenderung 

untuk memilih, setiap tahun tambahan pendidikan dikaitkan dengan 

jumlah pemilih lebih tinggi (Tenn, 2007). Tingkat pendidikan bisa 

memotivasi orang untuk memilih dengan menanamkan kesadaran 

kewajiban warga negara, menarik mereka dalam proses politik, atau 

menempatkan mereka dalam pengaturan sosial. Pendidikan juga 

bisa mengurangi kesulitan-kesulitan yang ada dalam proses 

pemungutan suara. Orang yang berpendidikan tinggi memiliki 

kesadaran lebih tinggi terhadap kewajiban warga negara untuk 

berpartisipasi dalam pemilihan (Almond & Verba, 1963).  

b. Pekerjaan. Bekerja di pekerjaan yang berwibawa atau berstatus 

tinggi secara substansial meningkatkan kecenderungan seseorang 
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untuk memilih. Otoritas Kerja mungkin diharapkan untuk 

menciptakan rasa yang lebih besar dari hak sosial, yang sering 

diterjemahkan ke dalam partisipasi politik (Sobel, 1993). Namun, 

manajer dan administrator memiliki jumlah suara lebih rendah dari 

para profesional dari kelas ekonomi yang sama. Bukti lain 

menyebutkan pegawai pemerintah ternyata memiliki tingkat 

partisipasi tinggi (Bennett & Orzechowski, 1983; Corey & Garand, 

2002). Ini bisa jadi karena pegawai pemerintah memiliki saham jelas 

dalam hasil pemilu misalnya menjaga pekerjaan mereka dan sifat 

pekerjaan mereka karena hal tersebut dapat dipengaruhi oleh pihak 

mana yang menempati jabatan publik tertentu (Bennett & 

Orzechowski, 1983) 

c. Usia. Orang-orang tampaknya menjadi semakin cenderung memilih 

seiring kemajuan mereka dari awal masa dewasa (early adulthood) ke 

dewasa madya (middle adulthood), setelah sekitar usia 75 tahun, 

orang menjadi kurang mungkin untuk memilih (Strate, Parrish, 

Elder, & Ford, 1989; Turner, Shields, & Sharpe, 2001). 

d. Gender. Pengaruh gender terhadap tingkat partisipasi pemilih telah 

berubah secara dramatis selama bertahun-tahun. Hingga tahun 

1980-an, pemilih perempuan lebih sedikit dari laki-laki. Perempuan 

kemudian merasa kurang efektif dan kurang informasi serta kurang 

tertarik dengan politik daripada laki-laki dan sering memiliki lebih 

sedikit daya dan tanggung jawab di tempat kerja (Schlozman, 

Burns, & Verba, 1999; Verba, Burns, & Schlozman, 1997). Sejak 

pertengahan 1980-an, meskipun, perempuan telah memberikan 

suara di tingkat yang sama seperti laki-laki, dan kadang-kadang 

pada tingkat yang lebih tinggi (Leighley & Nagler, 1992; 

Schlozman, Burns, Verba, & Donahue, 1995), rupanya karena 

perempuan memiliki efikasi dan ketertarikan politik yang lebih saat 

itu.  

e. Tempat Tinggal. Orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan lebih 

cenderung untuk memilih daripada orang yang tinggal di daerah 

perkotaan (Wright, 1976).  

2.  Faktor sosial  

a. Karakteristik lingkungan. Hidup di lingkungan dengan status sosial 

ekonomi yang lebih tinggi mendorong partisipasi politik seseorang 

(Huckfeldt, 1979). Individu berpendidikan rendah tinggal di 

lingkungan yang berpendidikan tinggi cenderung untuk mengambil 
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tindakan politik daripada individu yang kurang berpendidikan yang 

tinggal di lingkungan yang berpendidikan rendah. Hal ini mungkin 

terjadi karena orang membandingkan diri mereka dengan orang lain 

di sekitar mereka dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam politik 

jika mereka merasa memenuhi syarat untuk memiliki pengaruh dan 

atau merasa bahwa mereka memiliki preferensi yang sangat berbeda 

dari orang-orang di sekitar mereka. Pemilih juga dipengaruhi oleh 

afiliasi partai politik lingkungan mereka. Hidup di lingkungan 

dengan afiliasi partai merata seimbang dapat meningkatkan 

partisipasi politik rakyat. orang yang tinggal di daerah yang 

rasialnya homogen tampaknya lebih tinggi tingkat partisipasinya 

dari orang yang tinggal di daerah ras heterogen (Schlichting, Tuckel, 

& Maisel, 1998). 

b.  Pernikahan. Pemilih yang sudah menikah tingkat partisipasi 

memilihnya lebih tinggi dari mereka yang single (Kingston & Finkel, 

1987; Stoker & Jennings, 1995). Pemilih yang sudah menikah 

meningkatkan partisipasi lebih cepat dari pemilih yang belum 

menikah (Stoker & Jennings, 1995). Mungkin orang bermotif politik 

menginspirasi pasangan yang kurang termotivasi untuk memilih, 

baik melalui upaya persuasi eksplisit atau hanya dengan 

mengekspos pasangannya dengan informasi politik.  

c.  Partisipasi dalam organisasi masyarakat. Keterlibatan sukarela 

dalam organisasi sosial dapat menginspirasi pemilih dengan 

meningkatnya motivasi dan keterampilan sipil (Harder & Krosnick, 

2008). Semakin seseorang terlibat dalam pekerjaan kooperatif 

dengan orang lain, orang tersebut semakin tertarik memberikan 

suara dalam pemilihan. 

d. Solidaritas kelompok. Ketika anggota kelompok sosial tertentu 

(misalnya, ras, ekonomi, jenis kelamin, atau usia) mengidentifikasi 

secara kuat dengan kelompok itu, orang-orang mengembangkan 

kesadaran kelompok yang muncul untuk meningkatkan jumlah 

partisipasi pemilih. Orang dengan solidaritas yang tinggi bisa 

memiliki motivasi tinggi untuk memilih karena mereka peduli 

dengan isu yang mempengaruhi kelompok mereka, atau koneksi 

kuat mereka kepada anggota kelompok yang bisa memberi mereka 

keterampilan yang lebih baik memungkinkan mereka untuk memilih 

(Harder & Krosnick, 2008). 
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e.  Kewajiban warga negara. Orang-orang yang sadar akan 

kewajibannya sebagai warga negara percaya bahwa mereka 

memiliki kewajiban moral untuk berpartisipasi dalam politik dan 

sangat mungkin untuk memilih dalam pemilu. Demikian pula, 

orang-orang yang percaya bahwa semua warga negara memiliki 

kewajiban untuk pergi ke tempat pemungutan suara lebih besar 

peluang untuk memilih dibanding mereka yang tidak memegang 

keyakinan ini (Harder & Krosnick, 2008).  

3. Faktor Psikologis 

a. Kepercayaan terhadap politik (political trust). Seseorang yang sangat 

mempercayai orang lain lebih mungkin untuk memilih (Cox, 2003; 

Holbrook, Krosnick, Visser, Gardner, & Cacioppo, 2001). Mungkin 

orang yang tidak percaya berpikir tentang sistem politik yang korup, 

yang mungkin menurunkan motivasi mereka untuk berpartisipasi. 

Jika seseorang tidak percaya dengan sistem politik, maka 

kemungkinan partisipasinya dalam aksi politik menurun (misalnya, 

pemungutan suara) (Pattie & Johnston, 2001; Be'langer & Nadeu, 

2005; Gronlund & Steela 2007).  

b. Efikasi politik (political efficacy). Warga negara yang memiliki rasa 

efikasi politik ternyata lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam 

pemilihan (Acock, Clarke, & Stewart, 1985). Hal ini berlaku untuk 

kedua efikasi politik. Internal political efficacy (keyakinan tentang 

kemampuan seseorang untuk memahami dan berpartisipasi dalam 

politik) dan eksternal political efficacy (kepercayaan dalam respon dari 

institusi politik terhadap tuntutan warga) (Abramson & Aldrich, 

1982). Salah satu kontribusi paling signifikan dari aliran psikologis 

yaitu pemikiran mengenai teori efikasi politik. Efficacy pertama kali 

diidentifikasi sebagai pengaruh terhadap pada perilaku pemilih oleh 

Campbell, Gurin dan Miller (dalam Hadjar & Beck, 2010). Efikasi 

politik merupakan komponen yang juga diteorikan dalam 

pendekatan pilihan rasional memiliki pengaruh terhadap perilaku 

pemilih (Becker 2004), Menurut teori pilihan rasional, individu akan 

memilih jika mereka percaya bahwa suara mereka dapat membuat 

perbedaan.  

c. Ketertarikan pada politik (political interest). Kurangnya ketertarikan 

politik mengurangi kesediaan untuk partisipasi politik seseorang. 

Jika individu tertarik dalam politik, mereka sering terlibat dalam 

diskusi politik dengan keluarga dan teman-teman mereka, dan ikuti 
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media massa politik, dan mereka lebih cenderung untuk memilih 

(Sheerin, 2007).  

d. Kepuasan terhadap institusi politik dan pelaku politik (satisfaction 

with political institutions and politicians). Ketidakpuasan terhadap 

sistem politik dan kebijakan pemerintah sebagai penentu utama 

yang mendukung partisipasi politik. Bisa diasumsikan bahwa orang 

sangat puas dengan pemerintah dan sistem politik cenderung akan 

ikut memilih, karena mereka melihat suara sebagai 'tugas sipil' 

mereka. Berdasarkan pertimbangan yang terakhir dan temuan 

empiris menunjukkan bahwa kepuasan dengan demokrasi 

menurunkan kemungkinan non-voting (Gronlund & Steela, 2007). 

e. Kebiasaan. Voting adalah perilaku kebiasaan, yang berarti bahwa 

pemungutan suara sekali meningkatkan kemungkinan pemungutan 

suara lagi (Gerber, Green, & Shachar, 2003; Plutzer, 2002). Hal ini. 

Disebabkan karena kekuatan-kekuatan sosial dan psikologis yang 

terinspirasi suara pertama kalinya yang mungkin akan memiliki 

dampak meningkatnya keputusan memberikan suara dimasa depan 

(Gerber, Green, & Shachar, 2003).  

f. Kesabaran. Persiapan pemungutan suara harus dilakukan sebelum 

hari pemilihan (misalnya, belajar tentang kandidat, mendaftar, dll), 

sedangkan manfaat pemungutan suara tidak diperoleh sampai 

setelah tindakan dilakukan (misalnya, merasa berbudi luhur, 

melihat satu kemenangan calon pilihan). Tidak mengejutkan, jika 

jumlah pemilih lebih besar di antara orang-orang yang sabar 

(Fowler & Kam, 2006). 

g. Altruisme. Orang-orang yang peduli tentang kesejahteraan orang 

lain dan yang berpikir salah satu alternatif membuat orang lain lebih 

baik lebih mungkin untuk memilih. Dengan kata lain, orang yang 

altruis jauh lebih mungkin untuk memilih dari mereka yang egois 

(Fowler, 2005). 

h. Kepuasan hidup. Flavin (2012) dalam penelitiannya menemukan 

bahwa responden yang melaporkan puas dengan kehidupannya 

lebih mungkin untuk menggunakan hak pilihnya dan lebih mungkin 

untuk berpartisipasi dalam pemilu. 

4. Faktor karakteristik khusus pemilu 

a.  Kekuatan calon pilihan (strength of candidate preference). Semakin 

besar kesenjangan antara sikap seseorang terhadap satu calon dan 

atau sikapnya terhadap calon yang bersaing, semakin besar 
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kemungkinan orang tersebut untuk memilih (Holbrook, Krosnick, 

Visser, Gardner & Cacioppo, 2001). 

b.  Kesamaan dalam preferensi kebijakan. Semakin mirip satu sama 

lain dengan calon bersaing dalam hal preferensi kebijakan, warga 

cenderung untuk memilih, karena hasil tidak akan banyak berbeda 

dalam utilitas (Enelow, 1986; Plane & Gershtenson, 2004). Jarak 

dari calon terdekat tampaknya menjadi penentu lebih kuat dari 

pemilih daripada kesamaan antara kandidat (Zipp, 1985). 

c.  Iklan negatif. Teori yang bersaing telah mengusulkan efek kebalikan 

dari iklan negatif pada pemilih. Iklan negatif mengkritik satu calon 

terkadang memuji lawan-nya. Satu teori menyatakan bahwa 

kampanye negatif mendorong sinisme tentang para kandidat dan 

apatis di kalangan warga (Ansolabehere & Iyengar, 1995; Min, 

2004). 

d.  Kampanye. Partisipasi pemilih dalam ras tertentu dapat dipengaruhi 

oleh peristiwa yang terjadi dalam kampanye. Misalnya, munculnya 

calon konvensional dan populer, seperti Ross Perot ketika ia 

mencalonkan diri sebagai presiden di 1992, dapat menginspirasi 

warga untuk memilih (Lacy & Burden, 1999).  

e. Pemilihan yang diwajibkan (compulsory voting). Pemilihan yang 

diwajibkan jelas meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya di 

negara-negara di mana pemungutan suara wajib diberlakukan, yang 

meliputi Belgia dan Swiss. Namun, negara-negara di mana suara 

adalah wajib menurut hukum, tetapi undang-undang ini tidak 

ditegakkan oleh sanksi (misalnya, Luksemburg, Yunani, Italia) 

mungkin juga memiliki pemilih lebih tinggi, karena tugas untuk 

memilih sangat diinternalisasi oleh warga (Hadjar & Beck, 2010). 

f. Faktor disproporsionalitas (disproportionality factor). Kemungkinan 

tidak memilih meningkat di negara-negara yang ditandai dengan 

disproporsionalitas tinggi. Temuan terbaru menunjukkan bahwa 

tidak hanya kemungkinan suara tetapi juga keberhasilan politik 

dipengaruhi oleh disproporsionalitas sistem pemilu suatu negara 

(Karp & Banducci, dalam Hadjar & Beck, 2010) 

g.  Kedewasaan Demokrasi (Maturity Of Democracy). Seperti disebutkan 

sebelumnya, titik penting dari non-voting adalah political efficacy. Di 

negara-negara di mana sistem demokrasi tidak memiliki tradisi 

panjang, ada probability yang lebih tinggi bahwa orang memiliki 

political efficacy yang lebih rendah. Alasan di balik asumsi ini adalah 
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bahwa proses pembelajaran politik harus dirangsang untuk 

meningkatkan efikasi politik (Madsen, 1978). Dengan kata lain, 

pengalaman demokratis harus diakumulasikan untuk menegakkan 

perilaku demokratis seperti voting. non-voting seharusnya lebih umum 

di negara-negara dengan pengalaman demokrasi pendek (Hadjar 

dan Beck (2010). 

 

METODE 

 

Populasi pada penelitian ini yaitu warga kecamatan Gunung Sindur 

kabupaten Bogor Jawa Barat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Usia 

responden mulai dari 18 sampai 52 tahun dan terdaftar dalam daftar 

pemilih tetap (DPT) pada pemilihan gubernur Jawa Barat 2013. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan yaitu nonprobability sampling yang 

berarti peluang terpilihnya sampel tidak dapat dihitung atau diketahui. 

Banyaknya sampel pada penelitian ini yaitu 337 orang. Pengambilan 

data dari sampel ini dilakukan mulai dari tanggal 15 Juni 2013 sampai 

dengan 6 Juli 2013. Sampel penelitian yang berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 130 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 207 orang. Sampel pada 

penelitian ini yang berpendidikan SD/SMP/SMA (tidak kuliah) sebanyak 

304 orang sedangkan yang berpendidikan diploma atau S1 (kuliah) 

berjumlah 33 orang. Sampel penelitian yang memiliki pekerjaan sebagai 

pegawai swasta yakni sebanyak 160 orang, pegawai negeri 11 orang, 

wiraswasta 60 orang, ibu rumah tangga 46 orang, dan pelajar 60 orang. 

 

Pengukuran 

1. Perilaku tidak memilih diukur dengan mengajukan sebuah pertanyaan 

kepada sampel yakni ―apakah Anda memilih pada pemilihan gubernur 

Jawa Barat tahun 2013 lalu?‖. Dengan dua pilihan jawaban :‖ ya‖ jika 

subjek memilih, dan ―tidak‖ jika subjek tidak ikut memilih  

2. Sikap terhadap perilaku tidak memilih diukur dengan menggunakan skala 

sikap terhadap perilaku tidak memilih yang disusun oleh peneliti 

berdasarkan teori dari Engel dkk. (1995). Skala ini terdiri dari 15 item 

dengan tiga dimensi yaitu afektif, kognitif, dan konatif. Respon jawaban 

yang diberikan untuk skala sikap ini yaitu mulai dari sangat setuju, setuju, 

tidak setuju, dan sangat tidak setuju.  

3. Norma subjektif diukur berdasarkan teori dari Ajzen (1991). Item dalam 

skala norma subjektif didasarkan pada hasil elisitasi dan terdiri dari dua 
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komponen yaitu normative belief dan motivation to comply. Respon jawaban 

yang diberikan terdiri dari 4 alternatif jawaban berupa skala likert yaitu 

mulai dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 

4. Perceived behavioral control (PBC) diukur dengan skala PBC yang dibuat 

oleh peneliti berdasarkan teori dari Ajzen (1991). Pernyataan dalam skala 

PBC didapat dari belief hasil elisitasi yang dilakukan sebelumnya. 

Pembuatan item-item pernyataan skala PBC disusun berdasarkan dua 

komponen yaitu, control belief dan perceived power. Respon jawaban yang 

diberikan untuk dimensi control belief pendukung dan penghambat terdiri 

dari 4 alternatif jawaban yaitu mulai dari sangat setuju, setuju, tidak 

setuju, dan sangat tidak setuju. Sedangkan untuk dimensi perceived power 

pendukung dan penghambat, respon jawabannya berupa skala likert 

dengan pilihan jawaban sangat besar, besar, kecil, sangat kecil. 

Keseluruhan item pada skala PBC ini berjumlah 24 item.  

5. Political efficacy diukur dengan skala political efficacy yang peneliti susun 

sendiri berdasarkan teori political efficacy oleh Craig dkk. (1990). Respon 

jawaban yang diberikan terdiri dari 4 alternatif jawaban mulai dari sangat 

setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.  

6. Political trust diukur dengan modifikasi skala political trust yang telah 

disusun oleh Loeber (2011) dimana skala ini teridiri dari tiga dimensi 

yakni tust with politicians, trust with institution, dan trust with democracy. 

Respon jawaban yang diberikan terdiri dari 4 alternatif jawaban mulai 

dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.  

7. Altruisme diukur dengan alat ukur hasil modifikasi dari PAL scale yang 

disusun oleh Tankersley, dkk (2006). Ada beberapa item asli dari alat 

ukur PAL scale yang peneliti hilangkan karena item tersebut mengandung 

bias budaya. Item-item yang dihilangkan diganti dengan item baru yang 

peneliti susun sendiri sesuai dengan dimensi yang ada. Respon jawaban 

yang diberikan terdiri dari 4 alternatif jawaban mulai dari sangat setuju, 

setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.  

8. Kepuasan hidup diukur dengan skala modifikasi dari SWLS disusun oleh 

Diener dkk. (1985). Dikarenakan item asli skala SWLS hanya berjumlah 

lima item, maka peneliti menambahkan dua item pada skala ini dengan 

maksud agar masih terdapat item lainnya apabila item-item tersebut 

didrop saat uji validitas konstruk. Respon jawaban yang diberikan terdiri 

dari 4 alternatif jawaban mulai dari sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan 

sangat tidak setuju. 
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Analisis Data 

Penelitian ini memiliki sembilan variabel independen yang kontinum dan tiga 

variabel independen kategorik. Variabel dependennya merupakan variabel 

kategorik dengan dua pilihan (binary choice) yaitu tidak memilih (1) dan 

memilih (0) pada pemilihan gubernur. Sehingga metode yang paling tepat 

untuk menganalisis data atau menguji hipotesis nihil penelitian ini yaitu 

menggunakan teknik analisis regresi logistik. Jika metode yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah regresi linear biasa maka akan didapatkan hasil 

penelitian yang palsu karena hubungannya yang tidak linear sehingga uji 

signifikansi menjadi tidak valid. 

Penafsiran analisis regresi logistik dalam penelitian ini yaitu dalam 

bentuk probability (peluang) atau proporsi. Dimana probability memiliki 

rentang angka antara 0 dan 1. Dalam regresi logistik penafsiran regresi terdiri 

dari empat level, yakni: 

1. Logit (didapat informasi seberapa besar perubahan pada logit perilaku 

tidak memilih setiap terjadi kenaikan satu unit pada X) dengan 

persamaan sebagai berikut:  

 

Logit = ß0 + ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + ß4X4 + ß5X5 + ß6X6 + ß7X7+ ß…X…+ ßnXn, 

 

2. Odds (didapat informasi berupa seberapa besar probability perilaku tidak 

memilih dibanding probability perilaku memilih), persamaan odds yaitu: 

    

 

  

3. odds ratio (didapat informasi berupa seberapa besar peluang terjadinya 

perilaku tidak memilih untuk kelompok pertama dibandingkan dengan 

peluang perilaku tidak memilih pada kelompok kedua), dengan rumus : 

 

Odds ratio =   atau dapat pula dibuat perhitungan percent change, 

dengan rumus:                           

 

% perubahan = (OR-1) 100 
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4. probabili (didapat informasi berupa seberapa besar peluang terjadinya 

perilaku tidak memilih pada seseorang dengan karakteristik tertentu), 

dengan rumus: 

 

probability  

 

HASIL 

 

Pada tabel 1 dibawah ini digambarkan banyaknya sampel penelitian yang 

ikut memilih dan tidak ikut memilih pada pemilihan gubernur Jawa barat 

2013.  

 

Tabel 1 

Frekuensi Subjek yang Ikut dan Tidak Ikut Memilih pada Pilgub 

  Frekuensi Persentase 

Vote (ikut memilih) 194 57,6% 

Nonvote (tidak ikut-memilih) 143 42,4% 

Total 337 100% 

 

Dari 337 orang sampel penelitian, 194 orang atau 57,6% diantaranya 

menyatakan ikut memilih pada pilgub Jabar 2013 lalu, sedangkan sisanya 

yaitu 143 orang atau 42,2% menyatakan tidak ikut memilih pada pilgub Jabar 

2013. 

Sebelum peneliti menganalisis regresi dari data hasil penelitian ini, 

terlebih dahulu menguji model yang ada fit dengan data atau tidak. Pengujian 

model fit yakni dengan model uji goodness-of-fit Hosmer-Lemeshow. 

 

Tabel 2 

Hosmer-Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 6,714 8 0,568 

 

Berdasarkan pada tabel 2 terlihat bahwa nilai chi-square sebesar 6,714 

dengan p = 0,568 (p > 0,05). Dengan demikian, diketahui bahwa model fit 

dengan data. Setelah dilakukan pengujian model fit, peneliti selanjutnya 
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melihat besaran R2 untuk mengetahui berapa persen (%) varians DV yang 

dijelaskan oleh IV. 

 

Tabel 3 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood 
Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 293,062a 0,390 0,524 

 

Seperti terlihat pada tabel 3 diatas, diperoleh nilai Nagelkerke R 

square sebesar 0,524 atau 52,4%. Artinya proporsi varians logit perilaku 

tidak memilih yang dipengaruhi oleh seluruh variabel independen adalah 

sebesar 52,4%, sedangkan 47,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di 

luar penelitian ini. 

Tabel 4 

Variables in the Equation 

  
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 sikap 0,158 0,025 39,158 1 0,000* 1,171 

norma_subjektif -0,003 0,019 0,020 1 0,888 0,997 

pbc -0,019 0,022 0,730 1 0,393 0,981 

internal_pe -0,043 0,020 4,506 1 0,034* 0,958 

eksternal_pe -0,041 0,024 2,906 1 0,088 0,960 

political_trust -0,095 0,025 14,349 1 0,000* 0,909 

altruisme -0,035 0,020 2,942 1 0,086 0,966 

kep_hidup 0,084 0,023 13,404 1 0,000* 1,088 

usia -0,038 0,025 2,388 1 0,122 0,962 

pendidikan(1) -0,091 0,537 0,029 1 0,866 0,913 

pekerjaan   8,265 4 0,082  

pekerjaan(1) -0,429 0,416 1,064 1 0,302 0,651 

pekerjaan(2) -1,504 0,584 6,624 1 0,010* 0,222 

pekerjaan(3) -1,838 1,240 2,198 1 0,138 0,159 

pekerjaan(4) -0,890 0,602 2,180 1 0,140 0,411 

gender(1) -1,057 0,383 7,614 1 0,006* 0,347 

Constant 1,228 2,694 0,208 1 0,648 3,415 

*P < 0,05 = signifikan  
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Berdasarkan tabel 4 diatas analisis pada level logit menghasilkan 

interpretasi sebagai berikut:  

1.  Sikap memiliki nilai koefisien sebesar 0,158 dengan nilai p = 0,000 (p < 

0,05), yang artinya bahwa dalam keadaan variabel lain konstan variabel 

sikap secara positif mempengaruhi logit perilaku tidak memilih pada 

pemilihan gubernur dan signifikan,. Dapat pula diinterpretasikan setiap 

satu unit kenaikan sikap maka logit perilaku tidak memilih naik sebesar 

0,158.  

2. Internal political efficacy memiliki nilai koefisien sebesar -0,043 dengan 

nilai p = 0,034 (p < 0,05), yang berarti bahwa dalam keadaan variabel 

lain konstan variabel internal political efficacy memiliki pengaruh negatif 

terhadap logit perilaku tidak memilih dan signifikan. Jadi, semakin 

tinggi skor internal political efficacy seseorang maka semakin rendah logit 

perilaku tidak memilihnya. Dalam hal ini, dapat dikatakan apabila 

internal political efficacy seseorang meningkat sebanyak satu unit maka 

logit seseorang untuk tidak memilih pada pemilihan gubernur akan 

turun sebanyak 0,043 kali, dan secara statistik signifikan. 

3. Political trust memiliki nilai koefisien sebesar -0,095 dengan nilai p = 

0,000 (p<0,05), yang berarti bahwa dalam keadaan variabel lain konstan 

political trust secara negatif mempengaruhi logit perilaku tidak memilih 

dengan signifikan. Jadi, semakin tinggi political trust seseorang maka 

semakin rendah logit perilaku tidak memilihnya. Dalam hal ini, dapat 

dikatakan bahwa apabila political trust seseorang meningkat sebanyak 

satu unit maka logit seseorang untuk tidak memilih akan turun 

sebanyak 0,095 kali. 

4. Kepuasan hidup memiliki nilai koefisien sebesar 0,084 dengan nilai p = 

0,000 (p<0,05), yang berarti bahwa variabel kepuasan hidup secara 

positif mempengaruhi logit perilaku tidak memilih dengan signifikan. 

Jadi, semakin tinggi kepuasan hidup seseorang maka semakin tinggi 

logit perilaku tidak memilihnya, dan secara statistik signifikan. Dalam 

hal ini, dapat dikatakan bahwa apabila kepuasan hidup seseorang 

meningkat sebanyak satu unit maka logit seseorang untuk tidak memilih 

pada pemilihan gubernur akan naik sebanyak 0,084 kali, dan secara 

statistik hal ini signifikan.  

5. Logit perilaku tidak memilih pada pemilihan gubernur 1,504 kali lebih 

rendah untuk wiraswasta dibandingkan pelajar dan secara statistik hal 

ini signifikan.  
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6. Logit perilaku tidak memilih pada pemilihan gubernur 1,057 kali lebih 

rendah untuk gender perempuan dibandingkan dengan laki-laki. 

 

Log odds (logit) merupakan persamaan yang linear, namun karena 

dalam satuan logit tidak berkaitan langsung dengan probability maka 

interpretasi dari logit sulit dilakukan. Untuk itu setelah didapat penyelesaian 

persamaan linear hasilnya ditransformasikan kebentuk odds. Level analisis 

yang kedua yaitu odds. Berikut ini contoh penafsiannya:  

Nilai odds yang dihasilkan dari variabel indepeden dengan 

karakteristik skor sikap 32, skor internal political efficacy 25, political trust 29, 

dan skor kepuasan hidup 50, dengan usia 25, jenis kelamin perempuan 

adalah: 

 

Odds = (exp)1,228 + 0,158 (32) – 0,043 (25) - 0,095 (29) + 0,084 (50) - 0,038  

(25) - 1,057 (1) = 104,53.  

 

Nilai odds sebesar 104,53dapat ditafsirkan bahwa probability 

perilaku tidak memilih pada pemilihan gubernur seseorang dengan 

karakteristik yang disebutkan104,53 kali lipat dibanding probability ikut 

memilih pada pemilihan gubernur. 

Selanjutnya yakni analisis pada level odds ratio (OR) atau 

perbandingan antara dua kelompok odds. Dalam regresi logistik, odds ratio 

dapat pula dijelaskan dalam bentuk persen perubahan (percent 

change).berikut ini contoh perhitungan interpretasi OR: 

1. Odds ratio untuk seseorang dengan skor sikap 32 dan 31 yaitu, OR = 

= 1,171. Nilai persentase perubahannya adalah 

100(1,171 – 1) = 17,1%. Hal ini menunjukkan bahwa odds perilaku 

tidak memilih pada seseorang yang memiliki skor sikap 32 adalah 

1,171 kali atau 17,1% lebih besar dibandingkan seseorang yang 

memiliki skor sikap 31. 

2. Odds ratio untuk seseorang dengan skor internal political efficacy 25 

dan 24 yaitu: OR = = 0,958. Nilai persentase 

perubahannya adalah 100(0,958-1) = - 4,2%. Hal ini menunjukkan 

bahwa odds perilaku tidak memilih pada seseorang yang memiliki 

skor internal political efficacy 25 adalah 0,958 atau 4,2% lebih kecil 

dibandingkan seseorang yang memiliki skor internal political efficacy 

24. 
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3. Odds ratio untuk seseorang dengan skor political trust 28 dan 29 yaitu: 

OR = 0,909. Nilai persentase perubahannya adalah 

100(0,909 – 1) = -9,1%. Hal ini menunjukkan bahwa odds perilaku 

tidak memilih pada seseorang yang memiliki skor political trust 29 

adalah 0,909 kali atau 9,1% lebih kecil dibandingkan seseorang yang 

memiliki skor political trust 28. 

4. Odds ratio untuk seseorang dengan skor kepuasan hidup 70 dan 69 

yaitu: 

OR = 1,088. Nilai persentase perubahannya adalah 

100(1,088 – 1) = 8,8%. Hal ini menunjukkan bahwa odds perilaku 

tidak memilih pada seseorang yang memiliki skor kepuasan hidup 

70 adalah 1,088 kali atau 8,8% lebih besar dibandingkan seseorang 

yang memiliki skor kepuasan hidup 69. 

5. Odds ratio untuk wiraswasta dengan pelajar, yaitu OR = 

. Nilai persentase perubahannya adalah 

100(0,222 – 1) = -77,8%. Hal ini menunjukkan bahwa odds perilaku 

tidak memilih seorang yang berprofesi sebagai wiraswasta adalah 

0,222 kali atau 77,8% lebih rendah dibandingkan dengan seorang 

pelajar. 

6. Odds ratio untuk laki-laki dan perempuan yaitu, OR = 

. Nilai persentase perubahannya adalah 

100(0,347 – 1) = - 65,3%. Hal ini menunjukkan bahwa odds perilaku 

tidak memilih perempuan adalah 0,347 kali atau 65,3% lebih rendah 

dibandingkan laki-laki. 

 

Selanjutnya yaitu analisis pada level probability. Penafsiran pada level 

probability memiliki keuntungan dimana hasilnya akan lebih mudah untuk 

dipahami. Probability dapat menunjukkan peluang terjadinya perilaku tidak 

memilih dibandingkan peluang perilaku memilih pada pemilihan 

gubernur.berikut ini contoh penafsirannya:  

probability dengan karakteristik berikut: skor sikap 32, skor internal political 

efficacy 25, political trust 29, dan skor kepuasan hidup 50, dengan usia 25, 

jenis kelamin perempuan: 
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P  =  

=  

=  

 

Berdasarkan karakteristik skor sikap 32, skor internal political efficacy 

25, political trust 29, dan skor kepuasan hidup 50, dengan usia 25, jenis 

kelamin perempuan diperoleh predicted probability sebesar 99,05%. 

 

DISKUSI 

 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian maka kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah hipotesis nol mayor ditolak dengan kata 

lain bahwa: ―ada pengaruh yang signifikan sikap terhadap perilaku tidak 

memilih, norma subjektif, PBC, internal political efficacy, eksternal political 

efficacy, political trust, altruisme, kepuasan hidup, usia, pekerjaan, 

pendidikan, dan gender terhadap perilaku tidak memilih pada pemilihan 

gubernur‖. Dari 12 variabel independen yang diduga mempengaruhi 

perilaku tidak memilih ditemukan enam variabel yang signifikan. Keenam 

variabel yang signifikan yaitu sikap terhadap perilaku tidak memilih, internal 

political efficacy, political trust, kepuasan hidup, pekerjaan(2) (wiraswasta 

dibandingkan dengan pelajar) dan gender. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sikap terhadap perilaku 

tidak memilih berpengaruh positif tehadap perilaku tidak memilih pada 

pemilihan gubernur, artinya semakin positif sikap seseorang terhadap 

perilaku tidak memilih maka semakin besar peluangnya untuk tidak ikut 

memilih pada pilgub. Internal political efficacy secara statistik signifikan 

pengaruhnya terhadap perilaku tidak memilih pada pemilihan gubernur. 

Orang-orang dengan internal political efficacy yang rendah memiliki peluang 

lebih besar untuk tidak ikut memilih pada pilgub. Political trust 

mempengaruhi perilaku tidak memilih secara negatif dan sigifikan. Semakin 

rendah kepercayaan seseorang terhadap politisi, institusi politik dan sistem 

demokrasi, semakin tinggi peluangnya untuk tidak ikut memilih pada 

pemilihan gubernur. Kemudian hasil penelitian inipun membuktikan bahwa 

orang-orang yang menganggap dirinya puas dengan kehidupannya lebih 

besar peluang untuk tidak ikut memilih pada pemilihan pilgub. Pelajar 

memiliki peluang yang lebih besar untuk tidak ikut memilih dibandingkan 
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dengan wiraswasta. Dan laki-laki memiliki peluang lebih besar untuk tidak 

ikut memilih pada pilgub dibandingkan dengan perempuan. 

Pada penelitian ini sikap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

perilaku tidak memilih pada pemilihan gubernur. Hal ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hansen dan Jensen (2007) yang 

mendapatkan hasil bahwa sikap terhadap perilaku memilih memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap intensi perilaku memilih pada pemilihan 

anggota DPR Denmark. Sikap merupakan penentu sebuah pilihan 

seseorang, ketika sikap seseorang terhadap perilaku tidak memilih bersifat 

positif maka hal ini mempengaruhi pilihan orang tersebut untuk cenderung 

tidak ikut memilih pada pemilihan gubernur. 

Norma subjektif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

perilaku tidak memilih pada pemilihan gubernur. Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Hansen dan Jensen (2007). Pada 

penelitian Hansen dan Jensen (2007) disebutkan penyebab tidak 

signifikannya variabel norma subjektif kemungkinan karena 

berkembangnya individualisme sebagai nilai sentral pada masyarakat 

Denmark, nilai diyakini sebagai pendorong pengambilan keputusan 

seseorang. Dengan kata lain orang-orang yang menganggap individualisme 

sebagai nilai pribadi, kemungkinan menjadi kurang cenderung untuk 

mengikuti saran dan bimbingan orang lain. Namun peneliti berasumsi tidak 

signifikannya norma subjektif, kemungkinan karena dalam pemilihan 

gubernur seseorang memutuskan untuk ikut atau tidak ikut memilih lebih 

dikarenakan keinginan pribadi. 

Variabel selanjutnya yaitu PBC, perilaku tidak memilih pada 

pemilihan gubernur tidak signifikan diprediksi PBC. Serupa dengan yang 

ditemukan oleh Netemeyer, Burton, & Johnston, (dalam Ajzen, 1991)yang 

membuktikan bahwa PBC tidak signifikan mempengaruhi partisipasi 

pemilih pada pemilihan gubernur. Begitu pula dengan hasil penelitian 

Hansen dan Jensen (2007) yang menyebutkan bahwa PBC tidak signifikan 

mempengaruhi intensi perilaku memilih pada pemilihan anggota DPR 

Denmark. Tidak signifikannya PBC dapat terjadi ketika konstruk ini tidak 

cukup untuk mendorong maupun menghambat suatu perilaku. Peneliti 

beranggapan masih ada belief lainnya yang dipersepsikan lebih mendorong 

ataupun menghambat seseorang untuk tidak memilih pada pemilihan 

gubernur dan tidak masuk dalam penelitian ini. 

Internal political efficacy signifikan mempengaruhi perilaku tidak 

memilih. Seseorang dengan internal political efficacy rendah akan memiliki 
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keyakinan bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan dalam mempengaruhi 

kehidupan politik, mereka beranggapan bahwa suara mereka dalam 

pemilihan gubernur tidak akan membuat perbedaan apapun terhadap 

kehidupan dirinya maupun daerahnya, sehingga orang dengan kriteria 

seperti ini akan cenderung untuk tidak ikut memilih. 

Sedangkan eksternal political efficacy tidak signifikan mempengaruhi 

perilaku tidak memilih pada pemilihan gubernur. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Southwell (2012) yang berjudul “Political alienation: Behavioral 

implications of efficacy and trust in the 2008 U.S. presidential election”, yang 

ditemukan bahwa eksternal political efficacy tidak signifikan mempengaruhi 

partisipasi pemilih pada pemilihan presiden Amerika Serikat. 

Variabel selanjutnya yaitu kepuasan hidup, yang memberikan 

pengaruh positif terhadap perilaku tidak memilih pada pemilihan gubernur 

artinya semakin seseorang merasa puas dengan kehidupannya maka 

semakin besar pula peluangnya untuk tidak ikut memilih pada pemilihan 

gubernur. Ditemukan ketidaksesuaian antara penelitian ini dengan 

penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini kemungkinan disebabkan karena 

warga yang sangat puas dengan kehidupan mereka sendiri mungkin mulai 

melepaskan diri dari proses politik (Venhoven, 1988). Dan warga akan 

cenderung kurang berpartisipasi dalam politik ketika puas dengan 

kehidupan mereka sendiri (Barnes, Farah, & Heunks, 1979 dalam Flavin, 

2007). 

Dalam penelitian ini altruisme tidak signifikan mempengaruhi 

perilaku tidak memilih, hal ini kemungkinan dikarenakan kebanyakan 

orang mempersepsikan ikut memilih pada pemilihan gubernur belum tentu 

dapat mengubah kesejahteraan oranglain. 

Tidak signifikannya usia kemungkinan disebabkan karena usia tidak 

secara langsung mempengaruhi perilaku tidak memilih, melainkan 

dipengaruhi pula oleh pengetahuan dan ketertarikan pada politik. Tidak 

signifikannya variabel pendidikan kemungkinan disebabkan karena tidak 

proporsionalnya perbandingan sampel antara yang kuliah dengan yang 

tidak pernah kuliah. 

Karena pada penelitian ini variabel sikap terhadap perilaku tidak 

memilih dan internal political efficacy berpengaruh signifikan terhadap 

perilaku tidak memilih, peneliti menyarankan untuk meningkatkan 

partisipasi pemilih pada pemilihan gubernur, publikasi dan sosialisasi 

sebaiknya lebih gencar dilakukan oleh KPU atau pihak terkait pemilihan 

guberbur. Strategi yang digunakan hendaknya mempertimbangkan faktor 
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sikap dan internal political efficacy Strategi yang terkait sikap misalnya dengan 

memberikan iklan-iklan yang menonjolkan konsekuensi negatif yang akan 

didapat dari perilaku tidak memilih. Sedangkan strategi yang yang terkait 

internal political efficacy misalnya dengan memberikan sosialisasi bahwa 

setiap warga mampu membuat perubahan karena satu suara yang diberikan 

pada pemilihan gubernur akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan 

daerah pemilih. 

Pada penelitian ini political trust (kepercayaan terhadap politik) 

terbukti signifikan mempengaruhi perilaku tidak memilih seseorang, maka 

disarankan bagi para pejabat dan yang mencalonkan diri sebagai pejabat 

atau wakil rakyat sebaiknya lebih mendengarkan aspirasi rakyat agar 

kepercayaan rakyat terhadap elite politik meningkat dan partisipasi rakyat 

pada pemilihan gubernurpun ikut meningkat. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kepuasan hidup secara 

positif signifikan mempengaruhi perilaku tidak memilih. Berdasarkan pada 

hasil tersebut maka disarankan untuk warga yang sudah merasa puas 

dengan kehidupannya agar tetap ikut berpartisipasi pada pemilihan 

gubernur. Karena seseorang sejatinya tidak bisa lepas dari kehidupan 

berpolitik. Sebagai warga negara, pemimpin poilitik di level manapun 

mempengaruhi gerak kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Betapapun 

kita bersikap tidak peduli terhadap proses politik, kita tidak akan bisa lepas 

dari pengaruh politik. 

Pada lembaga pendidikan formal diharapkan memberikan bimbingan 

dan sosialisasi kepada para pelajar agar menggunakan hak pilihnya pada 

pemilihan gubernur. Karena pada penelitian ini pelajar terbukti secara 

signifikan memiliki peluang yang lebih besar untuk tidak ikut memilih pada 

pemilihan gubernur 

Pada penelitian ini laki-laki secara signifikan memiliki perbedaan 

dalam hal perilaku tidak memilih pada pemilihan gubernur. Dengan 

demikian peneliti menyarankan agar laki-laki ikut serta menggunakan hak 

pilihnya pada pemilihan gubernur, karena ikut memilih wakil rakyat 

merupakan salah satu bentuk kecintaan terhadap tanah air.  
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Abstract 
The increase in the motorcycles has consequences on the increase in the number of accidents 
involving the transportation models. Human factors (human error) is a major source of 
accidents due to neglect safety or unsafety riding (Elliot, 2003; Noordzij, 2001; Watson, 
2007). This study was conducted to determine the effect of riding motivation and style of 
riding to safety riding of the motorcycle club members. Non random sampling technique with 
150 participants and using multiple regression analysis resulted there is a significant effect of 
riding motivation and riding style to safety riding. There are three independent variables that 
significantly influence the safety riding behavior, there are calm style driving, driving for 
pleasure, and traffic violation. 
  
Keywords: Safety riding, riding motivation, riding style. 

 

Abstrak 
Meningkatnya pengguna motor menyebabkan meningkatnya jumlah kecelakaan model 
transportasi. Faktor manusia (kesalahan manusia) adalah penyebab utama munculnya 
kecelakaan karena mengabaikan keselamatan atau berkendarang tidak aman (Elliot, 2003; 
Noordzij, 2001; Watson, 2007). Penelitian ini menguji pengaruh dari motivasi berkendara 
dan gaya berkendara terhadap keamanan berkendara pada anggota klub motor. Teknik 
sampel adalah dengan non random dengan 150 partisipan dan menggunakan analisis regresi 
berganda yang menghasilkan pengaruh signifikan dari motivasi berkendara dan gaya 
berkendara terhadap keamanan berkendara. Ada tiga variabel bebas yang signifikan 
mempengaruhi perilaku berkendara aman, yaitu calm style driving, driving for pleasure, 

dan traffic violation. 

 
Kata Kunci: Berkendara aman, motivasi berkendara, gaya berkendara. 
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PENDAHULUAN 

 

Sepeda motor menjadi moda transportasi yang paling tinggi 

pertumbuhannya dalam 5 tahun terakhir. Asosiasi Industri Sepeda Motor 

Indonesia (AISI) menjual sekitar 97.712 unit per bulan di Jakarta. Artinya, 

pada sepanjang 2011, tiap hari ada sekitar 3.237 sepeda motor yang terjual 

di Jakarta (Edo Rusyanto, 2011). Alasan yang mengemuka tingginya 

pilihan terhadap moda ini adalah faktor hemat bahan bakar, rendahnya 

biaya perawatan, praktis, cepat karena mudah melakukan manuver di 

jalanan. 

 Jumlah sepeda motot yang berada di jalanan berkorelasi dengan 

jumlah kecelakaan lalu-lintas. Sebagai kendaraan dengan jumlah terbesar 

ternyata seimbang dengan tingginya jumlah pelanggaran lalu-lintas yang 

dilakukan oleh pengendara sepeda motor. Direktorat Lalu Lintas Polda 

Metro Jaya telah menindak 103. 734 pengendara selama Operasi Simpatik 

Jaya 2011 yang digelar sejak 28 Maret hingga 17 April 2011 lalu. Dari 

angka tersebut, 84.546 ditilang, sementara 19.188 lainnya diberikan 

peringatan berupa teguran. Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Kombes 

Sujarno mengatakan, penilangan dilakukan mengingat pelanggaran tersebut 

berpotensi akan terjadinya kecelakaan (Amalia, 2011). ―Pelanggaran yang 

dilakukan pengendara sepeda motor mencapai angka 56.557 kasus. Karena 

memang jumlah sepeda motor lebih banyak dibandingkan dengan mobil 

pribadi‖, ujar Royke. Dia mengatakan, pelanggaran terbanyak yang 

dilakukan pengendara sepeda motor adalah tidak mengenakan helm dengan 

angka 13.362 kasus. Pelanggaran lainnya yakni 6.273 kasus melawan arus, 

3.875 kasus menerobos jalur busway dan 3.029 menerobos Traffic Light. 

Kemudian diikuti dengan pelanggaran marka stop line mencapai 2.783 

kasus, 1.900 kasus plat motor tidak sesuai spesifikasi dan 332 kasus lainnya 

melanggar larangan parker. Sedangkan lainnya mencapai 2.531 kasus 

(Amalia, 2011). 

Pelanggaran lalu lintas memiliki korelasi tinggi terhadap munculnya 

kecelakaan lalu lintas. Dibandingkan dengan moda lain, selama Januari 

hingga Oktober 2011, kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan sepeda motor 

sebanyak 62%, yang dialami mobil pribadi sebesar 18%, posisi ketiga 

ditempati oleh kendaraan angkutan barang sekitar 11% dan angkutan 

umum sebanyak 8% (Hamdani, 2012). 
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Secara lebih detil, kecelakaan yang melibatkan sepeda motor dan 

5.798 kejadian sepanjang 2010 (KOMPAS.com, 2011). Dari kecelakaan 

tersbeut, 745 orang meninggal sepanjang 2010.  

Sumber terjadinya kecelakaan sepeda motor adalah faktor 

infrastruktur jalan (Elliot dkk, 2003), kondisi kendaraan (Elliot, 2003; 

Noordzij, 2001), dan faktor pengendara (Elliot, 2003; Noordzij, 2001; 

Watson, 2007). Infrastruktur jalan meliputi buruknya jalan (berlubang dan 

bergelombang), minimnya rambu lalu-lintas, pembatas jalan yang tidak 

memadai dan kurangnya penerangan di malam hari. Faktor kendaraan 

terkait dengan sistem pengereman, lampu penerangan, lampu isyarat, 

kondisi mesin, kelengkapan surat-surat, kaca spion. 

Faktor manusia (pengendara) sebagai faktor terakhir ternyata 

memiliki peran yang paling penting. Bahkan secara tegas, Noordjiz (2001) 

menyatakan bahwa human error (kesalahan sang pengendara) adalah hal 

paling penting dan menjadi penyebab utama kecelakaan sepeda motor. 

Data pendapat ini didukung oleh hasil survey tim safety riding course pada 

tahun 2011, yang hasilnya adalah lebih dari 50% kecelakaan sepede motor 

disebabkan oleh faktor manusia. Bentuk dari human error yang paling sering 

muncul adalah berkendara dengan dengan sesuka hati, tidak mematuhi 

rambu-rambu lalu-lintas dan tidak menggunakan helm. Watson (2007) 

memberi istilah yang menunjukkan perilaku human error pada pengendara 

yang memiliki potensi memunculkan kecelakaan lalu lintas dengan istilah 

risky riding. Perilaku ini merupakan kebalikan dari istilah safety riding, yaitu 

perilaku berkendara memiliki tingkat keamanan yang cukup bagi diri sendiri 

maupun orang lain (Watson, 2007). 

Faktor-faktor sebagai penyumbang munculnya perilaku safety riding 

ataupun risky riding adalah faktor motivasi (Chaplin, 2001; Elliot, 2004; 

Schulz, 1991; Schulz, 2010; Joshi dkk, 2010), gaya berkendara (Palamara 

dkk, 2003; West, 1993), identitas sosial (Watson, 2007), usia (Sexton dkk, 

2004), pengalaman berkendara (Sexton dkk, 2004). 

Gaya berkendaraan adalah cara mengendarai yang biasa dilakukan 

oleh para pengendara sepeda motor (West dalam Palamara dkk, 2003). Usia 

yang paling tidak aman dalam berkendara adalah usia remaja dan semakin 

dewasa seseorang semakin aman dalam berkendara (Sexton dkk, 2004). 

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan 

di atas, hipotesis penelitiannya adalah yaitu motivasi berkendaraan dan 

gaya berkendaraan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku 

safety riding pada anggota klub motor. 
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Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi berkendaraan dan gaya 

berkendaraan terhadap perilaku safety riding pada anggota klub motor di 

Jakarta, Depok dan Tangerang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi berkendaraan terhadap perilaku 

safety riding pada anggota klub motor di Jakarta, Depok dan Tangerang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh gaya berkendaraan terhadap perilaku safety 

riding pada anggota klub motor di Jakarta, Depok dan Tangerang. 

 

Safety riding 

Perilaku berkendara memiliki 2 sisi yang saling berlawanan yaitu safety 

riding dan perilaku risky riding. Safety riding merupakan perilaku 

mengendarai sepeda motor dalam kondisi penuh kesadaran, fokus dan 

berusaha untuk meminimalisir risiko yang sekaligus memaksimalkan 

keamanan (Watson dkk, 2007). Penuh kesadaran berarti merujuk pada 

berfungsinya secara maksimal panca indera, sedangkan fokus berarti 

terjaganya konsentrasi, kewaspadaan dan responsif terhadap setiap 

perubahan situasi saat berkendara. Berkendaraan dengan aman berarti 

dapat membaca situasi lalu-lintas dan selalu mematuhi peraturan lalu-lintas. 

Hali ini berarti memiliki pertimbangan yang matang akan konsekuensi dari 

suatu tindakan sehingga dapat lebih awal mempersiapkan mental yang 

membantu untuk mengurangi risiko (Watson dkk, 2007). 

Identifikasi perilaku safety riding mengacu pada dimensi dari perilaku 

berkendara. Watson dkk. (2007) mengungkapkan aspek tersebut yaitu (1) 

skill (keterampilan), yaitu kemampuan dalam mengendalikan motor, 

semakin ahli, semakin memiliki kecenderungan berperilaku aman. (2) 

Konsentrasi dan fokus, kurangnya konsentrasi atau tidak perhatian penuh 

ke jalan sering disebut-sebut sebagai faktor yang berkontribusi terhadap 

kecelakaan. (3) Impairment, yaitu menurunnya konsentrasi dan 

kewaspadaan dketika berkendaraan. Banyak hal yang dapat memengaruhi 

konsentrasi dan kewaspadaan pengendara sepeda motor. Mabuk saat 

bekendaraan, kelelahan fisik, suasana hati. Orang yang terlalu sedih 

ataupun terlalu senang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Banyak 

pengendara yang mengalami kecelakaan karena berkendaraan mabuk atau 

berkendaraan dengan mood yang berlebihan. (4) Ketaatan pada aturan lalu-

lintas. Perilaku ini jelas kontribusinya pada perilaku safe riding. Menaati 

peraturan lalu-lintas diperlukan untuk memaksimlakan keselematan. (5) 

Memaksakan diri, terlalu memaksakan diri saat berkendaraan merupakan 
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salah satu faktor terjadinya kecelakaan. Pengendara yang aman adalah 

pengendara yang mengetahui batas keterampilan berspeda motor sebagai 

upaya berperilaku safety riding. Tempat, waktu, cara dan seberapa sering 

seseorang dalam memaksakan diri sangat beragam. (6) Beratraksi dan 

mencapai pada kecepatan ekstrim, beratraksi dan berkendaraan pada 

kecepatan yang ekstrim di jalanan umum dapat meningkatkan risiko 

kecelakaan. Terdapat beberapa pengendara menikmati saat melakukan 

atraksi di jalanan umum. Beratraksi di tempat umum adalah hal yang salah 

untuk dilakukan. 

Motivasi berkendaraan adalah kebutuhan dasar psikologis dan 

keinginan untuk merasakan efek yang dialami dalam perjalanan 

mengendarai sepeda motor (Schulz dalam Joshi dkk, 2010). Sexton dkk, 

(2004) mengatakan bahwa motivasi berkendaraan adalah proses sosial 

kognitif yang mendasari perilaku mengendarai sepeda motor. Schulz dkk, 

(1991) menemukan bahwa jenis sepeda motor yang dipilih oleh pengendara 

memberikan informasi yang jelas tentang motif para pengendara, 

pengalaman yang mereka cari dan konsep mereka tentang berkendaraan. 

Pengendara denga tipe sepeda motor sport termotivasi untuk 

berkendaraan dengan performa sepeda motor yang maksimal. Sedangkan 

pengendara dengan tipe sepeda motor touring berkendaraan lebih defensive 

daripada pengendara dengan tipe sepeda motor lainnya. 

West (1993) mendefinisikan gaya berkendaraan sebagai cara 

mengendarai yang biasa dilakukan oleh para pengendara (Palamara dkk, 

2003). Gaya berkendaraan adalah cara pengendara memilih teknik 

mengendarai atau kebiasaan berkendaraan ketika menghadapi variasi dari 

kondisi lalu-lintas. Hal ini termasuk pilihan dalam konteks kecepatan 

berkendaraan, mendahului kendaraan lain dan tingkat perhatian dan 

ketegasan Wong dkk, 2010). 

Teori gaya berkendaraan (riding style) mengadopsi teori gaya 

mengemudi (driving style). Penelitian gaya mengemudi mobil sudah lebih 

dahulu dan lebih banyak dilakukan dibandingkan dengan penelitian gaya 

berkendara sepeda motor. Gaya berkendaraan telah diidentidikasi yang 

termasuk kecerobohan, toleransi pengguna jalan lainnya, ketegasan 

perhatian, kecepatan berkendaraan, ketenangan, perencanaa, 

penyimpangan, ketahanan sosial, sosialisasi, keyakinan atau keterampilan, 

kemenungguaan, dan keselamatan (Palamara dkk, 2003). Gaya 

berkendaraan dapat mengalami perubahan yang positif apabila didukung 

oleh pengetahuan dan pemahaman tentang risiko dan keselamatan di jalan 
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serta peningkatan konsentrasi saat berkendara. Kecelakaan berkorelasi 

langsung dengan risiko dari gaya berkendaraan (Watson dkk, 2007). Gaya 

berkendaraan yang lebih defensif dan penuh perhatian dapat mengeurangi 

frekuensi dan keparahan terjadinya kecelakaan. 

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah, independent variable 

yaitu motivasi berkendaraan dan gaya berkendaraan, sedangkan dependent 

variable yaitu perilaku safety riding. 

Motivasi berkendaraan adalah kebutuhan dasar psikologis dan 

keinginan untuk merasakan efek yang dialami dalam perjalanan 

mengendarai sepeda motor, dimana skor yang diperoleh dari angora klub 

motor yang diukur dengan skala motivasi berkendaraan dari Barry Sexton 

dkk (2004) yang teridiri dari 24 item. Aspek yang diukur dengan skala ini 

adalah motivasi berkendaraan untuk kesenangan, motivasi berkendaraan 

(bersepada motor sebagai kompetisi) dan motivasi berkendaraan (sebagai 

kontrol atas sepeda motor). 

Gaya berkendaraan adalah cara mengendarai yang biasanya 

dilakukan oleh para pengendara sepeda motor, dimana skor yang diperoleh 

dari anggota klub motor yang diukur dengan skala gaya berkendaraan dari 

Barry Sexton dkk (2004) yang teridir dari 45 item. Aspek yang diukur 

dengan skala ini adalah keterampilan pengendalian, konsentrasi dan fokus, 

impairment, menaati peraturan lalu-lintas, memaksakan diri dan 

beratraksi/kecepatan ekstrim. 

 

METODE 

 

Populasi penelitian ini adalah anggota dari 11 klub motor yang berada di 

daerah Jakarta, Depok dan Tangerang. Sampel penelitian ini sebanyak 150 

orang yang menjadi angota dari 11 klub motor. Penentuan jumlah sampel 

didasarkan pertimbangan dari segi waktu dan biaya. Penentuan 11 klub 

motor dipilih dengan pertimbangan keterwakilan variasi merk dan sepeda 

motor, mulai dari tipe sepeda motor bebek, matic dan touring. Anggota klub 

motor ditandai dengan atribut khusus yang dibuat oleh klub motor seperti 

jakert, rompi, kemeja, kaos dan kartu tanda anggota. 

Sampel dalam penelitian diambil dengan menggunakan teknik non 

probability sampling dengan cara accidental sampling karena kemudahan dan 

keterbatasan penelitian. Pengambilan sampel dilakukan di lokasi dimana 

anggota klub motor biasa berkumpul. 
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Skala Motivasi Berkendaraan  

Pengukuran motivasi berkendaraan menggunakan MRMQ (Motorcycle Rider 

Motivational Questionnaire) dari Sexton dkk (2004). MRMQ pertama kali 

dikembangkan pada tahun 1991 oleh Brendicke diaman versi aslinya dibuat 

dalam bahasa Jerman. Awalnya skala motivasi berkendara ini terdiri dari 57 

item, kemudian setelah berkembang berkurang menjadi 24 item. 

 

Skala Gaya Berkendaraan 

Pengukuran gaya berkendaraan menggunakan Riding Style Scale dari Sexton 

dkk (2004) dari Divisi Keselematan di Jalan, Departemen Transportasi 

Inggris. Riding Style Scale dari Sexton dkk (2004) pertama kali 

dikembangkan pada rahun 1989 oleh Guppy dkk dengan nama Driving Style 

Scale. Awalnya Driving Style Scale terdiri dari 12 item, lalu dikembangkan 

oleh Sexton dkk (2004) menjadi Riding Style Scale dengan jumlah item tetap 

sama.  

 

Skala Perilaku Safety Riding 

Pengukuran perilaku safety riding dalam penelitian ini menggunakan MRBQ 

(Motorcycle Rider Behavior Questionnaire) dari Sexton dkk (2004) dari Divisi 

Keselamatan di Jalan, Departemen Transportasi Inggris. Skala periaku 

berkendaraan Barry Sexton dkk pertama kali dikembangkan pada tahun 

1990 oleh Reason dkk (1990) di Unversitas Manchester. Reason dkk (1990) 

mengembangkan skala perilaku mengemudi DBQ (Driver Behavior 

Questionnaire). Sexton dkk (2004) mengembankan DBQ menjadi MRBQ. 

Awalnya DBQ terdiri dari 50 item, kemudian setelah dikembangkan 

menjadi MRBQ berkurang menjadi 45 item. Bentuk skala perilaku safety 

riding menggunakan skala likert dengan menggunakan 4 pilihan jawaban 

yaitu Tidak Pernah (TP), Jarang (J), Sering (S) dan Sangat Sering (SS). 

 

Pengujian Validitas Konstruk 

Secara umum uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap item 

benar-benar mengukur variabel yang bersangkutan, dan pakah item-item 

yang digunakan bersifat unidimensional atau tidak. Teknik uji validitas 

menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA).  
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HASIL 

 

Sejumlah 45 item dari skala MRBQ diuji dengan teknik second order 

confirmatory factor analysis. Penggunaan model second order confirmatory factor 

analysis berdasar pada pertimbangan ingin melihat dua jenjang faktor yang 

mengukur perilaku safety riding. Jenjang faktor yang pertama mengukur 

aspek-aspek yang membentuk konstruk variabel. Jenjang faktor yang kedua 

mengukur item-item dari masing-masing aspek. Hasil uji menunjukkan fit 

dengan chi-square = 605,72, df = 940, p-value = 1.00000, RMSEA = 0,000. 

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

model dengan satu faktor (unidimensional) dapat diterima, bahwa seluruh 

item mengukur satu faktor saja yaitu perilaku safety riding. Hasil tersebut 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

 

Tabel 1 

Muatan Faktor Dimensi Perilaku Safety Riding 

No. Dimensi Koefisien Standar 

Eror 

Nilai t Signifikan 

1 Kemampuan 
pengendalian 

0.67 0.12 5.76 V 

2 Konsentrasi dan fokus 0.45 0.12 3.86 V 
3 Impairment 0.41 0.12 3.47 V 
4 Peraturan lalu-lintas 0.11 0.11 1.05 X 
5 Memaksakan diri 0.72 0.12 6.15 V 
6 Beratraksi/kecepatan 

ekstrim 
0.50 0.10 4.82 V 

Keterangan: V = Signifikan (t>1.96), X = Tidak Signifikan 
 

 Berdasarkan tabel diatas, hanya nilai t bagi kefisien muatan faktor 

dimensi peraturan lalu-lintas yang tidak signifikan karena t < 1,96. Dengan 

demikian, dimensi peraturan lalu-lintas yang akan di eliminasi. Artinya, 

seluruh item yang ada pada dimensi tersebut tidak akan dianalisis pada 

perhitungan faktor skor. Jadi, hanya lima dimensi saja yang akan digunakan 

pada perhitungan faktor skor variabel perilaku safety riding. Selanjutnya 

melihat muatan faktor dari item, apakah ada yang negatif, maka diketahui 

tidak terdapat item yang muatan faktornya negatif. 

 Pengujian selanjutnya adalah melihat validitas item berdasar 

muatan faktor, hasilnya adalah item nomor 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, dan 32 tidak signifikan, yang berarti akan tidak digunakan dalam 

analisa. 
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Uji Validitas Konstruk Motivasi Berkendara 

Peneliti menguji apakah item yang ada bersifat unidimensional, artinya 

benar hanya mengukur motivasi berkendaraan. 

 

Tabel 2 

Muatan Faktor Item Motivasi Berkendara 

No. Koefisien Standar Eror Nilai t Signifikan 

1 0.58 0.09 6.72 V 
2 0.60 0.09 6.94 V 
3 0.69 0.09 8.05 V 
4 0.61 0.09 7.06 V 
5 0.59 0.09 6.81 V 
6 0.57 0.09 6.50 V 

7 0.52 0.08 6.70 V 
8 0.27 0.08 3.24 V 
9 -0.73 0.07 -10.24 X 
10 -0.68 0.07 -9.26 X 
11 0.38 0.08 4.61 V 
12 -0.50 0.08 -6.47 X 
13 -0.95 0.06 -15.32 X 
14 -0.85 0.07 -12.73 X 
15 0.55 0.08 7.10 V 
16 -0.60 0.08 -7.87 X 

17 -0.78 0.07 -11.02 X 
18 -0.62 0.08 -8.25 X 
19 0.39 0.08 -4.88 X 
20 0.17 0.09 1.87 X 
21 0.79 0.09 8.90 V 
22 0.28 0.09 3.03 V 
23 0.68 0.09 7.82 V 
24 0.62 0.09 7.20 V 

Keterangan: V = Signifikan (t-value = 1.96), X = Tidak Signifikan 

 

Berdasarkan tabel diatas, item yang akan di eliminasi (tidak 

digunakan) dalam analisa uji hipotesis adalah item yang tidak valid yaitu 

ada 10 (sepuluh) item. 

 

Uji Validitas Konstruk Gaya Berkendaraan 

 Pada uji validitas konstuk perilaku gaya berkendaraan, peneliti 

menguji apakah 12 item bersifat unidimensional. 
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Tabel 3 

Muatan Faktor Dimensi Gaya Berkendaraan 

No. Koefisien 
Standard 

Error 
Nilai t Signifikan 

1 1.00 -a -a V 
2 0.69 0.09 7.72 V 
3 0.74 0.09 8.75 V 
4 1.00 -a -a V 

5 0.21 0.11 1.81 X 
6 0.79 0.16 4.86 V 
7 0.98 0.17 5.62 V 
8 1.00 -a -a V 
9 0.77 0.15 5.04 V 
10 1.18 0.17 6.91 V 

11 1.58 0.19 8.14 V 
12 1.41 0.18 7.77 V 

Keterangan : a = ditetapkan sebagai skala, V = Signifikan (t > 1.96), X = 

Tidak Signifikan 

 

Berdasarkan tabel diatas hanya nilai t bagi koefisien muatan faktor 

item nomor 5 yang tidak signifikan karena t < 1,96. Pada model tersebut 

terdapat beberapa item yang nilai t = 1,00 yang artinya walaupun nilai t < 

1,96 item-item tersebut tetap dianggap signifkan karena dijadikan sebagai 

pembanding atau parameter untuk item-item yang lainnya. dengan 

demikian, item nomor 5 akan di eliminasi, artinya item tersebut tidak akan 

dianalisis dalam perhitungan faktor skor. 

 

Teknik Analisis Data 

Adapun persamaan regresi yang akan penulis uji di dalam penelitian ini 

adalah: 

y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + b8X8 + b9X9 

+ b10X10 + b11X11 + b12X12 + b13X13 + b14X14 + b15X15 + b16X16 + e 

Penjelasan: 

y  = perilaku safety riding 

a  = konstan, intercept 

b  = koefisien regresi 

X1  = independen variabel 

e = residu (segala hal yang mempengaruhi perilaku safety riding di luar 

dari IV yang ada di persamaan) 
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Gambaran Umum Responden 

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat berkumpul anggota klub motor 

dengan melibatkan 150 responden. Berikut ini adalah gambaran responden 

berdasar jenis kelamin. 

 

Tabel 4 

Distribusi Populasi Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin N Presentase 

Laki-laki 144 96% 
Perempuan 6 4% 

Total 150 100% 

  

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa hampir semua responden adalah 

laki-laki dengan presentase sebesar 96% (144 orang) dan hanya 4% (6 orang) 

perempuan yang menjadi responden dalam penelitian ini. 

 

Responden Berdasarkan Pengalaman Pelanggaran Lalu-lintas atau 

Ditilang 

Gambaran umum responden berdasarkan pengalaman pelanggaran lalu-

lintas atau ditilang dijelaskan pada tabel berikut. 

 

Tabel 5 

Distribusi Populasi Berdasarkan Pengalaman Pelanggaran Lalu-lintas atau Ditilang 

Pengalaman Ditilang N Presentase 

Tidak Pernah 70 46.6% 
Pernah ditilang 80 53.4% 

Tidak memakai helm 19 12.7% 
Modifikasi di luar 

ketentuan 
19 12.7% 

Tidak menggunakan spion 4 2.7% 
Mengebut 6 4% 

Lain-lain 32 21.3% 

Total 150 100% 

 

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa 46,6% (70 orang) tidak pernah 

melanggar dan 53,4% (80 orang) pernah melakukan pelanggran dan ditilang 

oleh Polisi. Bentuk pelanggaran yang menghasilkan tilang yaitu 12,7% (19 

orang) tidak memakai helm, 12,% (19 orang) modifikasi di luar ketentuan, 

2,7% (4 orang) tidak menggunakan spion, 4% (6 orang) mengebut dan lain-
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lain sebesar 21,3% (32 orang). Berdasarkan Tabel 5 perbandingan 

pelanggaran yang ditilang dengan pelanggaran yang tidak pernah ditilang 

hampir sama dengan perbandingan yaitu 53,4% : 46,6%; sehingga terdapat 

heterogenitas pelanggaran ditilang dan tidak ditilang. Perbandingan jenis 

pelanggaran yang ditilang antara tidak memakai helm dengan modifikasi di 

luar ketentuan relatif sama yaitu 12% : 12%; sedangkan perbandingan jenis 

pelanggaran yang ditilang antara tidak menggunakan spion dan mengebut 

yaitu 2,7% : 4%. Sedangkan porsi terbesar pelanggaran yang ditilang yaitu 

jenis pelanggaran lain-lain sebesar 21,3% seperti kelengkapan surat 

kendaraan, melanggar lampir merah, parkir tidak pada tempatnya, atau 

pelanggaran batas kecepatan. 

 

Tabel 6 

Uji Beda 

Kategori N Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Jenis Kelamin     

Laki-laki  144 49.9556 9.73133 .81208 
Perempuan 6 51.0655 7.07055 2.58336 

Pengalaman Ditilang     

Tidak pernah 70 52.2452 8.80779 1.05273 
Pernah  80 48.0354 9.92664 1.10983 

 

Berdasarkan tabel di atas, tetlihat bahwa jenis kelamin tidak 

memberikan pengaruh terhadap perilaku safety riding. Laki-laki dan 

perempuan tidak berbeda secara signifikan dalam hal perilaku safty riding (p 

> 0,05). Uji beda perilaku safety riding berdasarkan kelompok pengalaman 

ditilang menunjukkan hal bahwa perilaku safety riding tidak terdapat 

perbedaan pada pengalaman ditilang terhadap perilaku safety riding (p > 

0.05). Dengan kata lain, pengalaman ditilang tidak memberikan pengaruh 

pada perilaku safety riding. 

  

Uji Hipotesis 

Uji hipotesis penelitian menggunakan teknik multiple regresi dengan 

melihat koefisien regresi tiap independent variabel. Jika nilai absolut dari t 

> 1,96 maka koefisien regresi tersebut signifikan yang berarti bahwa IV 

tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku safety riding. 

Adapun penyajiannya ditampilkan pada tabel 7 berikut. 
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Tabel 7 

Koefisien Regresi 

  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 

1      
(Constant) -207.067 53.967  -3.837 .000 

Senang -.522 .254 -.178 -2.055 .042 
Kompetisi -.102 .119 -.070 -.858 .392 
Kontrol .290 .254 .098 1.142 .256 
Fokus 1.563 1.186 .139 1.394 .166 
Tenang .927 .963 .081 .963 .337 
Menunggu  2.849 1.014 .270 2.811 .006 
Usia .124 .136 .069 .907 .366 
JK 1.567 3.818 .032 .410 .682 
TipeMotor .801 1.697 .037 .472 .638 
LamaGabung -.128 .656 -.015 -.195 .846 

Ditilang -2.991 1.472 -.156 -2.033 .044 
Kecelakaan 1.364 3.499 .030 .390 .697 

 a. Dependent Variable: SAFETY RIDING 

 

Berdasarkan koefisien regresi pada tabel 4,25 dapat disampaikan 

persamaan regresi sebagai berikut. (*signifikan) 

 

Perilaku safety riding = -207,067 – 0,522senang* - 0,102kompetisi + 

0,290kontrol + 1,653fokus + 0,927tenang + 

2,849menunggu* + 0,124usia + 1,567jeniskelamin + 

0,801tipemotor – 0,128lamagabung – 2,991ditilang + 

1,364kecelakaan  

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa hanya koefisien gaya berkendaraan 

menunggu dan motivasi berkendaraan untuk kesenangan yang signifikan, 

sedangkan lainnya tidak. Hal ini berarti bahwa dari 6 independent variable 

terdapat dua yang signifikan. Penjelasan dari nilai koefisien regresi yang 

diperoleh masing-masing IV adalah sebagai berikut: 

1. Variabel motivasi berkendaraan untuk kesenangan diperoleh nilai 

koefisien regresi sebesar -0,522 dengan signifikansi 0,042 (p < 0,05), 

yang berarti bahwa variabel motivasi berkendaraan untuk kesenangan 

secara negatif memengaruhi perilaku safety riding dan signifikan. Jadi, 

semakin tinggi motivasi berkendaraan untuk kesenangan maka tingkat 

perilaku safety riding-nya pun akan semakin rendah. Begitu juga 
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sebaliknya, semakin rendah motivasi berkendaraan untuk kesenangan 

maka semakin tinggi perilaku safety riding. 

2. Variabel motivasi berkendaraan (bersepada motor sebagai kompetisi) 

diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0,102 dengan signifikansi 0,392 

(p > 0,05), yang berarti bahwa variabel motivasi berkendaraan 

(bersepada motor sebagai kompetisi) secara negatif memengaruhi 

perilaku safety riding tetapi tidak signifikan. 

3. Variabel motivasi berkendaraan (sebagai kontrol atas sepeda motor) 

diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,290 dengan signifikansi 0,256 

(p > 0,05), yang berarti bahwa variabel motivasi berkendaraan (sebagai 

kontrol atas sepeda motor) secara positif memengaruhi perilaku safety 

riding tetapi tidak signifikan. 

4. Variabel gaya berkendaraan fokus diperoleh nilai koefisien regresi 

sebesar 1,653 dengan signifikansi 0,166 (p > 0,05), yang berarti bahwa 

variabel gaya berkendaraan fokus secara positif memengaruhi perilaku 

safety riding tetapi tidak signifikan. 

5. Variabel gaya berkendaraan tenang diperoleh nilai koefisien regresi 

sebesar 0,927 dengan signifikansi 0,337 (p > 0,05), yang berarti bahwa 

variabel gaya berkendaraan fokus secara positif memengaruhi perilaku 

safety riding tetapi tidak signifikan. 

6. Variabel gaya berkendaraan menunggu diperoleh nilai koefisien regresi 

sebesar 2,849 dengan signifikansi 0,006 (p > 0,05), yang berarti bahwa 

variabel gaya berkendaraan fokus secara positif memengaruhi perilaku 

safety riding dan signifikan. Jadi, semakin tinggi gaya berkendaraan 

menunggu maka tingkat perilaku safety riding pun semakin tinggi. Begitu 

juga sebaliknya, semakin rendah gaya berkendaraan menunggu maka 

semakin rendah tingkat perilaku safety riding. 

7. Variabel usia diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,124 dengan 

signifikansi 0,336 (p > 0,05), yang berarti bahwa variabel usia secara 

positif memengaruhi perilaku safety riding tetapi tidak signifikan. 

8. Variabel jenis kelamin diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 1,567 

dengan signifikansi 0,682 (p > 0,05), yang berarti bahwa variabel jenis 

kelamin secara positif memengaruhi perilaku safety riding tetapi tidak 

signifikan. 

9. Variabel tipe sepeda motor diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 

0,801 dengan signifikansi 0,638 (p > 0,05), yang berarti bahwa variabel 

tipe sepeda motor secara positif memengaruhi perilaku safety riding tetapi 

tidak signifikan. 
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10. Variabel lamanya bergabung dengan klub motor diperoleh nilai 

koefisien regresi sebesar -0,128 dengan signifikansi 0,846 (p > 0,05), 

yang berarti bahwa variabel lamanya bergabung dengan klub motor 

secara positif memengaruhi perilaku safety riding dan signifikan.  

11. Variabel pengalaman ditilang diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -

2,991 dengan signifikansi 0,044 (p > 0,05), yang berarti bahwa variabel 

usia secara positif memengaruhi perilaku safety riding tetapi tidak 

signifikan. Jadi, semakin sering ditilang maka tingkat perilaku safety 

riding-nya pun akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya, semakin 

jarang ditilang maka semakin tinggi tingkat perilaku safety riding. 

12. Variabel pengalaman kecelakaan diperoleh nilai koefisien regresi 

sebesar 1,364 dengan signifikansi 0,697 (p > 0,05), yang berarti bahwa 

variabel pengalaman secara positif memengaruhi perilaku safety riding 

tetapi tidak signifikan. 

 

Uji Proporsi Varians 

Langkah selanjutnya peneliti melihat besaran R square untuk mengetahui 

berapa persen varians DV yang dijelaskan oleh IV. Selanjutnya untuk tabel 

R square dapat dilihat pada tabel 8 berikut. 

 

Tabel 8 

Tabel R Square 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .536a .287 .230 8.44355 

a. Predictors: (Contant), Senang, Kompetisi, Kontrol, Fokus, Tenang, Menunggu, 

Usia, JK, TipeMotor, LamaGabung, Ditilang, Kecelakaan 

 

Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa perolehan R square sebesar 0,287. 

Hal ini berarti 28,7% dari bervariasinya perilaku safety riding ditentukan oleh 

bervariasinya independent variable yang diteliti. Sedangkan 71,3% sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. 

Penjelasan dari proporsi varians dari masing-masing independent 

variable terhadap perilaku safety riding dapat dilihat pada tabel 9 di bawah 

ini. 
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Tabel 9 

Proporsi Varians Untuk Masing-masing Independent Variable 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

Kesenangan .101a .010 .003 9.60689 .010 1.514 1 148 .220 

Kompetisi .230b .053 .040 9.42782 .043 6.675 1 147 .011 
Kontrol .227c .077 .058 9.34113 .024 3.741 1 146 .055 

Fokus .432 

d 

.186 .164 8.79980 .110 19.515 1 145 .000 

Tenang .445 

e 
.198 .170 8.76532 .012 2.143 1 144 .145 

Menunggu .502 f .252 .221 8.49548 .054 10.293 1 143 .002 
Usia .509 

g 

.259 .223 8.48471 .007 1.363 1 142 .245 

Jenis 
Kelamin 

.513h .263 .222 8.49083 .004 .795 1 141 .374 

Tipe Motor .513b .263 .216 8.51979 .000 .043 1 140 .836 
Lama 

Gabung 

.514c .263 .211 8.54824 .000 .069 1 139 .793 

Ditilang .536d .286 .230 8.44355 .023 4.468 1 138 .036 

Kecelakaan  .536e .287 .225 8.46961 .001 .152 1 137 .697 

 

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Variabel motivasi berkendaraan untuk kesenangan memberikan 

sumbangan sebesar 1% dalam varians peilaku safety riding. Sumbangan 

tersebut tidak signifikan dengan F = 1,514 dan df = 1,148. 

2. Variabel motivasi berkendaraan (bersepeda motos sebagai kompetisi) 

memberikan sumbangan sebesar 4,3% dalam varians peilaku safety 

riding. Sumbangan tersebut tidak signifikan dengan F = 6,675 dan df = 

1,147. 

3. Variabel motivasi berkendaraan (sebagai kontrol atas sepeda motor) 

memberikan sumbangan sebesar 2,4% dalam varians peilaku safety 

riding. Sumbangan tersebut tidak signifikan dengan F = 3,741 dan df = 

1,146. 

4. Variabel gaya berkendaraan fokus memberikan sumbangan sebesar 11% 

dalam varians peilaku safety riding. Sumbangan tersebut signifikan 

dengan F = 19,515 dan df = 1,145. 

5. Variabel gaya berkendaraan tenang memberikan sumbangan sebesar 

1,2% dalam varians peilaku safety riding. Sumbangan tersebut tidak 

signifikan dengan F = 2,143 dan df = 1,144. 

6. Variabel gaya berkendaraan menunggu memberikan sumbangan sebesar 

5,4% dalam varians peilaku safety riding. Sumbangan tersebut signifikan 

dengan F = 10,293 dan df = 1,143. 



TAZKIYA Journal of Psychology Vol. 18 No. 2 Oktober 2013 

201 

7. Variabel usia memberikan sumbangan sebesar 0,7% dalam varians 

peilaku safety riding. Sumbangan tersebut tidak signifikan dengan F = 

1,363 dan df = 1,142. 

8. Variabel jenis kelamin memberikan sumbangan sebesar 0,4% dalam 

varians peilaku safety riding. Sumbangan tersebut tidak signifikan dengan 

F = 0,795 dan df = 1,140. 

9. Variabel tipe sepeda motor memberikan sumbangan sebesar 0% dalam 

varians peilaku safety riding. Sumbangan tersebut tidak signifikan dengan 

F = 0,043 dan df = 1,140. 

10. Variabel lamanya bergabung dengan klub motor memberikan 

sumbangan sebesar 0% dalam varians peilaku safety riding. Sumbangan 

tersebut tidak signifikan dengan F = 0,069 dan df = 1,139. 

11. Variabel pengalaman ditilang memberikan sumbangan sebesar 2,3% 

dalam varians peilaku safety riding. Sumbangan tersebut signifikan 

dengan F = 4,468 dan df = 1,138 . 

12. Variabel pengalaman kecelakaan memberikan sumbangan sebesar 0,1% 

dalam varians peilaku safety riding. Sumbangan tersebut tidak signifikan 

dengan F = 0,152 dan df = 1,137. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada tiga IV, yaitu 

motivasi berkendaraan (bersepada motor sebagai kompetisi), gaya 

berkendaraan fokus, gaya berkendaran menunggu dan pengalaman ditilang 

yang signifikan sumbangannya terhadap perilaku safetu riding, jika 

dilihatnya dari besarnya pertambahan R2 yang dihasilkan setiap kali 

dilakukan penambahan IV (sumbangan proporsi varians yang diberikan). 

Dari kedua IV tersebut dapat dilihat mana yang paling besar memberikan 

sumbangan terhadap DV. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat R2 

change-nya, semakin besar maka semakin banyak sumbangan yang 

diberikan terhadap DV. Dari tabeli di atas diketahui urutan IV yang 

signifikan memberikan sumbangan dari yang terbesar hingga yang terkecil 

ialah gaya berkendaraan fokus dengan R2 0,110 atau 11%, gaya 

berkendaraan menunggu dengan R2 change 0,04 atau 5,4%, motivasi 

berkendaraan (bersepeda motor sebagai kompetisi) dengan R2 change 0,043 

atau 4,3% dan pengalaman ditilang dengan R2 0,023 atau 2,3%. 
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DISKUSI 

 

Dari dua belas independent variable yang diteliti, hanya tiga independent 

variable yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku safety riding. Setelah 

melakukan penelitian, diketahui  

independent variable yang tidak berpengaruh atau tidak signifikan yaitu 

motivasi berkendaraan (bersepeda motor sebagai kompetisi), motivasi 

berkendaraan (sebagai control atas sepeda motor), gaya berkendaraan fokus, 

gaya berkendaraan tenang, jenis kelamin, usia, tipe sepeda motor, lamanya 

bergabung dengan klub motor, dan pengalaman kecelakaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel gaya berkendaraan 

menunggu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku safety riding 

sacara positif. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa seseorang yang 

mempunyai gaya berkendaraan menunggu tinggi dalam hal mengendarai 

sepeda motor dapat dicontohkan dengan bersepeda motor defensive dan 

hati-hati akan menimbulkan tingkat perilaku safety riding yang tinggi. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maycock dkk 

(1999) yang menemukan pengaruh yang signifikan dari gaya berkendaraan 

menunggu terhadap perilaku safety riding. Gaya berkendaraan menunggu 

dicirikan dengan cara mengendarai sepeda motor yang lebih defensif dan 

penuh perhatian menunjukkan perilaku safety riding (Watson dkk, 2007). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wong (2010) yang berjudul 

Investigating Driving Style and Their Connections to Speeding and Accident 

Experience juga meneliti gaya berkendaraan menunggu. Pengendara dengan 

gaya berkendaraan menunggu dan hati-hati menunjuukan mereka yang 

menyesuaikan diri, penuh perhatian, menunggu, sopan, tenang, penuh 

perencanaan, dan mematuhi peraturan lalu-lintas. Ciri-ciri dari pengendara 

dengan gaya berkendaraan menunggu menunjukkan tingkat perilaku safety 

riding yang tinggi. 

Selanjutnya, untuk hasil penelitian mengenai pengaruh variabel 

motivasi berkendaraan untuk kesenangan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap perilaku safety riding secara negatif. Variabel motivasi 

berkendaraan untuk kesenangan signifikan baik pada pengujian koefisien 

regresi maupun proporsi variansnya. Motif kesenangan merupakan aspek 

yang paling berpengaruh terhadap perilaku berkendaraan di antara aspek 

motivasi berkendaraan lainnya berdasarkan hasil penelitian Schulz dkk, 

(1989) di Jerman. 
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Di Inggris, Hobbs dkk, (1986) menemukan bahwa sebagian besar 

pengendara sepeda motor dalam sampel mereka menyatakan bahwa 

motivasi utama mereka untuk berkendaraan adalah kenikmatan yang 

mereka peroleh dari aktivitas berkendara. Peneliti menyimpulkan 

kenikmatan yang mereka peroleh hanya untuk diri sendiri saja, hal tersebut 

memengaruhi perilaku safety riding diperlukan tingkat keamanan yang cukup 

bagi dirinya sendiri dan pengendara lain. jika seseorang mengendarai 

sepeda motor demi kesenangan pribadi dan tika memikirkan keselamatan 

pengendara lainnya, maka hal tersebut tidak menunjukkan perilaku safety 

riding. 

Variabel pengalaman ditilang signifikan pengaruhnya terhadap 

perilaku safety riding secara negatif. Variabel pengalaman ditilang signifikan 

baik pada pengujian koefisien regresi maupun proporsi varians. Hal ini 

senada dengan hasil penelitian Walters (dalam Elliot dkk, 2003) 

menemukan bahwa pengendara yang aman cenderung mematuhi hukum 

dan peraturan lalu-lintas dan tata cara berkendaraan yang baik. Pengendara 

yang aman juga mengakui perlunya sopan santun dan etika di jalan. 

Beberapa pengendara menganggap bahwa keselamatan merupakan manfaat 

dari menaati peraturan lalu-lintas (Rutter dalam Joshi dkk, 2010). 

Variabel motivasi berkendaraan (bersepeda motor sebagai kompetisi) 

tidak signifikan baik pada pengujian koefisien maupun proporsi variansi. 

Seperti dalam penelitian Brendicke (1991) yang menunjuukan bahwa 

terdapat risiko yang tinggi akibat dari cara-cara berkendaraan yang ekstrim 

di lalu-lintas (Elliot dkk, 2003). 

Variabel motivasi berkendaraan (sebagai control atas sepeda motor) 

juga tidak signifikan pada pengujian kofefisien regresi, namun signifikan 

pada pengujian proporsi varians. Hal ini tidak signifikan dengan penelitian 

Schulz dkk, (1991) yang menyebutkan bahwa kontrol keyakinan dalam 

mengendalikan diri, kendaraan, dan pengguna jalan lain didukung oleh 

motif keselamatan seperti memakai peralatan perlindungan atau upaya 

untuk berkendaraan aman di lalu-lintas (safety riding). Peneliti berasumsi 

bahwa perbedaan ini terjadi karena beragamnya tipe sepeda motor yang 

dikendarai oleh subjek penelitian ini. Schulz dkk, (1991) menemukan 

bahwa pengendara dengan tipe sepeda motor touring lebih defensif daripada 

pengendara dengan tipe sepeda motor yang lainnya (Joshi dkk, 2001). 

Tujuh puluh empat persen responden dalam penelitian ini mengendarai 

sepeda motor tipe touring, sedangkan 26% responden lainnya mengendarai 

sepeda motor tipe bebek dan matic. 
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Selanjutnya, untuk hasil penelitian mengenai pengaruh variabel gaya 

berkendaraan fokus tidak signifikan. Variabel gaya berkendaraan fokus 

tidak signifikan pada pengujian koefisien regresi, tetapi signifikan pada 

pengujian proporsi varians. Hasil ini berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Watson dkk, (2010) yang berjudul Psychological and Social 

Factors Influencing Motorcycle Rider Intentions and Behavior. Fokus ketika 

mengendarai sepeda motor merupakan hal yang paling penting sebagai 

upaya mewujudkan perilaku safety riding. Fokus berarti menjaga 

konsentrasi, kewaspadaan dan responsif terhadap setiap perubahan 

lingkunga ketika berkendaraan. Berkendaraan dengan aman berarti dapat 

membaca situasi lalu-lintas dan selalu melihat rambu-rambu lalu-lintas. 

Penelti menyimpulkan bahwa perbedaan hasil penelitian terjadi 

dikarenakan perbedaan karakteristik sampel. Kecemasan yang dialami 

responden dapat menyembabkan terjadinya impairment (penurunan 

konsentrasi dan fokus ketika berkendaraan). 

Variabel selanjutnya yang tidak signifikan dalam penelitian ini adalah 

gaya berkendaraan tenang. Variabel gaya berkendaraan tenang juga tikda 

signifikan baik pada pengujian koefisin regresi maupun proporsi varians. 

Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wong dkk, (2010) 

yang menemukan pengaruh yang signifikan dari gaya berkendaraan tenang 

terhadap perilaku safety riding. Aktifitas menenangkan selama berkendaraan 

dapat meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko dari berkendaraan. 

Variabel usia juga tidak signifikan baik pada pengujian koefisien 

regresi maupun proporsi varians. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian 

Sexton dkk, (2004) yang menemukan bahwa pengendara dengan usia 26 

tahun mempunyai risiko kecelakaan 40% lebih rendah daripada pengendara 

berusia 17 tahun dan pengendara berusia 40 tahun berisiko kecelakaan 60% 

lebih rendah daripada pengendara berusia 17 tahun. 

Selanjutnya, untuk hasil penelitian megenai pengaruh variabel jenis 

kelamin tidak signifikan. Variabel jenis kelamin tidak signifikan pada 

pengujian koefisien regresi dan proporsi varians. Hasil ini berbeda dengan 

penelitian Watson dkk, (2007) dimana laki-laki cenderung lebih sering 

mengalami cidera karena kecelakaan dibandingkan dengan perempuan. 

Variabel tipe sepeda motor tidak signifikan baik pada pengujian 

koefisien regresi maupun pengujian proporsi varians. Hasil ini berbeda 

dengan penelitian sebelumnya dimana defensive riding dinilai lebih penting 

oleh pengendara dengan tipe sepeda motor touring dibandingkan dengan 
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pengendara pada umumnya atau pengendara dengan tipe sepeda motor 

lainnya (Schulz dalam Elliot dkk, 2003). 

Variabel selanjutnya yang tidak signifikan dalam penelitian ini adalah 

lamanya bergabung dengan klub motor. Variabel lamanya bergabung 

dengan klub motor juga tidak signifikan baik pada pengujian koefisien 

regresi maupun proporsi varians. Hasil ini berbeda dengan peneliti yang 

beranggapan bahwa responden yang telah lama bergabung denga klub 

motor akan berkendaraan lebih safety dibandingkan dengan responden yang 

baru bergabung dengan klub motor. 

Terakhir adalah variabel pengalaman kecelakaan tidak signifikan baik 

pada pengujian koefisien regresi maupun proporsi varians. Hasil ini berbeda 

dengan penelitian Norrdzij dkk, (2001) yang menemukan bahwa 

pengendata yang sering mengalami kecelakaan cenderung berisiko saat 

berkendaraan. 

Ada beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian dalam penelitian ini. 

Yang pertama adalah dukungan teoritis dari teori safety riding. pendekatan 

untuk mendapatkan gambaran perilaku safety riding dan gaya berkendaraan 

sepeda motor mendasarkan diri dari perilaku mengemudi mobil yaitu safety 

driving dan driving style. Di satu sisi, banyak kemiripan dalam 

mengendalikan kendaraan bermotor, tetapi di sisi lain ini adalah peluang 

untuk meneguhkan bahwa mengendara motor memang berbeda dengan 

mengendara mobil. Termasuk didalamnya tentang perilaku dan risiko yang 

dihadapi. Secara teknis jelas berbeda antara mengemudi mobil dengan 

mengendara motor. 

Generalisasi dari penelitian ini menjadi sangat terbatas. Terlebih bila 

memperhatikan sampel dan populasi yang berasal dari kelompok yang 

spesifik dan kelompok yang memang telah terbiasa dengan ketaatan akan 

aturan lalu-lintas. Penelitian lanjutan akan menjadi lebih menarik bila 

mengikutsertakan populasi dari latar belakang yang lebih beragam. 

Sehingga gambaran tentang safety riding pengguna motor dapat lebih jelas. 
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Abstract 
This research aim at knowing the impact of religiousity and adult attachment toward marital 
adjustment of new spouse. 212 subjects are selected through non-probability sampling 
technique. The research showed that religiousity and adult attachment significantly influence 
marital adjustment of new spouse (p < 0,05) ( F = 15,174, df = 13) with 49,9% of total 
contribution. The research showed that only dailiy spiritual experience and private religious 
practice (religiosity), adult attachment, and age of wedding have significantly contribution (p-
value < 0,05). 

 
Keywords: Marital Adjustment, religiousty, adult attachment 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas dan kelekatan pada orang 
dewasa terhadap kesesuaian pernikahan pada pasangan yang baru menikah. Sebanyak 212 
subjek dipilih melalui teknik non-probability sampling. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa religiusitas dan kelekatan pada orang dewasa secara signifikan mempengaruhi 
kesesuaian pernikahan pada pasangan yang baru menikah (p < 0,05) (F = 15,174, df = 13) 
dengan 49,9% dari kontribusi total. Penelitian ini menunjukkan bahwa hanya pengalaman 
spiritual sehari-hari dan praktik ibadah pribadi (religiustias), kelekatan pada orang dewasa, 
dan usia pernikahan yang memiliki konstribusi signifikan (p-value < 0,05). 
 
Kata Kunci: Kesesuaian Pernikahan, religiusitas, kelekatan pada orang dewasa 
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PENDAHULUAN 

 

Pasangan yang baru menikah bisa dikatakan sebagai bersatunya dua 

individu dari keluarga yang berbeda untuk membentuk suatu sistem 

keluarga yang baru (Santrock, 2002). Hal ini berarti bukan hanya dua 

individu yang bersatu tetapi juga bersatunya dua keluarga besar yang 

berbeda latar belakang, sehingga membutuhkan suatu usaha untuk 

mempertahankan keluarga yang baru dibentuk. Selama tahun-tahun 

pertama pernikahan, pasangan harus melakukan penyesuaian terhadap satu 

sama lain. Sementara itu selama melakukan penyesuaian dalam 

pernikahan, sering timbul ketegangan emosional yang dipandang sebagai 

periode yang rentan bagi pasangan yang baru menikah (Hurlock, 1980). 

Ginanjar (2011) mengatakan bahwa ada begitu banyak masalah 

yang terjadi dalam usia lima tahun pertama pernikahan, masalah tersebut 

antara lain adalah masalah penyesuaian dan kecocokan pasangan, adanya 

tuntutan peran, peran budaya, harapan keuangan, perbedaan harapan yang 

kurang dikomunikasikan pada awal pernikahan. 

Ketika seseorng tidak dapat melakukan penyesuaian dalam 

pernikahannya terutama penyesuaian dengan pasangannya maka dapat 

terjadi dampak yang tidak baik dalam hubungan pernikahan, salah satunya 

adalah perceraian. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Agama Mahkamah Agung (Ditjen Badilag MA) menunjukkan kasus 

perceraian selama tahun 2010 terjadi sebanyak 282.184 kasus (Detik, 2011). 

Selain itu pada tahun 2011 kasus perceraian yang diterima oleh Pengadilan 

Tinggi Agama seluruh Indonesia adalah sebanyak 3114.967 kasus. Kasus 

perceraian meningkat pada tahun 2012, berdasarkan data yang diperoleh 

dari Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia menunjukkan bahwa 

selama tahun 2012 ada sebanyak 346.466 kasus perceraian di Indonesia. 

Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama 

mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi penyebab 

perceraian, di antaranya adalah persoalan ketidakcocokan pasangan, 

kekerasan dalam rumah tangga, poligami, masalah ekonomi, intelektual, 

umur, masalah kriminal, salah satu pasangan menjadi TKI dan masalah 

politik juga sebagai salah satu penyebab perceraian (dalam Kertamuda, 

2009). 

Sementara itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

pasal 1 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan 

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan 
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tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Landis (1970) mengungkapkan 

ketika menikah pasangan harus mampu belajar untuk menyesuaikan dan 

memahami psangan hidupnya agar menjadi sukses dan bahagia. 

Pasangan yang penikahannya sukse dan bahagia hal itu dikarenakan 

mereka telah mampu melakukan penyesuaian dalam pernikahannya dengan 

menggunakan sudut pandang masing-masing (Landis, 1970). Penyesuaian 

pernikahan mengacu kepada kemampuan seseorang untuk menjadi puas, 

bahagia dan mencapai keberhasilan pada sejumlah tugas-tugas dalam 

sebuah pernikahan (Dimkpa, 2010). 

Tetapi tidak sedikit pasangan yang cenderung mengabaikan dan 

tidak mempersiapkan diri untuk melakukan penyesuaian saat memasuki 

kehidupan pernikahan, banyak dari mereka justru lebih memikirkan tentang 

upcara dan resepsi pernikahan, mendapatkan pengakuan sebagai pasangan 

suami istri, dan bagaimana membangun tempat tinggal. Tetapi kemudian 

ketika kebahagiaan pada awal-awal pernikahan mereka telah berlalu, 

pasangan baru sadar bahwa ada tugas yang lebih utama dari pernikahan 

adalah belajar cara menyesuaikan satu sama lain dalam hubungan 

pernikahan (Atwater, 1983). 

Ada beberapa hal yang dapat berpengaruh dalam melakukan 

penyesuaian dalam pernikahan di antaranya jenis kelamin. Jenis kelamin 

dapat mendasari konflik dan kegagalan sebuah pernikahan karena adanya 

perbedaan harapan dalam pernikahan antara suami dan istri (Thompson & 

Walker, dalam Papalia, Old & Feldman, 2008). Usia dan jenis kelamin, 

keudanya ditemukan mempengaruhi kesejahteraan pernikahan (Haring-

Hidore, Stock, Okun & Witter, dalam Davidson dan Moore, 1996). 

Selanjutnya, Bramlett dan Mosher (dalam Papalia, Old & Feldman, 2008) 

mengatakan bahwa lulusan perguruan tinggi dan pasangan dengan 

pendapatan yang tinggi memiliki kecenderungan lebih untuk mengakhiri 

pernikahannya dibandingkan dengan pasangan yang berpendidikan dan 

berpenghasilan rendah. 

Sesuai dengan pasal 1 Undang-undang tentang perkawinan yang 

menjelaskan bahwa untuk mencapai keluarga bahagia didasarkan atas 

Ketuhanan Yang Maha Esa, peneliti mengasumsikan bahwa adanya peran 

dari agama untuk terciptanya kebahagiaan dalam kehidupan perniakahan. 

Sebuah survei menunjukkan bahwa religiusitas memiliki peran penting 

dalam kehidupan pernikahan (Blumel & Jenkins dalam Mahoney, 

Pargament, Jewell, Swank, Scott, Emery & Rye, 1999). Orientasi 
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keagamaan yang kuat dalam kehidupan pernikahan menyediakan sumber 

dukungan dan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan 

keluarga dan kegiatan keagmaan bersama-sama (Robinson & Blanton, 

dalam Davidson & Moore, 1996). 

Sebuah penelitian menggarisbawahi pentingnya religiusitas dalam 

meningkatkan keintiman emosional atau hubungan interpersonal pada 

pasangan menikah (Brueggemann: D‘Antonio, Newman, dan Wright; 

Hatch, Yakobus, dan Schumm; Roth; Stinnett: Romas & Henry; Thornton, 

dalam Robinson, 1994). 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penyesuaian dalam 

hubungan pernikahan dalah kelekatan (attachment). Kelekatan dalam 

hubungan pernikahan adalah bentuk kelekatan yang terjadi pada orang 

dewasa. Hazan dan Shaver mengatakan bahwa hubungan romantis pada 

orang dewasa dapat dilihat sebagai sebuah ikatan afektif yang sebanding 

dengan yang terlihat antara hubungan bayi dengan pengaruh utamanya 

(Volling et al., 1998). Kobak dan Hazan (dalam Volling et at., 1998) 

menemukan hubungan yang signifikan antara kelekatan aman dengan 

kepuasan, baik pada suami maupun istri dalam pernikahan. 

Beberapa studi menemukan hubungan yangkuat antara kelekatan 

pada orang dewasa dengan kepuasan hubungan yang mereka jalani (Scott & 

Cordova, 2002). Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang 

dilakukan oleh Lopez, et al. (2011) mengenai Religious Commitment, Adult 

Attachment and Marital Adjustment in Newly Married Couples. Pada penelitian 

Lopez et al. (2011) menggunakan religious commitment untuk melihat secara 

langsung sejauh mana keterkaitannya dengan marital adjustment serta 

menjadikan religious commitment sebagai moderasi pengaruh insecure 

attachment terhadap marital adjustment pada sampel pengantin baru, 

sementara dalam penelitian ini peneliti ingin melihat pengaruh religiusitas 

secara langsung terhadap marital adjustment. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyesuaian 

pernikahan pada pasangan yang baru menikah dengan melihat religiusitas 

serta dimensi dari kelekatan pada pasangan menikah. Berdasarkan uraian di 

atas, peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana pengaruh religiusitas dan 

adult attachment terhadap marital adjustment pada pasangan yang baru 

menikah. 
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Marital Adjustment 

Chung (1990) mengatakan penelitian tentang hubungan pernikahan telah 

menjadi salah satu wilayah yang paling sering dipelajari pada penyelidikan 

bidang keluarga. Baik itu berfokus pada penyesuaian pernikahan, 

kebahagiaan, kepuasan, atau berbagai istilah lain. 

Spanier (1976) mengatakan bahwa konsep marital adjustment 

(penyesuaian pernikahan) telah mengambil bagian penting dalam studi 

pernikahan dan hubungan keluarga. Spanier (1976) menunjukkkan bahwa 

marital adjustment (penyesuaian pernikahan) dapat dilihat denga dua cara, 

yaitu sebagai suatu proses yang selalu berubah dan sebagai evaluasi 

kualitatif suatu keadaan. Spanier dan Sabatelli (dalam Chung, 1990) 

menjelaskan bahwa penyesuaian pernikahan mengacu kepada proses-proses 

yang perlu dilakukan oleh pasangan untuk mencapai hubungan pernikahan 

yang harmonis. 

Locke dan Wallace (1959) mengungkapkan bahwa penyesuaian 

pernikahan adalah sebuah akomodasi (suatu usaha seseorang untuk 

meredakan atau menghindari konflik dalam rangka mencapai kestabilan) 

antara suami istri dalam kehidupan pernikahan. 

Spanier (1976) menjelaskan bahwa terdapat beberapa komponen 

dalam penyesuaian pernikahan, di antaranya adalah: 

1. Dyadic Consensus 

Yang dimasuk dyadin consensus adalah sejauh mana pasangan memiliki 

kesepakatan tentang aspek-aspek penting dalam kehidupan pernikahan. 

2. Dyadic Satisfaction 

Yang dimaksud dengan dyadic satisfaction adalah sejauh mana masing-

masing pasangan mampu merasakan kepuasan dalam kehidupan 

pernikahan yang mereka jalani. 

3. Dyadic Cohesion 

Yang dimaksud dyadic cohesion adalah mengacu pada kebersamaan 

pasangan atau sejauh mana pasangan melakukan kegiatan sebagai 

pasangan menikah. 

4. Affectional Expression 

Yang dimaksud dengan affectional expression adalah sejauh mana 

pasangan mampu menunjukkan perasaan atau kasih sayang yang 

dimilikinya kepada pasangannya dalam berbagai keadaan. 
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Religiusitas 

Menurut Pargament (1997) agama adalah mencari makna dengan cara yang 

berhubungan dengan hal-hal suci seperti yang berfokus pada keyakinan, 

praktek, perasaan atau interaksi dalam kaitannya dengan Tuhan. 

Menurut Fetzer (2003) definisi religiusitas adalah seberapa kuat 

individu penganut agama merasakan pengalaman beragama sehari-hari, 

mengalami kebermaknaan hidup dengan beragama, mengekspresikan 

keagamaan sebagai sebuah nilai, meyakini ajaran agamanya, memaafkan, 

melakukan praktek beragama (ibadah) secara menyendiri, menggunakan 

agama sebagai coping, mendapat dukungan penganut sesama agama. 

Mengalami sejarah keberagamaan dan meyakini pilihan agamanya. 

Jhon E. Fetzer Institute (2003) melakukan sebuah penelitian pada 

tahun 1999 yang berjudul Multidimensional Measurement of Religiousness, 

Spirituality for Use in Health Research memaparkan ada dua belas dimensi 

religiustias, yaitu: daily spiritual experiences, meaning, value, beliefs, forgiveness, 

private religious practices, religious and spiritual coping, religious support, religious / 

spiritual history, commitment, organizational religiousness dan religious preference. 

Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan enam dimensi dari 

religiusitas, yaitu: 

1. Daily Spiritual Experience 

Underwood (dalam Fetzer Institute, 2003) menjelaskan bahwa dalitiy 

spiritual experience merupakan dimensi yang memandang dampak agama 

dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Value 

Konsep value menurut Idler (dalam Fetzer, 2003) adalah pengaruh 

keimanan terhadap nilai-nilai hidup, seperti mengajarkan tentang nilai 

cinta, saling tolong menolong, saling melindungi dan sebagainya. 

3. Beliefs 

Konsep beliefs menurut Idler (dalam Fetzer, 2003) merupakan sentral 

dari religiusitas. Religiusitas merupakan keyakinan akan konsep-konsep 

yang dibawa oleh suatu agama. 

4. Forgiveness 

Adapun dimensi forgiveness menurut Idler (dalam Fetzer, 2003) 

mencakup lima dimensi turunan, yaitu pengakuan dosa, merasa 

diampuni oleh Tuhan, merasa dimaafkan oleh orang lain, memaafkan 

orang lain, dan memaafkan diri sendiri. 
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5. Religious Spiritual Coping 

Menurut Pargament (dalam Fetzer, 2003) yang dimaksud religious 

spiritual coping merupakan coping stress dengan menggunakan pola dan 

metode religius, seperti dengan berdoa, beribadah untuk 

menghilangnkan stres, dan sebagainya. 

6. Private Religious Practice 

Menurut Leivin (dalam Fetzer, 2003) merupakan perilaku beragama 

dalam praktek agama meliputi ibadah, mempelajari kitab, dan kegiatan-

kegiatan lain untuk meningkatkan religiusitasnya. 

 

Adult Attachment  

Teori kelekatan telah menjadi salah satu kerangka utama bagi hubungan 

romantis pada orang dewasa. Bowlby melihat hubungan kelekatan menjadi 

peran penting dalam kehidupan emosional orang dewasa (dalam Fraley & 

Shaver, 2000). Banyak emosi kuat yang timbul selama pembentukan, 

pemeliharaan, gangguan dan pembaharuan kelekatan hubungan. 

Pembentukan ikatan digambarkan seperti jatuh cinta, menjaga ikatan 

seperti mencintai seseorang dan berduka saat kehilangan pasangan (Fraley 

& Shaver, 2000). 

Hazan dan Shaver (1987) menyatakan adult attachment (kelekatan 

pada orang dewasa) adalah hubugan emosi antar dua orang yang ditandai 

oleh keinginan untuk bersama dan menyayangi satu sama lain, serta kondisi 

ini menggambarkan keadaan diri individu. Collin dan Read (1990) 

mendefiniskan adult attachment adalah pemahaman tentang bagaimana 

seseorang mengorganisasikan pemikiran tentang diri mereka, orang lain dan 

yang terpenting adalah hubungan personal mereka. 

Collins dan Read (1990) mengungkapkan adanya tiga dimensi dari 

adult attachment yang menjadi dasar dari attachment style yang diungkapkan 

oleh Hazan dan Shaver. Tiga dimensi tersebut adalah depend, close dan 

anxiety. 

1. Depend (Bergantung) 

Dimensi ini menjelaskan tentang sejauh mana seorang individu percaya 

pada pasangan, merasa nyaman bergantung pada pasangan, dan dirinya 

akan ada di saat dibutuhkan. 

2. Close (Dekat) 

Dimensi ini menjelaskan tentang sejauh mana seorang individu merasa 

nyaman dengan kedekatan dan keintiman. 
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3. Anxiety (Cemas) 

Dimensi ini menjelaskan tentang sejauh mana seseorang merasa cemas 

tentang hal-hal seperti ditinggalkan atau tidak dicintai oleh pasangan. 

 

Dinamika Pasangan yang Baru Menikah 

Pada tahun-tahun pertama pernikahan pada pasangan yang baru menikah 

merupakan waktu untuk mengadakan penyesuaian, dan waktu untuk 

mengadakan orientasi yang lebih mendalam dari masing-masing pihak 

(Walgito, 2004). Penyesuaian dalam pernikahan melibatkan dua persepsi, 

harapan, kebutuhan, tujuan dan kepribadian yang berbeda untuk disatukan 

(Newby, 2010). 

Newby (2010) menjelaskan selama tiga tahun pertama penikahan ada 

beberapa pola umum penyesuaian. Enam bulan pertama pernikaha, 

dianggap sebagai ―fase bulan madu‖ dicirikan dengan kepuasan dan 

sedikitnya masalah yang serius terjadi. Pada sekitar enam hingga dua belas 

bulan, optimisme meudar dalam realisme karena mulai adanya perbedaan 

pendapat, kewajiban keuangan, kebiasaan buruk, dan kebosanan. Dari 

sekitar 12 – 36 bulan pernikahan, mungkin terjadi periode singkat 

kekecewaan saat pasangan kehilangan ―kharisma‖ dan menjadi kurang adil. 

Tantangan pada masalah waktu, uang, istri melahirkan, dan penyesuaian 

seksual memerlukan strategi penanganan yang baru. Adanya anak-anak 

dalam kehidupan pernikahan juga dapat menyulitkan proses penyesuaian. 

Pada 18 – 36 bulan, pasangan suami istri mulai terbiasa dengan kehidupan 

pernikahan mereka. 

Kesulitan penyesuaian pernikaha dalam menyelenggarakan gaya 

perkawinan merupakan paduan dari fakta tentang terdapatnya banyak 

pasangan yang tidak memahami satu sama lain. 

Penelitian yang pernah dilakukan bagi pasangan yang menyatakan 

bahwa mereka telah mencapai penyesuaian yang baik dalam kehidupan 

pernikahannya berhasil menghasilkan suatu laporan yang menyatakan 

bahwa banyak variabel yang memiliki efek positif bagi terciptanya 

penyeusaian dan kepuasan pernikahan (Ammons & Stinnet dalam 

Sadarjoen, 2005). Seringkali pasangan suami istri yang dapat menerima 

atau meningkatkan kualitas hidup mereka bersama dapat menimbulkan 

perpisahan. Bagi pasangan suami istri yang tetap berkomitmen untuk 

membangun sebuah pernikahan yang kuat memiliki pandangan yang 

realistis mengenai apa yang diperlukan untuk keberhasilan pernikahan 

mereka (Newby, 2010). 
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Dari penjelasan di atas peneliti berhipotesis bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel-variabel religiusitas (daily spiritual experience, belief,s 

value, forgiveness, private religious practice dan spiritual coping) dan variabel-

variabel dari adult attachment (depend, close, anxiety), serta faktor demografis 

(jenis kelamin, pendidikan, usia pernikahan) terhadap marital adjustment 

pada pasangan yang baru menikah. 

 

METODE 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi 

berganda. Populasi dari penelitian ini adalah pasangan yang baru menikah. 

Sampel penelitian ini mencakup 106 pasangan suami istri yang baru 

menikah. Dengan kriteria sampel merupakan pasangan manikah dengan 

usia pernikahan 1-5 tahun, pernikahan pasangan merupakan pernikahan 

yang pertama. Sampel di dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik 

nonprobability sampling, yakni accidental sampling. 

Marital adjustment diukur dengan menggunakan alat ukur Dyadic 

Adjustment Scale (DAS). Skala ini terdiri dari 32 item. Setelah melakukan uji 

validitas didapat 28 item yang valid. 

Religiusitas diukur dengan memodifikasi skala dari Brief 

Multidimensional Scale (Collin & Read, 1990), skala ini terdiri dari 18 item. 

Setelah dilakukan uji validitas hanya terdapat 11 item yang valid. 

 

HASIL 

 

Dari hasil analisis regresi berganda, diperoleh R2 sebesar 0,499. Hal ini 

berarti kesepuluh variabel menjelaskan 49,9% varian dari marital adjustment 

secara simultan sedangkan 50,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel di luar 

penelitian ini. 

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat dari 12 variabel independen, hanya 

empat variabel yang memlikip pengaruh terhadap marital adjustment secara 

signifikan. Untuk variabel daily spiritual experience (β = 0,229, p < 0,001) 

yang berarti bahwa variabel daility spiritual experience secara positif 

berpengaruh signifikan terhadap marital adjustment. Jadi, semakin baik daily 

spiritual experience individu maka semakin baik marital adjustment-nya. 

Selanjutnya, private religious practice (β = 0,363, p < 0,001) yang berarti 

bahwa variabel private religious practice secara positif berpengaruh signifikan 

terhadap marital adjustment. Jadi, semakin baik private religious practice 
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individu maka semakin baik marital adjustment-nya. Kemudian, depend (β = 

0,375, p < 0,001) yang berarti bahwa variabel depend secara positif 

berpengaruh signifikan terhadap marital adjustment. Jadi, semakin baik 

depend (bergantung) individu maka semakin baik marital adjustment-nya. 

Terakhir, usia pernikahan (β = -0,129, p < 0,001) yang berarti bahwa varibel 

usia pernikahan secara negatif berpengaruh signifikan terhadap marital 

adjustment. Jadi, semakin muda usia pernikahan pasangan makan semakin 

baik marital adjustment-nya. 

Namun, value (β = 0,088 p > 0,05) tidak berpengaruh terhadap marital 

adjustment. Begitu juga dengan beliefs (β = 0,029, p > 0,05), forgiveness (β = -

0,105, p > 0,05), religious spiritual coping (β = - 0,108, p > 0,05), close (β = -

0,019, p > 0,05), anxiety (β = 0,080, p > 0,05), jenis kelamin (β = 0,051, p > 

0,05), dan dummy pendidikan1 (β = 0,095, p > 0,05) serta dummy 

pendidikan2 (β = 0,037, p > 0,05), tidak berpengaruh terhadap marital 

adjustment. 

 

Tabel 1 

Koefisien Regresi 

Variabel Beta  Sig.  

Daily spiritual experience 0,229 *** 0,000 
Value  0,088 0,172 
Beliefs 0,029 0,650 
Forgiveness -0,105 0,151 
Private religious practice 0,363*** 0,000 
Religious and spiritual 
coping 

-0,108 0,115 

Depend 0,375*** 0,000 
Close -0,019 0,772 
Anxiety -0,080 0,143 
Jenis kelamina 0,051 0,327 
Pendidikan1 0,095 0,397 
Pendidikan2 0,037 0,748 
Usia pernikahan -0,129** 0,014 
a Dichotomus variable untuk jenis kelamin: laki-laki = 1; perempuan = 0 

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

 

Pengujian proporsi varian untuk masing-masing variabel independen 

menunjukkan bahwa depend memberikan sumbangan varians sebesar 29,3% 

(F(1,210) = 87,085, p < 0,05), private religious practice 13% (F(1,209) = 

46,983, p < 0,05), daily spiritual experience 2,9% (F(1,208) = 10,962, p < 0,05), 

dan usia pernikahan 1,8% (F(1,207) = 7,042, p < 0,05). 
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Tabel 2 

Perhitungan Proporsi Varians Marital Adjustment 

Variabel 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

Depend 0,293 87,085 1 210 0,000 
Private religious practice 0,130 46,983 1 209 0,000 
Daily spiritual experience 0,029 10,962 1 208 0,001 
Usia pernikahan 0,018 7,042 1 207 0,009 
Religious and spiritual 
coping 

0,010 4,057 1 206 0,045 

Forgiveness 0,003 1,119 1 205 0,291 
Pendidikan1,2 0,004 0,803 2 203 0,449 
Value  0,004 1,430 1 202 0,233 
Anxiety 0,005 2,131 1 201 0,146 
Jenis kelamina 0,002 0,991 1 200 0,321 
Beliefs 0,001 0,199 1 199 0,656 
Close 0,000 0,084 1 198 0,772 

 

DISKUSI 

 

Hasil penelitian menunjukkan dimensi daily spiritual experience dari 

religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan dan secara positif 

mempengaruhi marital adjustment. Jadi, semakin baik seseorang merasakan 

bahwa pengalaman spiritual yang dirasakan setiap harinya berdampak bagi 

kehidupan maka semakin baik seseorang melakukan penyesuaian dalam 

hubungan pernikahan. 

Hasil penelitian in imendukung beberapa penelitian terdahulu yang 

juga mengatakan bahwa dailyj spiritual experience mempengaruhi marital 

adjustment, di antaranya adalah Amato et al. (dalam Bell, 2009) melaporkan 

bahwa orang menikah dilaporkan lebih tinggi tingkat kebahagiaan sehari-

hari. Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Mahoney et al. (1999) 

menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara penyesuaian 

pernikahan dan ketiga proksimal ukuran agama (kegiatan keagamaan 

bersama, persepsi sucinya kualitas perkawinan, dan manifestasi dari Tuhan) 

bagi suami dan istri. Underwood dan Teresi (dalam Bell, 2009) juga 

melaporkan bahwa daily spiritual experience berkorelasi positif dengan banyak 

pengalaman kehidupan, termasuk kualitas kehidupan, optimisme, 

dukungan sosial, kecemasan, kemarahan depresi dan permusuhan, banyak 

yang juga memiliki hubungan yang sesuai untuk kebahagiaan perkawinan. 
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Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa ketika seseorang 

yang beragama dan mampu merasakan bahwa setiap hari ada pengalaman-

pengalaman spiritual yang dialami seperti merasa tenang, mendapatkan 

rahmat dari Tuhan, serta rasa syukur kepada Tuhan. Atas pengalaman 

spiritual yang didapatkan seseorang dapat diinternalisasikan ke dalam 

dirinya dan kemudian hal itu akan diwujudkan dalam kehidupannya 

termasuk dalam konteks kehidupan pernikahan. Misalnya suami istri yang 

saling menyayangi, belajar untuk saling menerima segala kekurangan dan 

kelebihan pasangannya yang semua itu didasarkan pada apa yang telah 

diajarkan oleh agama dan dirasakan dalam pengalaman sehari-hari maka 

dapat mempermudah pasangan suami istri untuk melakukan penyesuaian 

dalam kehidupan pernikaha. Selain itu seseorang yang merasakan bahwa 

dalam sebuah pernikahan ada cmapur tangan dari Tuhan, maka ia akan 

menjadikan Tuhan sebagai ―orang ketiga‖ dalam kehidupan pernikahan 

yang dijalani. Keyakinan yang timbul bahwa dengan adanya 

keterlibatanTuhan dalam kehidupan pernikahan mampu memberikan 

pemahaman bahwa Tuhan yang akan memberikan mereka kekuatan, 

kesabaran ketika menghadapi sebuah permasalahan dalam melakukan 

penyesuaian pada pernikahan sehingga pasangan mampu melewati masa-

masa sulit dalam melakukan penyesuaian. Hal ini jelas terlihat bahwa 

Tuhan berperan aktif dalam setiap sisi kehidupan, baik itu dalam kehidupan 

pernikahan. Dalam uji regresi dari masing-masing pihak yaitu pihak suami 

dan istri dimensi daily spiritual experience ini berpengaruh signifikan pada 

kelompok suami, tetapi tidak pada kelompok istri. Menurut asumsi peneliti 

hal ini terjadi dikarenakan persepsi tentang pengalaman spiritual yang 

dirasakan dari pihak suami lebih memberikan makna dalam melakukan 

penyesuaian pernikahan setiap harinya dibandingkan pada pihak istri. 

Dengan begitu pihak suami dapat berbagi atas pengalaman spiritual yang 

dirasakannya dan juga dapat mendorong istri untuk mampu merasakan 

pengalaman spiritual khususnya yang berkaitan dengan kehidupan 

pernikahan. 

Selanjutnya, dimensi private religious practices dari religiusitas memiliki 

pengaruh yang signifikan dan positif mempengaruhi marital adjustment 

pasangan yang baru menikah. Jadi, semakin sering seseorang melakukan 

ibadah, mempelajari kitab suci agama, dan kegiatan-kegiatan lain untuk 

meningkatkan religiusitasnya maka semakin baik marital adjustment yang 

dilakukan pada pasangna baru menikah. 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan sebuah penelitian yang dilakukan 

oleh Gruner (dalam Larson, 1989) tentang penyesuaian pernikahan 

menemukan bahwa pasangan yang berdoa dan membaca kitab suci 

agamanya memiliki tingkat signifikan yang tinggi, dalam mengatasi 

permasalahan pribadi dan pernikahan mereka dalam penyesuaian 

pernikahan. Selain itu juga berdasarkan dari sejumlah studi menemukan 

bahwa ibadah pembacaan kitab suci pada seseorang yang telah menikah 

berkorelasi positif terhadap kebahagiaan pernikahan, termasuk 

keterampilan pemecahan masalah, rasa tanggu jawab untuk perubahan diri, 

serta pelunakan hubungan dan perdamaian (Butler, Stout, & Gardner; 

Dudley & Kosinski; Gruner; Mahoney et al; dalam Bell, 2009). 

Peneliti menyimpulkan bahwa praktek religius berperan dalam 

kehidupan pernikaha. Dengan percaya bahwa Tuhan adalah ―orang ketiga‖ 

dalam kehidupan pernikahan dan berperan di dalamnya, hal ini 

menjelaskan bahwa perlu adanya usaha yang dilakukan oleh seseorang 

untuk mendapatkan bantuan dari Tuhan ketika mengalami kesulitan dalam 

melakukan penyesuaian pernikaha. Usaha-usaha tersebut berupa praktek 

religius seperti beribadah, berdoa, membaca kitab suci agamanya. Dalam 

melakukan praktek religius ini seseorang dapat melakukannya secara 

pribadi ataupun melakukan dengan pasangannya untuk dapat lebih 

mengeratkan hubungan mereka berdua. Mereka dapat melakukan ibadah 

berdua seperti shalat, membaca dan mempelajari isi kitab suci atau bahkan 

mereka dapat melakukan ibadah haji atau umroh berdua dan mereka dapat 

meminta kepada Tuhan agar kehidupan pernikahan mereka berjalan 

dengan baik dan lancar. Pada dimensi private religious practice berpengaruh 

signifikan baik pada kelompok suami maupun kelompok istri. Dengan 

saling mengingatkan antara suami dan istri untu kmelakukan ibadah, dan 

berdoa kepada Tuhan dapat menjadi motivasi bagi masing-masing pihak 

sehingga memberikan pengaruh yang baik bagi kedua pihak yang nantinya 

berkaitan dengan penyesuaian mereka dalam pernikahan yang dijalani. 

Selanjutnya, dimensi depend dari variabel adult attachment memiliki 

pengaruh yang signifikan dan positif mempengaruhi marital adjustment. Jadi, 

semakin seseorang nyaman bergantung, percaya pada pasangan, dan akan 

ada jika dibutuhkanmaka semakin mudah melakukan marital adjustment. 

Hasil penelitian mengenai adult attachment ini sesuai dengan hasil penelitian 

Kobak dan Hazan (dalam Volling et al., 1998) yang menemukan hubungan 

signifikan antara kelekatan dengan kepuasan, baik pada suami maupun istri 

dalam hubungan pernikahan. Beberapa studi juga menemukan hubungan 
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yang kuat antara kelekatan pada orang dewasa dengan kepuasan yang 

mereka jalani (Scott & Cordova, 2002), dimana kepuasan dalam menjalin 

hubungan menjadi salah satu komponen dalam marital adjustment. 

Dimensi depend ini berpengaruh baik pada kelompok suami maupun 

istri dalam uji regresi masing-masing pihak, ketika pasangan menikah saling 

menunjukkan ketergantungannya, peneliti menyimpulkan mereka 

membutuhkan peran dari pasangan mereka dalam melakukan berbagai hal 

dalam kehidupan pernikahan. Dengan bergantungnya seseorang kepada 

pasangannya akan membuat pasangannya menjadi seseorang yang 

dibutuhkan, maka pasangannya dapat mengerti dan memahami berbagai 

hal tentang pasangan mereka dan hal tersebut membuat pasangan menikah 

bisa belajar untuk saling menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, 

serta mempermudah untuk melakukan penyesuaian pernikahan. 

Bergantung dalam hal ini adalah bergantung yang sehat, karena dari 

hasil kategorisasi yang dilakukan pada bab 4 menunjukkan bahwa dari 

keseluruhan jumlah sampel, paling banyak sampel berada pada kategori 

sedang, yang artinya ketergantungan sampel pada pasangannya masih 

dalam taraf cukup, selain itu juga dari hasil uji regresi masing-masin gpihak 

menunjukkan bahwa dimensi depend sama-sama berpengaruh signifikan 

baik pada pihak suami maupun istri. Serta dari hasil wawancara kepada 

sampel penelitian mengenai masalah bergantung, peneliti menyimpulkan 

bahwa bagi para suami, mereka senang apabila istri mereka menjadi 

seorang yang mandiri dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, tetapi 

mereka juga menginginkan agar istri bergantung pada mereka. Misalnya 

seorang istri yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang bersifat 

maskulin maka istri dapat bergantung kepada suaminya untuk membantu, 

dengan begitu suami merasa bahwa istrinya membutuhkan peran suami 

dalam mengerjakannya, begitupun sebaliknya. Dengan mereka saling 

membantu dan bergantung maka mereka sedang menjalani proses 

penyesuaian dalam pernikahan. 

Berikutnya adalah usia pernikaha, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa usia pernikahan memiliki pengaruh yang signifikan dan secara 

negatif mempengaruhi marital adjustment pasangan yang baru menikah. 

Jadi, semakin muda usia pernikahan seseorang maka semakin baik marital 

adjustment yang dilakukan pada pasangan baru menikah. Pada dimensi usia 

pernikahan berpengaruh positif pada pihak istri tetapi tidak pada pihak 

suami. 
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Hal ini tidak sesuai dengan yang diungkapkan oleh Hurlock (1980) 

yang menyatakan bahwa selama tahun-tahun pertama pernikahan, 

pasangan harus melakukan penyesuaian terhadap satu sama lain. 

Sementara itu selama melakukan penyesuaian dalam pernikahan, sering 

timbul ketegangan emosional yang dipandang sebagai periode rentan bagi 

pasangan yang baru menikah. Begitu juga dengan yang diungkapkan oleh 

Newby (2010) dari sekitar 12 hingga 36 bulan pernikahan, mungkin terjadi 

periode singkat kekecewaan saat pasangan kehilangan ―kharisma‖ dan 

menjadi kurang adil. Tantangan pada masalah waktu, uang, istri 

melahirkan, dan penyesuaian seksual memerlukan strategi penanganan 

yang baru. Adanya anak-anak dalam kehidupan pernikahan juga dapat 

menyulitkan proses penyesuaian. 

Perbedaan ini mungkin dapat diakibatkan karena sampel pada 

penelitian ini yang usia pernikahannya 1-2 tahun sebanyak 58 orang dari 

212 orang, masih banyak dari mereka yang tinggal bersama dengan orang 

tua salah satu pasangan, peneliti mengetahui saat peneliti melakukan 

penelitian. Hal ini yang dapat menjadi salah satu penyebab penyesuaian 

pernikahan mereka baik dalam arti belum butuh penyesuaian yang berarti. 

Masih adanya peran orangtua membuat mereka dapat meminta 

pertolongan kepada orangtua, misalnya saja dalam hal memasak atau 

bahkan hingga menjaga anak. Dengan adanya bantuan / peran dari 

orangtua membuat pasangan menikah belum begitu merasakan perubahan 

yang drastis dalam hidupnya walaupun pada kenyataannya mereka telah 

menikah. Pasangan ini akan merasakan bahwa pernikahan membutuhkan 

penyesuaian yang besar dari masing-masing pihak mungkin setelah mereka 

tinggal terpisah dari orangtua mereka. Hal lain yang mungkin menjadi 

penyebabnya adalah pasangan masih merasakan bahwa tahun-tahun 

pertama merupakan masa-masa bulan madu, dengan begitu masih adanya 

perasaan cinta yang menggebu yang membuat mereka mengabaikan 

perilaku yang kurang berkenan dari pasangannya. 

Dari 12 independent variable yang diteliti, hanya empat independent 

variable yang berpengaruh signifikan terhadap marital adjustment. Setelah 

melakukan penelitian, diketahui independet variable yang tidak berpengaruh 

atau tidak signifikan yaitu dimensi value, beliefs, forgiveness, dan religious 

spiritual coping dari religiusitas, dimensi close dan anxiety dari adult 

attachment, serta jenis kelamin dan pendidikan. 

Secara umum, ketidaksesuaian/perbedaan yang dihasilkan dari 

penelitian ini baik dengan hasil penelitian terdahulu maupun dengan asumi 
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peneliti mungkin disebabkan oleh prosedur penelitian yang kurang baik, 

salah satunya dapat dikarenakan kurang baiknya peneliti menyampaikan 

petunjuk pengisian, sehingga ada beberapa dari kuesioner penelitian yang 

isinya sama persis antara suami dan istri, selain itu juga kurangnya 

ketersediaan waktu dari responden. 

Pada penelitian ini dimensi value dan beliefs dari religiusitas memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap marital adjustment, hasil penelitian 

ini berbeda dengan penjelasan yang menyatakan pasangan menikah akan 

lebih mudah melakukan penyesuaian satu sama lain dan terhindar dari 

konflik hubungan mereka ketika pasangan menikah berbagi value (nilai) 

yang sama, norma dan beliefs (keyakinan) (Ortega dalam Antonsen, 2003). 

Selanjutnya pada dimensi forgiveness dari religiusitas juga memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap marital adjustment, berbeda dengan 

penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Bell (2009) tentang 

kebahagiaan pernikahan menemukan bahwa forgiveness memiliki asosiasi 

positif yang signifikan dengan kebahagiaan pernikahan. Peneliti 

menyimpulkan ketidaksesuaian ini dapat terjadi bisa dikarenakan adanya 

perselisihan kecil dalam kehidupan rumah tangga dianggap oleh pasangan 

suami istri sebagai ―bumbu-bumbu‖ dalam pernikahan, sehingga mereka 

merasa itu adalah hal yang biasa terjadi jadi tidak perlu ada yang harus 

dimaafkan atau memaafkan. 

Sedangkan pada dimensi religious spiritual coping dari religiusitas 

menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap marital adjustment. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bell (2009) 

menunjukkan bahwa religious spiritual coping tidak signifikan terhadap marital 

adjustment. 

Dari tiga dimensi adult attachment yaitu depend, close dan anxiety, hanya 

dimensi depend yang signifikan berpengaruh pada marital adjustment. 

Sedangkan pada dimensi close dan anxiety menunjukkan pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap marital adjustment. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan pada penyesuaian pernikaha. Hasil ini berbeda 

dengan yang diungkapkan oleh Bramleet dan Mosher (dalam Papalia, Old, 

& Feldman, 2008) mengatakan bahwa lulusan perguruan tinggi dan 

pasangan dengan pendapatan yang tinggi memiliki kecenderungan lebih 

rendah untuk mengakhiri pernikahannya dibandingkan dengan pasangan 

yang berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Pendidikan yang dimaksud 

oleh Bramlett dan Mosher adalah pendidikan formal yang dijalani 
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seseorang. Sementara itu tidak adanya pendidikan tentang kehidupan 

pernikahan yang didapatkan melalui pendidikan secara formal yang 

menjadikan pendidikan formal tidak berpengaruh pada marital adjustment. 

Dibandingkan pendidikan formal, pendidikan yang lebih penting adalah 

pendidikan informal yang didapatkan dari keluarga terutama orangtua, 

sehingga pasangan yang baru menikah dapat belajar langsung dari contoh 

yang sudah ada. 

Selanjutnya jenis kelamin juga tidak berpengaruh signifikan pada 

marital adjustment. Hasil penelitian ini berbeda dengan hal yang 

diungkapkan oleh Thompson dan Walker (dalam Papalia, Old, & Feldman, 

2008), yang menyatakan bahwa jenis kelamin dapat mendasari konflik dan 

kegagaln sebuah pernikahan karena adanya perbedaan harapan dalam 

pernikahan antara suami dan istri. Perbedaan ini dapat dikarenakan kurang 

baiknya prosedur penelitian, ditemukan beberapa kuesioner yang jawaban 

dari pernyataan tersebut sama persis antara suami dan istri. 
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Abstract 
The life of heterogen community tends to relate to social problems. One of those such social 
problem is social prejudice that can create more complex problem in social life. In this matter, 
religion can be source of social prejudice as what happened to the Group of Jamaah Tabligh. 
This research aimed to know some psychological factors that influence prejudice toward 
Jamaah Tabligh Group. This research used quantitative method with multiple regression as 
technique of analysis and lay people of Jakarta as respondents. The samples were chosen by 
non probability sampling technique. The research concluded that religiousity and big five 
personality have significant impact toward prejudice. 
 
Keywords: Religiosity, personality, prejudice 

 

Abstrak 
Kehidupan komunitas heterogen cenderung berhubungan dengan masalah social. Salah satu 
dari masalah sosial itu adalah prasangka sosial yang dapat menimbulkan masalah yang 
lebih kompleksdi kehidupan sosial. Dalam masalah ini, agama dapat menjadi sumber 
prasangka sosial seperti yang terjadi pada kelompok Jamaah Tabligh. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif dengan regresi berganda sebagai teknik analisis dan 
menggunakan masyarakat Jakarta sebagai responden. Non probability sampling 

digunakan sebagai teknik sampling. Penelitian ini menyimpulkan bahwa religiusitas dan 

big five personality memiliki pengaruh signifikan terhadap prasangka.  

 

Kata kunci: Religiusitas, kepribadian, prasangka 
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PENDAHULUAN 

 

Prasangka sosial adalah permasalahan yang sering terjadi pada belahan 

dunia mana pun. Indonesia pernah mengalami permasalahan yang 

berkaitan dengan prasangka sosial, terutama prasangka terhadap etnis. 

Menurut Mar'at, (dalam Irmawati, 2004) permasalahan yang berkaitan 

dengan prasangka sosial, terutama prasangka terhadap etnis. Menurut 

Mar‘at, (dalam Irmawati, 2004) permasalahan yang berkaitan dengan 

prasangka sosial di Indonesia sering ditujukan pada golongan non-pribumi 

yakni kelompok etnis keturunan Cina. Bersumber dari Sarlito (2006), 

peneliti mendapatkan bahwa prasangka sosial adalah akar dari segala 

macam permasalahan yang sering terjadi, sebagai contoh orang yang 

dicurigai maling bisa dibakar hidup hidup padahal belum tentu ia benar-

benar maling. 

Prasangka sosial akan lebih terasa apabila dikaitkan dengan kelompok 

sosial, sehingga individu yang menjadi anggota kelompok tersebut menjadi 

patut untuk diprasangkai. Kelompok sosial dan juga berkaitan dengan 

agama salah satunya adalah jama'ah tabligh. Salah satu aktivitas dari 

jama'ah tabligh adalah program khuruj yaitu i’tikaf dan berda'wah atau syi'ar 

islam selama 3 hari, 40 hari atau 4 bulan Ketika anggota dari jama‘ah 

tabligh sedang melakukan program khuruj tersebut bermacam perlakuan 

sering diterima oleh Jama'ah tabligh. Salah satu kasus yang muncul 

prasangka sosial di masyarakat tentang jama'ah tabligh yaitu seperti peneliti 

kutip dari Antaranews.com (2009), bahwa terjadi penangkapan sembilan 

orang dari jamaah tabligh yang sedang khuruj di salah satu masjid di 

Banyumas dan delapan orang di Surakarta, dan peristiwa tersebut terjadi 

karena ada kecurigaan dari masyarakat. 

Fenomena prasangka sosial dapat terjadi pada setia dan tanpa 

disadarinya. Hal ini menunjukkan bahwa proses prasangka sosial dapat 

secara otomatis dan dipengaruhi lingkungan sosial yang mendukung proses 

terjadinya prasangka sosial. Salah satu variabel yang berhubungan dengan 

prasangka sosial adalah religiusitas, Duck & Hunsberger (1999), Herek 

(1987) dan Layte dkk. (2001) menyebutkan bahwa, orientasi religius 

intrinsik berkorelasi negatif dengan prasangka rasial. Tetapi religius intrinsik 

berkorelasi secara positif dengan prasangka homoseksual (dalam Rowat, 

LaBouff, Johnson, Froese dan Tsang, 2009). 

Selain keberagamaan, kepribadian merupakan hal yang sangat terkait 

dengan prasangka sosial. Dari sudut pandang kepribadian dapat dikatakan 
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bahwa prasangka sosial disebabkan oleh kepribadian manusia atau 

berhubungan dengan karakteristik kepribadian seseorang Adorno, renkel-

Brunswik, Levinson, & Sanford, 1950; Altenmeyer 1981; Ekehammar & 

Akrami, 2003 dalam Ekehammar & Akrami, 2007). Menurut Allport 

(dalam Duckitt, 2005) struktur karakter atau kepribadian individu adalah 

penentu dasar prasangka. 

Brown (2010) berpendapat bahwa prasangka adalah sikap, perasaan 

atau perilaku terhadap anggota sebuah kelompok dimana semua kompenen 

tersebut secara langsung atau tidak lapngsung berpengaruh secara negatif 

atau bahkan anti pati terhadap kelompok tersebut. Unsur-unsur Prasangka 

Sosial: 

1. Komponen kognitif. Berisi persepsi, belief, dan harapan individu 

terhadap berbagai kelompok sosial Belief dan harapan yang ditujukan 

pada anggota dan kelompok tertentu dapat beragam sejalan dengan 

dimensi yang dimilikinya (Brown, 2010). 

2. Komponen Afektif. Pada dasarnya merujuk pada perasaan atau reaksi 

emosi terhadap objek Salah satu contoh sikap tersebut adalah 

mencintai/menyukai/tertarik, dan sebaliknya benci/tidak suka/jijik. 

Termasuk didalamnya friendliness dan unfriendliness terhadap obyek 

prasangka. 

3. Komponen Perilaku (Konasi). Merupakan komponen yang 

berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap, 

baik positif maupun negatif. Komponen ini akan menentukan 

sebenarnya diskrepansi antara komponen kognitif dan afektif. 

 

Pengukuran prasangka sosial telah banyak dilakukan oleh para 

peneiliti di dunia. Salah satunya adalah Ekehammar dan Akrami (2007) 

yang menggunakan skala Likert yang terdui dari 5 pilihan, mulai dari 

sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju (5) dan skoring terscbut 

dibalik untuk item unfavorable. Alat ukur tersebut bernama modern racial 

prejudice scale digunakan untuk mengukur prasangka terhadap pada orang-

orang Skandinavia Item berdasarkan modern racism sacle dari McConahay 

(1986). 

Allport dan Ross (1976) melaporkan bahwa mereka yang secara 

instrinsik dan ekstrinsik beragama adalah orang yang paling berprasangka 

dibandingkan orang lain selain itu, Allport dan Ross memprediksikan 

bahwa general religiousness akan berkorelasi secara positif dengan semua 

prasangka (dalam Rowatt dkk, 2009). Hubungan antara prasangka dan trait 
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kepribadian bukan hal yang baru dalam psikologi sosial (Dollard et. al., 

1939 dalam Heaven, 2001), dimensi kepribadian RWA menjadi salah satu 

prediktor terkuat terhadap prasangka di level multinasional (Sibley & 

Duckitt, 2008, dalam Rowatt dkk. 2009). 

Menurut Fetzer (1999) definisi religiusitas adalah seberapa kuat 

individu penganut agama merasakan pengalaman beragama sehari-hari 

(daily spiritual experience), mengalami kebermaknaan hidup dengan beragama 

(religion meaning), mengekspresikan keagamaan sebagai sebuah nilai 

(value), meyakini ajatan agamanya (belief) memaafkan (forgiveness), 

melakukan praktek beragama (ibadah) secara menyendiri (private religious 

practice), menggunakan agama sebagai coping (religious/spiritual coping), 

mendapat dukungan sesama agama (religious support), mengalami sejarah 

keagamaan (religious/spiritual history), komitmen (commitment), mengikuti 

organisasi kegiatan keagamaan (organizational religiousness) dan meyakini 

pilihan agamanya (religious preference). Jadi, dapat dikatakan bahwa 

religiusitas seseorang dapat dilihat dari seberapa kuat penghayatan dan 

pemahaman terhadap agama melalui dimensi-dimensi religiusitas yang 

telah disebutkan. Religiusitas memiliki 12 aspek. Aspek-aspek tersebut 

meliputi: 

1. Daily spiritual experience. Merupakan persepsi individu terhadap sesuatu 

yang berkaitan dengan transenden dalam kehidupan sehari-hari dan 

persepsi terhadap interaksinya pada kehidupan tersebut, sehingga lebih 

kepada pengalaman (Underwood, dalam Fetzer Institute, 1999). 

2. Meaning. Sejauh mana agama dapat menjadi tujuan hidupnya 

(Pargament dalam Fetzer Institute, 1999). 

3. Value. Pengaruh keimanan terhadap nilai-nilai hidup, seperti 

mengajarkan tentang nilai cinta, saling menolong, saling melindungi 

dan sebagainya (Idler, dalam Fetzer Institute, 1999). 

4. Belief. Merupakan sentral dari religiusitas. Religiusitas merupakan 

keyakinan akan konsep-konsep yang dibawa oleh suatu agama (Idler, 

dalam Fetzer Institute, 1999). 

5. Forgiveness. Mencakup 5 dimensi turunan, yaitu pengakuan dosa, 

merasa diampuni oleh Tuhan, merasa dimaafkan oleh orang lain 

memaafkan orang lain dan memaafkan diri sendiri (dler, dalam Fetzer 

Institute, 1999). 

6. Private religious practice. Merupakan perilaku beragama dalam praktek 

agama meliputi ibadah, mempelajari kitab (Levin, dalam Fetzer 

Institute, 1999). 
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7. Religious spiritual coping Merupakan coping stress dengan 

menggunakan pola dan metode religius. Seperti dengan berdoa, 

beribadah untuk menghilangkan stress, dan sebagainya (Pargament, 

dalam Fetzer Institute, 1999). 

8. Religious support Aspek hubungan sosial antara individual dengan 

pemeluk agama sesamanya (Krause, dalam Fetzer Institute, 1999). 

9. Religious. spiritual history Terdapat empat aspek yang dapat diukur 

berkaitan dengan sejarah keberagamaan atau spiritualitas seseorang, 

yaitu biografi keagamaan, pertanyaan-pertanyaan mengenai sejarah 

keagamaan/spiritual, pengalaman keagamaan/spiritual yang mengubah 

hidup, dan kematangan spiritual, (George, dalam Fetzer Institute, 

1999). 

10. Commitment. Seberapa jauh individu mementingkan agamanya, 

komitmen, serta berkontribusi kepada agamanya Williams (dalam 

Fetzer Institute, 1999). 

11. Organizational religiousness. Konsep ang mengukur seberapa jauh 

individu ikut serta dalam lembaga keagamaan yang ada di masyarakat 

dan beraktifitas di dalamnya (dler, dalam Fetzer Institute, 1999). 

12. Religious preference. Memandang sejauh mana individu membuat 

pilihan dan memastikan pilihan agamanya (Ellison, dalam Fetzer 

Institute, 1999). 

 

Kepribadian big five adalah pendekatan yang digunakan dalam 

psikologi untuk melihat kepribadian manusia melalui trait yang tersusun 

dalam lima buah dimensi kepribadian yang telah dibentuk dengan 

menggunakan analisis faktor. Lima dimensi trait kepribadian tersebut 

adalah neuriticism, Extraversion, agreeableness, openness dan Conscientiousness 

(Friedman & Schustack, 2008). Dimensi-dimensi dari kepribadian Big five 

Costa dan McCrae (2003) (dalam Zhao & Seibert, 2006) sebagai berikut: 

Openness to experience (O). Sebuah dimensi kepribadian yang cenderung 

mencirikan secara intelektual penasaran dan cenderung mencari 

pengalaman baru dan mengeksplorasi ide-ide baru. Seseorang openness to 

experience yang tinggi dapat digambarkan sebagai orang yang kreatif, 

inovatif, imajinatif, reflektif, dan tidak tradisional. Seseorang dengan 

openness to experience yang rendah dapat dicirikan sebagai orang yang 

konvensional, ketertarikannya sempit, dan tidak analitis. 

Conscientiousness (C). biasanya digambarkan sebagai orang yang well 

organize, tepat waktu dan ambisius (Feist & feist, 2009), berfikir sebelum 
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bertindak, mengikuti peraturan dan norma, terencana, terorganisir dan 

memprioritaskan tugas. 

Extraversion (E). menggambarkan sejauh mana seseorang itu asertif, 

dominan, enerjik, aktif, aktif berbicara, dan antusias (Costa & McCrae, 

1992). Orang yang memiliki skor Extraversion tinggi cenderung ceria, 

menyukai orang-orang dan kelompok besar. Extraversion yang rendah lebih 

suka menghabiskan lebih banyak waktu sendirian dan dikategorikan sebagai 

orang yang tidak ramah, pendiam, dan mandiri. 

Agreeableness (A). Mengukur orientasi interpersonal seseorang. Seseorang 

yang agreeableness tinggi dapat dicirikan sebagai orang yang penuh 

kepercayaan, pemaaf, peduli, altruistik, dan mudah tertipu. Seseorang yang 

memiliki agreeableness paling rendah dapat dicirikan sebagai orang yang 

manipulative, berpusat pada diri sendiri, mudah curiga, dan kejam (Costa & 

McCrae, 1992; Digman, 1990). 

Neuroticism (N). Mewakili perbedaan individu dalam penyesuaian dan 

stabilitas emosional. Seseorang yang neurotisismenya tinggi cenderung 

mengalami sejumlah emosi negatif termasuk kecemasan, kebencian, 

depresi, kesadaran diri, impulsivitas, dan kerentanan (Costa & McCrae, 

1992). Orang yang skornya rendah pada neurotisisme dapat dikategorikan 

sebagai percaya diri, tenang, tidak mudah tersinggung, dan relax. 

 

METODE 

 

Populasi dan Sampel 

Penyebaran data secara manual populasi dari penelitian ini adalah 

masyarakat wilayah Bintaro, Rempoa, dan Ciputat dengan kisaran usia 

antara 16-55 tahun. 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 159 sampel dengan pembagian 

berdasarkan jenis kelamin yaitu 90 orang laki-laki dan 69 orang perempuan. 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara accidental 

sampling, dimana sampel yang diambil adalah masyarakat umum yang 

terbatas pada golongan atau kelompok tertentu. Teknik ini tergolong dalam 

non probability sampling yang berarti tidak semua anggota populasi memiliki 

kesempatan yang sama untuk menjadi subjek penelitian. 

 

Skala Religiusitas 

Pengukuran yang akan peneliti gunakan untuk mengukur religiusitas adalah 

adaptasi skala religiusitas Multidimensional Measurement of Religiusness/ 
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Spirituality) dari Fetzer Institute (1999) yang berdasarkan buku 

Multidimensional Measurement of Religiusness/Spirituality for Use in Health 

Research: A Report of the Fetzer Institute/ National Institute on Aging Working 

Group. Dalam skala ini terdapat dua belas sub skala pengukuran yang 

bertujuan untuk mengukur dimensi Daily Spiritual Experiences. Meaning, 

Values, Beliefs, Forgiveness, Private Religious Practices, Religious/Spiritual Coping, 

Religious Support, Religious Spiritual History, Commitment, Organizational 

Religiousness, dan Religious Preference. 

 

Skala Kepribadian Big Five 

Untuk mengukur trait big five individu alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah International Personality Item Pool NEO (IPIP- NEO) 

yang dibuat oleh Lewis Goldberg pada tahun 1992. Skala ini dibuat 

berdasarkan teori Big Five yang digunakan oleh Costa dan McCrae dalam 

membuat NEO PI-R pada tahun 1992, alat ukur ini berjumlah 240 item. 

Skala IPIP-NEO berjumlah 100 item, setiap trait berjumlah 20 item. Skala 

ini diadaptasi dan diterjemahkan oleh Adriaan H. Boon Van Ostade 

bernama 100 Big Five factor markies. Peneliti menggunakan skala likert yang 

mengacu pada IPIP-NEO tersebut dan dalam penelitian ini peneliti hanya 

mengambil beberapa item dari tiap dimensi sehingga berjumlah 37 iterm. 

 

Skala Prasangka Sosial 

Skala ini disusun menggunakan model skala likert yang terdiri dari 

pernyataan yang disusun dalam bentuk pernyataan favourable dan 

unfavourable yang disusun berdasarkan dari tiga indikator yaitu, kognitif, 

afektif dan konatif. Banyaknya pernyataan berjumlah 28 item pernyataan 

favourable, sedangkan yang unfavourable sebanyak 10 pernyataan. 

Dalam penelitian ini validitas konstruk dari setiap instrument diuji 

dengan analisis faktor konfirmatori (Confirmatory Factor Analysis 

CFA).Adapun yang dimaksud dengan CFA adalah teknik analisis statistik 

yang digunakan untuk menguji validitas konstruk dari tiap item. Peneliti 

menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA) dengan software Lisrel 

8.30 (Joreskog dan Sorbom, 1994). 
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HASIL 

 

Pada tahapan ini peneliti menguji hipotesis penelitian dengan teknik analisis 

regresi multivariat, yang perhitungannya menggunakan SPSS 17.0. Adapun 

hasil uji F dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 1 

ANOVAb 

Model  Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 51.344 19 2.439 3.653 0.000a 
 Residual 71.601 111 0.668   
 Total 122.944 129    

a. Predictors: (Constant), Conscientiousness, preference, forgiveness, values, beliefs, 

neuroticism, support, daily, Extraversion, organizational, openness, meaning, 

commitment, agreebleness, practice, history, coping, usia 

b. Dependent Variable: prasangka 

 

Pada tabel diatas kolom keenam, signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05) 

dan hipotesis nihil atau (H0) ditolak. Hal ini berarti ada pengaruh yang 

signifikan seluruh independen variabel terhadap prasangka sosial. Untuk 

tabel R square, dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 2 

R Square 

Model R R Square Adjusted R Square Standard Error of the Estimate 

1 0.646a 0.419 0.324 0.79955634 

a. Predictors: (Constant), Conscientiousness, preference, forgiveness, values, beliefs, 

neuroticism, support, daily, Extraversion, organizational, openness, meaning, 

commitment, agreebleness, practice, history, coping, usia 

b. Dependent Variable: prasangka 

 

Kemudian langkah berikutnya melihat koefisien regresi dari setiap 

independen variabel. Jika nilai t > l,96 dan nilai signifikansi (P < 0,05), 

maka koefisien regresi tersebut signifikan yang berarti bahwa IV tersebut 

memiliki dampak yang signifikan terhadap prasangka sosial. Berikut tabel 

koefisien regresi dari setiap independen variabel: 
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Tabel 3 

Koefisien Regresi 

Model 

 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
  

 B 
Std. 

Error 
Beta T Sig. 

1 (Constant) -0.022 0.071  
-

0.302 
0.763 

 Daily 0.047 0.107 0.042 0.437 0.663 

 Meaning -0.028 0.119 -0.024 
-

0.234 
0.815 

 Values 0.000 0.082 0.000 
-

0.005 
0.996 

 Beliefs -0.050 0.100 -0.043 
-

0.495 
0.622 

 Forgiveness -0.127 0.093 -0.111 
-

1.358 
0.177 

 Practice 0.033 0.119 0.030 0.274 0.785 

 Coping -0.682 0.161 -0.482 
-

4.249 
0.000 

 Support -0.451 0.155 -0.276 
-

2.913 
0.004 

 History 0.273 0.136 0.224 2.005 0.047 

 Commitment -0.094 0.134 -0.072 
-

0.698 
0.486 

 Organizational -0.186 0.096 -0.174 
-

1.933 
0.056 

 Preference -0.002 0.123 -0.001 
-

0.014 
0.989 

 Neuroticism -0.073 0.090 -0.068 
-

0.810 
0.420 

 Extraversion -0.214 0.101 -0.195 
-

2.106 
0.037 

 Agreebleness -0.033 0.118 -0.030 
-

0.280 
0.780 

 Openness -0.021 0.104 -0.020 
-

0.201 
0.841 

 Conscientiousness 0.235 0.107 0.222 2.204 0.030 

 Usia -0.003 0.008 -0.033 
-

0.383 
0.703 

 Jenis Kelamin -0.020 0.168 -0.010 
-

0.116 
0.908 

a. Dependent Variable: Prasangka 
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Pengujian Proporsi Varians masing-masing Independen Variabel 

Pengujian pada tahap ini bertujuan untuk melihat sejauh mana IV 

memberikan sumbangan terhadap DV. 

 

Tabel 4 

Proporsi Varians Prasangka Sosial 

IV R2 R2 Change F Hitung DF 

Daily 0.049 0.049 6.189 1.131 

Meaning 0.121 0.072 10.629 1.130 
Values 0.122 0.001 0.095 1.129 
Beliefs 0.143 0.021 3.187 1.128 
Forgiveness 0.190 0.047 7.330 1.127 
Practice 0.196 0.006 0,890 1.126 
Coping 0.265 0.070 11.857 1.125 
Support 0.313 0.048 8.675 1.124 
History 0.338 0.024 4.469 1.123 
Commitment 0.354 0.007 1.222 1.119 
Organizational 0.371 0.017 3.133 1.118 

Preference 0.371 0.000 0.026 1.117 
Neuroticism 0.376 0.005 0.857 1.116 
Extraversion 0.391 0.015 2.870 1.115 
Agreebleness 0.391 0.000 0.019 1.114 
Openness 0.392 0.001 0.236 1.113 
Conscientiousness 0.418 0.025 4.857 1.112 
Usia 0.419 0.001 0.147 1.111 
Jenis Kelamin 0.419 0.000 0.014 1.111 

 

Penjelasan dari tabel di atas akan dijabarka sebagai berikut: 

 Variabel Daily memberikan sumbangan sebesar 4,9% pada prasangka 

sosial. Artinya bervariasinya prasangka sosial pada jama'ah tabligh 

dipengaruhi oleh Daily sebesar 4,9%. 

 Variabel Meaning memberikan sumbangan sebesar 7,2% pada prasangka 

sosial Artinya bervariasinya prasangka sosial pada jama'ah tabligh 

dipengaruhi oleh Meaning sebesar 7,2%. 

 Variabel Values memberikan sumbangan sebesar 0,1% pada prasangka 

sosial Artinya bervariasinya prasangka sosial pada jama'ah tabligh 

dipengaruhi oleh Values sebesar 0,1%. 

 Variabel Beliefs memberikan sumbangan sebesar 2,1% pada prasangka 

sosial. Artinya bervariasinya prasangka sosial pada jama'ah tabligh 

dipengaruhi oleh Beliefs sebesar 2,1%. 
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 Variabel Forgiveness memberikan sumbangan sebesar 4,7% pada 

prasangka sosial. Artinya bervariasinya prasangka sosial pada Jama'ah 

tabligh dipengaruhi oleh Forgiveness sebesar 4.7%. 

 Variabel Practice memberikan sumbangan sebesar 0,6% pada prasangka 

sosial. Artinya bervariasinya prasangka sosial pada jama'ah tabligh 

dipengaruhi oleh Practice sebesar 0,6%. 

 Variabel Coping memberikan sumbangan sebesar 7,0% pada prasangka 

sosial. Artinya bervariasinya prasangka sosial pada jama'ah tabligh 

dipengaruhi oleh Coping sebesar 7,0%. 

 Variabel Support memberikan sumbangan sebesar 4,8% pada prasangka 

sosial. Artinya bervariasinya prasangka sosial pada jama'ah tabligh 

dipengaruhi oleh Support sebesar 48%. 

 Variabel History memberikan sumbangan sebesar 2,4% pada prasangka 

sosial. Artinya bervariasinya prasangka sosial pada jama'ah tabligh 

dipengaruhi oleh History sebesar 2,4% 

 Variabel Commitment memberikan sumbangan sebesar 0,7% pada 

prasangka sosial. Artinya bervariasinya prasangka sosial pada jama'ah 

tabligh dipengaruhi oleh Commitment sebesar 0,7%. 

 Variabel Organizational memberikan sumbangan sebesar 1,7% pada 

prasangka sosial. Artinya bervariasinya prasangka sosial pada jama'ah 

tabligh dipengaruhi oleh Organizational sebesar 1,7%. 

 Variabel Preference memberikan sumbangan sebesar 0% pada prasangka 

sosial. Artinya bervariasinya prasangka sosial pada jama'ah tabligh 

dipengaruhi oleh Preference sebesar 0%. 

 Variabel Neuroticism memberikan sumbangan sebesar 0,5% pada 

prasangka sosial. Artinya bervariasinya prasangka sosial pada jama'ah 

tabligh dipengaruhi oleh Neuroticism sebesar 0,5%. 

 Variabel Extraversion memberikan sumbangan sebesar 1,5% pada 

prasangka sosial. Artinya bervariasinya prasangka sosial pada Jama'ah 

tabligh dipengaruhi oleh Extraversion sebesar 1,5%. 

 Variabel Agreebleness memberikan sumbangan sebesar 0% pada 

prasangka sosial. Artinya bervariasinya prasangka sosial pada jama'ah 

tabligh dipengaruhi oleh Agreebleness sebesar 0%. 

 Variabel Openness memberikan sumbangan sebesar 0,1% pada prasangka 

sosial. Artinya bervariasinya prasangka sosial pada jama'ah tabligh 

dipengaruhi oleh Openness sebesar 0,1%. 
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 Variabel Conscientiousness memberikan sumbangan sebesar 2,5% pada 

prasangka sosial. Artinya bervariasinya prasangka sosial pada jama'ah 

tabligh dipengaruhi oleh Conscientiousness sebesar 2,5%. 

 Variabel usia memberikan sumbangan sebesar 0,1% pada prasangka 

sosial. Artinya bervariasinya prasangka sosial pada jama'ah tabligh 

dipengaruhi oleh Usia sebesar 0,1%. 

 Variabel jenis kelamin memberikan sumbangan sebesar 0% pada 

prasangka sosial. Artinya bervariasinya prasangka sosial pada jama'ah 

tabligh dipengaruhi oleh Jenis kelamin sebesar 0%. 

 

DISKUSI 

 

Dari variabel religiusitas ada pengaruh yang signifikan terhadap prasangka 

sosial pada jama'ah tabligh, yaitu dimensi Religious spiritual coping (0,000), 

Religious Support (0,004), dan Religious/Spiritual History (0,047). Sedangkan 

variabel kepribadian big five yang berpengaruh terhadap prasangka sosial 

pada jama'ah tabligh adalah trait Extraversion (0,037), dan Conscientiousness 

(0,030). Proporsi varians secara seluruh IV terhadap DV adalah sebesar 

41,8% atau 0, 418%. Artinya bervariasinya DV dipengaruhi oleh IV sebesar 

41,8%, dan 58,9% lainnya dipengaruhi oleh varibcl di luar penelitian ini. 

Hasil utama dalam penelitian ini yaitu didapatkan bahwa hipotesis 

penelitian (Ha) diterima dikarenakan terdapat pengaruh yang signifikan 

religiusitas dan trait kepribadian terhadap prasangka sosial. Sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh Allport (1954/1979, dalam Batson dan Stocks, 

2005), agama bisa menyebabkan prasangka dan bisa menghilangkan 

prasangka. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Mavor dkk (2009) dan Rowatt dkk (2009) adalah dalam penelitian ini 

pengukuran religiusitas dilakukan dengan cara memisahkan dimensi-

dimensi yang ada dalam variabel religiusitas yang dikemukakan dari Fetzer 

Institute (1999). 

Begitu juga dengan kepribadian, dalam penelitian ini kepribadian 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prasangka sosial pada 

jama'ah tabligh. Sesuai dengan pernyataan dari Dollard dkk (dalam 

Heaven, 2001), hubungan antara prasangka dan trait kepribadian bukan hal 

yang baru dalam psikologi sosial. Ekehammar dan Akrami (2007), 

menyebutkan bahwa trait yang berkorelasi secara negatif dan sangat kuat 

dalam berprasangka sosial adalah openness dan Agreeableness. Extraversion 
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juga menunjukkan korelasi yang negatif dengan prasangka sosial. Hal ini 

berarti semakin Openness, Agreeableness, Extraverted seseorang maka semakin 

kecil prasangka yang ditunjukan. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekehammar dan 

Akrami (2007), pada penelitian ini didapati bahwa trait yang berpengaruh 

secara signifikan terhadap prasangka sosial adalah trait Extraversion (0,037) 

dan Conscientiousness (0,030). Perbedaan hasil penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya dikarenakan pada penelitian Ekehammar dan 

Akrami (2009) menggunakan sampel dari latar belakang pendidikan yang 

cukup tinggi atau golongan akademis dan dari beberapa siswa sekolah 

menengah atas. 

Melalui uji analisis regresi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel religiusitas dan trait kepribadian big five secara keseluruhan 

memberikan sumbangan kontibusi sebesar 41,9% dari bervariasinya 

prasangka sosial dan signifikan. Sedangkan 58,1% lainnya dipengaruhi oleh 

faktor lain selain variabel religiusitas dan trait kepribadian big five yang 

tidak terukur dalam penelitian ini yang dapat memberikan perubahan 

terhadap prasangka sosial kepada jama'ah tabligh. Penelitian yang 

dilakukan oleh Rowatt, et al. (2009), ada korelasi yang relatif kecil dan 

negatif antara general religiousness dan self reported racial prejudice, ketika 

dikontrol oleh perbedaan individu (umur, pendapatan, pendidikan, gender. 

dan ras) 

Berdasarkan dari banyak literatur yang peneliti temui bahwa tipe 

kepribadian yang sangat erat hubungannya adalah tipe kepribadian RWA, 

disamping itu agar mendapatkan hasil yang kemungkinan berbeda jika 

menggunakan kepribadian Big Five. Selain itu jika menggunakan trait 

kepribadian Big Five agar mengikutsertakan Facets dari Big Five agar hasil 

penelitian menjadi lebih kaya. Seperti diketahui 58,9% bervariasinya 

prasangka sosial masih belum terukur dalam penelitian ini. Peneliti juga 

mendapatkan keterangan dari beberapa literatur bahwa variabel demografis 

seperti pendapatan, latar belakang pendidikan, dan yang lainnya bisa 

mempengaruhi prasangka sosial. 

Perbanyak informasi mengenai jama'ah tabligh dan kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan dan adakan forum diskusi antara jama'ah tabligh dengan 

masyarakat untuk memperoleh informasi lebih banyak tentang jama‘ah 

tabligh saling mendukung dalam kegiatan yang berkaitan dengan 

keagamaan. 
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Abstract 
This research purpose is to know the influence of attitude toward remarriage, subjective norm 
to remarriage, perceived behavior control, relationship self-efficacy, age, sex, and period of 
divorce toward intention to remarriage in East Lombok, West Nusa Tenggara. This research 
shows that there are significant influence among attitude toward remarriage, subjective norm 
to remarriage, perceived behavior control, relationship self-efficacy, age, sex, an period of 
divorce toward intention to remarriage with variance of proportion about 40,8%, whereas 
about 59,2% among other variables. 

 
Keywords: Intention, Remarriage, Subjective Norm 

 

Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari sikap terhadap 
pernikahan kembali, norma subjektif terhadap pernikahan kembali, persepsi kontrol perilaku, 
efikasi diri dalam hubungan, usia, jenis kelamin, dan periode perceraian terhadap intensi 
menikah kembali di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel tersebut kepada pernikaha kembali 
dengan proporsi varians sebesar 40,8%, sedangkan 59,2% lainnya berasal dari variabel lain. 
 
Kata Kunci: Intensi, Menikah Kembali, Norma Subjektif 
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PENDAHULUAN 

 

Pernikahan dan membina rumah tangga adalah salah satu aktifitas sentral 

manusia yang bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang bahagia dan 

paripurna (Nisa, 2009). Menurut Olson dan DeFrain (2006) pernikahan 

sebagai komitmen emosional dan hukum dari dua orang untuk berbagi 

keintiman emosional dan fisik, berbagai tugas, dan sumber data ekonomi. 

Pernikahan menawarkan sejumlah manfaat. Dibandingkan dengan 

single atau individu bercerai, pasangan suami istri menjalani gaya hidup 

sehat, hidup lebih lama, memiliki hubungan seksual yang lebih memuaskan, 

memiliki banyak kekayaan dan aset ekonomi, dan umumnya melakukan 

pekerjaan yang lebih baik untuk membesarkan anak-anak. Pasangan 

memiliki kesempatan untuk bahagia, saling mencintai pasangan dan diri 

mereka sendiri, menikmati hidup sendiri dan bersama-sama yang didirikan 

dalam pekerjaan mereka, menambah pertemanan serta cinta (Olson & 

DeFrain, 2006). 

Namun pada kenyataannya banyak pernikahan yang tidak berhasil. 

Kebanyakan orang menikah saat sedang jatuh cinta, tapi banyak juga dari 

mereka yang akhirnya bercerai (Olson & DeFrain, 2006). Meski idealnya 

setiap orang mengharapkan pernikahan yang bahagia, tetapi adalah hal 

yang sangat tidak mudah dihindari dalam setiap hubungan yakni adanya 

sebuah masalah atau konflik, meski itu sangat kecil. Konflik-konflik yang 

terjadi pada pernikahan merupakan hal yang sangat wajar, namun 

ketidakmampuan pasangan suami istri dalam menyelesaikan masalah atau 

mengatasi konflik-konflik dapat mengakibatkan kegagalan dalam 

pernikahan (Papalia dalam Nisa, 2009). 

Perceraian adalah hal yang mungkin ditempuh untuk mengakhiri 

pernikahan. Dari sisi psikologi, Hurlock (1980) mengatakan bahwa 

perceraian merupakan akumulasi dari penyesuaian masalah yang buruk, 

dan terjadi bila suami dan istri sudah tidak mampu lagi menyelesaikan 

masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Dampak dari 

perceraian salah satunya adalah kekacauan emosi sebelum dan sesudah 

perceraian itu terjadi, shock dan krisis selama perpisahan, bersedih atas 

hubungan yang berakhir dan periode kekacauan bersamaan dengan itu ada 

juga usaha individu yang bercerai untuk mencapai keseimbangan lagi 

misalnya dengan menikah kembali, bekerja lebih giat, atau berkumpul 

dengan teman dan keluarga. Sergen dan Flora (2005) mengatakan 

perceraian adalah suatu proses, dan setiap proses perceraian mempunyai 
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pengaruhnya terhadap pasangan, anak, dan angora jaringan sosial. 

Perceraian dapat membawa perasaan gagal, bersalah, permusuhan dan 

mencaci diri sendiri, ditambah lagi tingkat depresi, sakit, dan kematian yang 

tinggi (Kitson & Morgan; Thabes dalam Papilia, Old, & Feldman, 2008). 

Namun tidak semua perceraian berdampak negatif, misalnya, ketika 

pernikahan sudah penuh konflik, maka pengakhirannya justru dapat 

meningkatkan kebahagiaan (Amato dalam Papalia, Old, & Feldman, 2008). 

Di Indonesia, salah satu provinsi yang masih banyak ditemui kasus 

perceraian adalah provinsi Nusa Tenggara Barat. Setiap tahun angka 

perceraian di NTB terus meningkat, dari data BPPKB NTB tahun 2011 

tercatat 700 kasus kawin-cerai tahun 2010 dan 400 kasus hingga Juli 2011. 

Kasus perceraian terbanyak berada di Kabupaten Lombok Timur, seperti 

tahun 2009 tercatat 611 kasus, berikutnya tahun 2010 meningkat menjadi 

724 kasus. Bahkan dalam data perceraian terbaru dari Pengadilan Tinggi 

Agama Mataram tahun 2011 di wilayah Lombok Timur yakni 791 kasus, 

dan untuk tahun 2012 hingga bulan September berjumlah 656 kasus. 

Menurut Ratningdiah kepala BKKBN NTB, terdapat sedikitnya 13 

faktor penyebab terjadinya perceraian di NTB yakni poligami, krisis akhlak, 

cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab dari masing-

masng pasangan, kawin di bawah umur, kekerasan jasmani, kekjaman 

mental, politis, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan dan 

penyebab lainnya (Antara Mataram, 2011). Sedangkan dari data Pengadilan 

Tinggi Agama Mataram (2012) melaporkan, penyebab utama terjadinya 

perceraian di Lombok Timur adalah tidak ada tanggung jawab dari suami, 

tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, pengaruh ekonomi, adanya 

pihak ketiga, krisis akhlak, kawin paksa, poligami, KDRT. 

Banyaknya angka perceraian mengakibatan banyak pula pernikahan 

kembali setelah perceraian di Lombok Timur. Orang yang telah bercerai 

akan kembali menikah dengan cepat. Sebab banyak orang yang setelah 

bercerai tidak dapat menghadapi kesendirian dan kegagalan (Cox dalam 

Bolang, 2012). Menikah kembali biasanya terjadi karena dua alasan yang 

berbeda: yaitu untuk mengurangi kesepian dan untuk memenuhi kebutuhan 

persahabatan (Bowers & Bahr, 1989 dalam Vangelisti, 2003). Alasam 

lainnya yakni keinginan untuk mendapatkan pendamping lagi, untuk 

berbagi tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga dan mengasuh 

anak, untuk mendapatkan rasa aman, memberikan orang tua baru pada 

anaknya dan untuk hubungan seksual (Mitchell dalam Hendarmini, 2004). 
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Namun tidak semua orang yang bercerai inngin menikah kembali, 

mungkin disebabkan oleh trauma terhadap pernikahan sebelumnya. 

Pernikahan dikhianati pasangan, cemas, takut terjadi perpisahan kembali. 

Pernikahan kembali akan terbentuk dari sebuah keinginan atau 

kemungkinan subjektif seseorang untuk melakukan menikah kembali atau 

biasanya disebut dengan intensi. Intensi adalah keinnginan atau 

kemungkinan seseorang untuk melakukan sebuah perilaku, di mana 

perilaku yang dimaksud di sini adalah perilaku menikah kembali 

(remarriage). Ajzen dan Fishbein (1980, dalam Khan, 2007) menemukan 

bahwa intensi adalah prediktor yang sangat kuat dari perilaku. Secara 

keseluruhan, Ajzen (1991) mengusulkan bahwa orang akan menunjukkan 

intensi yang kuat terhadap perilaku ketika mereka memiliki sikap positif 

tentang hal itu, percaya bahwa orang lain berpikir mereka harus 

melakukannya, dan merasa memiliki kendali atas perilaku tersebut. Ketiga 

hal tersebut dinamakan sebagai sikap terhadap perilaku, norma subyektif, 

dan kontrol yang dirasakan atas perilaku (perceived control over behavior) 

(Ajzen & Fishbein, 1980 dalam Khan, 2007). 

Sikap terhadap remarriage adalah penilaian positif atau negatif 

seseorang terhadap perilaku menikah kembali setelah bercerai. Artinya 

semakin positif orang menilai tentang remarriage maka semakin besar intensi 

untuk menikah kembali, sebaliknya jika seseorang memiliki penilaian yang 

negatif terhadap pernikahan kembali maka intensi untuk remarriage akan 

menurun. Sikap positif pada perkawinan dapat mempengaruhi perilaku, 

begitu pula dengan sikap negatif pernikahan dapat mempengaruhi 

keyakinan tentang hubungan dengan pasangannya (Riggio & Weiser, 2008, 

dalam Park, 2012). 

Norma subjektif merupakan persepsi yang berasal dari penilaian 

tekanan sosial dari perilaku yang terlihat dibarengi dengan motivasi untuk 

mematuhi kelompok atau individu (Armitage & Conner, 2001). Jadi 

kecenderungan seseorang untuk melakukan pernikahan kembali setelah 

perceraian bergantung pada persepsi seseorang tersebut terhadap penilaian 

masyarakat tentang perilaku menikah kembali, jika menurutnya masyarakat 

akan menilai pernikahan kembali setelah perceraian itu positif dan wajar 

serta masyarakat seperti mengharuskan perilaku tersebut, maka intensi 

untuk menikah kembali akan kuat. 

Perceived behavioural control (PBC) adalah pengamatan/persepsi 

seseorang terhadap kemudahan dan kesulitan untuk menampilkan perilaku 

tertentu (Ajzen, 1991 dalam Armitage dan Conner, 2001) Jadi, seseorang 
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akan cendering memiliki intensi yang kuat untuk menikah kembali, jika 

orang tersebut merasakan akan ada kemudahan dan kesempatan untuk 

melakukan perilaku menikah, dan jika perilaku tersebut dianggap sulit serta 

memiliki banyak hambatan maka intensi pun akan berkurang. 

Relationship self-efficacy merupakan kemampuan seseorang dalam 

sebuah hubungan untuk pembentukan dan pemeliharaan hubungan (Morua 

& Lopez, 2005, dalam Song, Lim, Foo, & Uy, 2010). Dalam hubungannya 

dengan remarriage, relationship self-efficacy sangat dibutuhkan. Sebab  

bagaimana akan mendapatkan pernikahan yang lebih baik dari sebelumnya 

jika tidak memiliki keyakinan dan kemampuan untuk membentuk, 

memelihara, dan saling menjada dalam sebuah hubungan. Jadi, dapat 

diasumsikan bahwa semakin tinggi relationship self-efficacy seseorang maka 

semakin tinggi pula intensi remarriage, sebaliknya semakin rendah 

relationship self-efficacy seseorang semakin rendah pula intensi remarriage-nya. 

Variabel demografi yang berpengaruh signifikan terhadap intensi 

adalah usia. Dalam penelitian Marcus dan Winnie (2009) dikatakan bahwa 

di Cina intensi remarriage dipengaruhi usia, kepuasan atas status 

kesendirian, kemampuan koping terhadap status duda, kebutuhan seksual, 

keburuhan untuk mendapatkan dukungan emosi. Selain usia, jenis kelamin 

dan lama bercerai juga sebagai variabel demografi yang mungkin 

berpengaruh terhadap intensi remarriage, meski dalam penelitian Marcus 

dan Winnie (2009) bahwa lama bercerai tidak berpengaruh namun penting 

dirasakan sebab penulis melihat ada beberapa penyesuaian yang dilakukan 

setelah bercerai yang mungkin dapat mempengaruhi niat seseorang untuk 

menikah kembali. 

 

Ajzen (1991) mengatakan: 

 ―Intentions are assumed to capture the motivational factors that influence a 

behavior; they are indications of how hard people are willing to try, of how much of 

an effort they are planning to exert, in order to perform the behavior.” 

Ada dua teori yang menjelaskan tentang intensi yakni Theory of reasoned 

action (TRA) dan Theory of planned behavior (TPB). 

Dalam TRA (Fishbein & Ajzen, 1975) dikatakan bahwa terdapat dua 

determinan yang berasal dari faktor personal (sikap terhadap perilaku) dan 

faktor pengaruh lingkungan (norma subjektif). TRA juga cukup berhasil jika 

diaplikasikan pada perilaku yang di bawah kendali diri sendiri. Jika perilaku 

tersebut sepenuhnya di bawah kendali atau kemauan individu, meski ia 

sangat termotivasi oleh sikap dan norma subjektifnya, ia mungkin tidak 



Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remarriage di Lombok Timur NTB 

248 

akan secara nyata menampilkan perilaku tersebut. Sebaliknya, TPB 

dikembangkan untuk meprediksi perilaku-perilaku yang sepenuhnya tidak 

di bawah kendali individu (Achmat, 2010). 

Dalam TPB secara umum, seseorang memiliki intensi untuk 

mewujudkan perilaku ialah ketika mereka menilai positif, ketika mereka 

mengalami desakan sosial untuk mewujudkannya, dan ketika mereka 

percaya bahwa  mereka memiliki maksud dan kesempatan untuk 

melakukannya (Ajzen, 2005). 

Kerangka kerja dari TPB dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Theory of Planned Behavior 

 

Bagan di atas menunjukkan bahwa TPB memiliki dua hal yang utama 

yakni: pertama, TPB berasumsi bahwa PBC memiliki implikasi 

motivasional bagi intensi. Artinya seseorang yang percaya apakah mereka 

tidak memiliki sumber atau kesempatan untuk mewujudkan perilaku 

tertenu sepertiya tidak akan mewujudkan intensi berperilaku, walaupun jika 

mereka memiliki sikap terhadap perilaku yang baik dan percaya pentingnya 

orang lain akan menerima perwujudan mereka. Kedua, kemungkinan 

hubungan yang langsung antara PBC dan intensi. Artinya perwujudan 

perilaku tidak hanya bergantung pada motivasi untuk melakukannya, 

namun juga melalui kontrol adekuat terhadap perilaku yang dipertanyakan. 

PBC dapat mempengaruhi perilaku secara tidak langsung, melalui intensi, 

dan dapat pula digunakan untuk meprediksi perilaku secara langsung 

karena dapat dianggap perwakilan atau bagian subtitusi untuk mengukur 

kontrol sebenarnya. 

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah TPB. Teori ini 

digunakan karena mengacu pada penelitian sebelumnya tentang perbedaan 

intensi untuk menikah pada orang yang melakukan kohebisitas di Amerika 

Subjective norm 

Attitude toward the 

behavior 

Perceived behavioral 

control 

Intention Behavior 
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dan Australis oleh Kahn (2007). Pada penelitian tersebut digunakan TPB 

untuk melihat intensi menikah seseorang. Asumsinya, seseorang akan 

menunjukkan intensi yang kuat terhadap perilaku ketika mereka memiliki 

sikap positif tentang hal itu, percaya  bahwa orang lain berpikir mereka 

harus melakukannya (norma subjektif), dan merasa bahwa mereka memiliki 

kendali atas perilaku tersebut (Khan, 2007). 

 

METODE 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua orang yang bercerai hidup 

(orang yang bercerai saat pasangan masih sama-sama hidup atau tidak 

dipisahkan kematian pasangan), belum menikah kembali, dapat melakukan 

baca dan tulis, serta berdomisili di kabupaten Lombok Timur, Nusa 

Tenggara Barat. Sampel yang digunakan yakni janda dan duda belum 

menikah kembali yang tinggal di kecamatan Sakra Barat, Sakra Timur, 

Sakra Pusat, Jerowaru, Keruak, Selong, Sikur, dan Aik Mel, berjumlah 122 

orang. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik non probability sampling, dengan cara accidental sampling, di 

mana setiap individu dalam populasi tidak mendapat kesempatan yang 

sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. 

 

Skala intensi remarriage 

Pengukuran intensi untuk menikah kembali menggunakan Intent to Marry 

Scale (IMS), skala ini diambil dari salah satu konstrak sebuah alat ukut 

yakni Marriage Attitudes Expectation Scale (MAES) yang dikembangkan oleh 

Park (2012). IMS terdiri dari 7 item yang mengukur langsung intensi untuk 

menikah, namun karena ada salah satu item yang maksud dari 

pernyataannya sama dengan item yang lain, maka oleh penulis dikurangi 

jumlahnya menjadi 6 item. 

Setelah dilakukan uji validitas menggunakan CFA model satu faktor, 

dan menghasilkan model fit dengan chi-square = 9,42, df = 8, p-value = 

0,30815 dan RMSEA = 0,030. Nilai p > 0,05 (tidak signifikan) 

menunjukkan bahwa model fit¸artinya model dengan satu faktor 

(unidimensional) dapat diterima, bahwa seluruh item mengukur satu 

dimensi saja yakni intensi remarriage. Namun berdasarkan muatan faktor, 

beberapa item pada model ini tidak memenuhi syarat atau tidak signifikan 

sehingga item yang dapat diterima hanya dua item yakni item 1 dan 4. Oleh 
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sebab itu, penulis memutuskan untuk melakukan modifikasi pada model 

dengan membuang salah satu item dari dimensi tersebut yang memiliki nilai 

t paling rendah, yakni item nomor 5. 

Setelah membuang item nomor 5, penulis melakukan analisis CFA 

model satu faktor kembali pada item nomor 1, 2, 3, 4, dan 6. Maka 

didapatkan model fit dengan chi-square = 9,42, df = 5, p-value = 0,09361, dan 

RMSEA = 0,088, artinya seluruh item mengukur satu dimensi saja yakni 

intensi remarriage. 

 

Skala sikap terhadap remarriage 

Sikap terhadap remarriage diukur menggunakan General Attitudes Marriage 

Scale (GAMS) yang dikembangkan juga oleh Park (2012). GAMS berjumlah 

18 item. GAMS mengarah pada dua faktor yang mencerminkan sikap 

positif dan sikap negatif terhadap pernikahan. Determinan yang dominan 

pada GAMS adalah ―Sikap Positif‖ terhadap pernikahan, ―Sikap Negatif‖ 

terhadap pernikahan dan reaksi afektif terhadap pernikahan khususnya 

tentang ―Ketakuran dan Keraguan‖. 

Setelah dilakukan uji validitas menggunakan CFA model satu faktor. 

Hasil yang didapatkan yakni chi-square = 252,65, df = 90, p-value = 0,00000, 

dan RMSEA = 0,126. Karena nilai p < 0,05 (signifikan) sehingga model 

menjadi tidak fit, maka penulis melakukan modifikasi pada model, dan 

hasilnya adalah chi-square = 96,80, df = 77, p-value = 0,06311, dan RMSE = 

0,047. Nilai p > 0,05 (tidak signifikan) sehingga model menjadi fit, yang 

artinya model dengan satu faktor (unidimensional) dapat diterima, bahwa 

seluruh item mengukur satu dimensi saja yaitu sikap terhadap pernikahan 

kembali (remarriage). 

Dengan demikian secara keseluruhan berdasarkan muatan dan 

jumlah korelas, item yang didrop yakni item didrop yakni item nomor 2, 8, 

9, 11, 14, 15, artinya item-item ini tidak dapat diikuti dalam analisis 

perhitungan skor faktor. 

 

Skala norma subjektif terhadap remarriage 

Untuk mengukur norma subjektif terhadap remarriage, penulis 

menggunakan alat yang disusun sendiri. Mengacu pada teori Ajzen (1988) 

di mana dalam teori tersebut ada dua aspek yang diukur yakni normative 

belief dan motivational to comply. 

Skala ini memberikan 10 item pernyataan tentang norma subjektif 

pada remarriage, di mana variabel ini terdiri dari dua dimensi yakni 
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normative belief (item nomor 1 sampai 5) dan motivational to comply (item 

nomor 6 sampai 10). 

Berdasarkan hasil analisis CFA model satu faktor pada dimensi 

normative belief didapatkan chi-square = 16,70, df = 5, p-value = 0,00511, dan 

RMSEA = 0,143. Karena nilai p < 0,05 (signifikan) sehingga model menjadi 

tidak fit, maka penulis melakukan modifikasi pada model, dan hasilnya 

adalah chi-square = 6,36, df = 4, p-value = 0,17393, dan RMSEA = 0,072. 

Nilai p > 0,05 (tidak signifikan) sehingga model menjadi fit =, yang artinya 

model dengan satu faktor (unidimensional) dapat diterima, bahwa seluruh 

item mengukur satu dimensi saja yaitu normative belief. 

Untuk dimensi motivational to comply, didapatkan juga model tidak fit 

dengan chi-square = 11,64, df = 5, p-value = 0,04003, dan RMSEA = 0,108. 

Agar model menjadi fit, atau model dengan satu faktor dapat diterima maka 

akan dilakukan modifikasi pada model, sehingga hasilnya adalah chi-square 

= 6,36, df = 4, p-value = 017393, dan RMSEA = 0,072. Nilai p > 0,05 (tidak 

signifikan) maka model menjadi fit, jadi seluruh item mengukur satu 

dimensi saja yaitu motivational to comply. 

Jadi secara keseluruhan item yang tidak valid pada variabel norma 

subjektif adalah item nomor 5 dan 9. 

 

Skala perceived behavior control 

Perceived behavior control terhadap remarriage diukur dengan alat ukur PBC 

yang disusun sendiri oleh penulis. Mengacu pada teori Ajzen (1991m dalam 

Armitage dan Conner, 2001) di mana aspek yang diukur adalah hal-hal 

yang mendorong dan menghambat atau menyulitkan intensi seseorang 

untuk menikah kembali , kemampuan dan kesempatan yang dimiliki untuk 

menampilkan tingkah laku tertentu. Dalam teori ini terdapat dua dimensi 

yakni control belief dan power of control belief, namun yang diukur dalam 

penelitian ini hanya control belief saja. 

Jumlah item dalam skala ini adalah 7 item yang ada bersifat 

unidimensional, atau hanya mengukur dimensi control belief saja. 

Berdasarkan hasil analisis CFA model satu faktor didapatkan model fit 

dengan chi-square = 16,69, df = 14, p-value = 0,27301, dan RMSEA = 0,041, 

artinya seluruh item hanya mengukur satu dimensi saja yaitu control belief. 

 

Skala relationship self-efficacy 

Pengukuran relationship self-efficacy menggunakan Relationship Efficacy 

Measure Fincham, Harold, & Gano-Phillips (2000). Terdiri dari 7 item 
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dalam bentuk likert mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju pada 

pernyataan yang disajikan. Skala ini dimodifikasi pula dengan memberi 

tambahan dimensi relationship self-efficacy menurut Lopez, Morua, & Rice 

(2007) yakni mutuality, emotional control, dan differentiation, sehingga total 

pertanyaan menjadi 14 item yang disusun sendiri oleh penulis. 

Dalam pengujian analisis CFA satu faktor penulis membagi 14 item 

ke dalam tiga dimensi relationship self-efficacy yakni mutuality (item nomor 1 

sampai 4) dengan hasil chi-square = 2,83, df  = 2, p-value = 0,24290, RMSEA 

= 0,060, dan model fit. Namun karena ada salah satu item yang bermuatan 

negatif maka dilakukan uji ulang setelah membuang item negatif tersebut 

dan hasilnya adalah model fit dengan chi-square = 0,00, df = 0, p-value = 

1.00000, dan RMSEA = 0,000. Emotional control (item nomor 5 sampai 9) 

didapatkan chi-square = 12,07, df = 5, p-value = 0,03383, dan RMSEA = 

0,111, karena nilai p < 0,05 (signifikan) sehingga model menjadi tidak fit, 

maka penulis melakukan modifikasi pada model, dan hasilnya adalah chi-

square = 5,14, df = 4, p-value = 0,27321, dan RMSEA = 0,050. Nilai p > 0,05 

(tidak signifikan). Differentiation (item nomor 10 sampai 14) didapatkan 

model fit dengan chi-square = 7,98, df = 5, p-value = 0,15746, dan RMSEA = 

0,072. 

Berdasarkan analisis hasil CFA model satu faktor di atas, dapat 

disimpulkan secara keseluruhan item yang dieliminasi pada variabel 

relationship self-efficacy adalah item nomor 1, 8, dan 13 artinya item tersebut 

tidak dapat diikutkan dalam perhitungan skor faktor. 

 

HASIL 

 

Responden didominasi oleh janda dan duda yang berusia dewasa awal 

berjumlah 103 orang (84,4%), dilanjutkan dengan responden berusia dewasa 

mdya 13 orang (10,7%), kemudian disusul oleh janda dan duda berusia 

remaja akhir berjumlah 5 orang (4,1%) dan terakhir responden dengan usia 

dewasa akhir 1 orang (0,8%), Berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat 

bahwa responden perempuan (73,8%) lebih banyak daripada laki-laki 

(26,2%). Kemudian, dilihat dari lama perceraian, responden yang masa 

perceraiannya kurang dari 6 bulan berjumlah 10 orang (8,2%), 6-18 bulan 

berjumlah 39 orang (32%), dan lebih dari 18 bulan sejumlah 73 orang 

(59,8%). 

Dari hasil regresi ternyata diperoleh R square sebesar 0,408 atau 

40,8%. Artinya, proporsi varian intensi remarriage yang dijelaskan oleh 
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semua independent variable adalah sebesar 40,8%, sedangkan 59,2% sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Hipotesis mayor yang 

menyatakan ada pengaruh sikap terhadap remarriage, norma subjektif, 

perceived behavior control, relationship self-efficacy, dan variabel demografi 

terhadap intensi remarriage dapat diterima untuk kelompok janda dan duda. 

Dari hasil regresi di atas, hanya koefisien sikap, norma subjektif, relationship 

self-efficacy, jenis kelamin, dan usia yang signifikan, sedangkan sisanya tidak, 

dilihat dari proporsi varian variabel yang signifikan memberi sumbangan 

dari yang terbesar hingga yang terkecil ialah variabel sikap (25,2%), variabel 

norma subjektif (6%), dan variabel demografi jenis kelamin memberikan 

sumbangan 5% terhadap intensi remarriage janda dan duda di Lombok 

Timur. 

Kelompok perempuan (janda) ternyata diperoleh R square sebesar 

0,337 atau 33,7%. Artinya proporsi varian intensi remarriage pada janda 

yang dijelaskan oleh semua independent variabel adalah sebesar 33,7%. Dari 

proporsi varians dapat dilihat sikap terhadap remarriage memberikan 

sumbangan sebesar 23,5% variabel norma subjektif menyumbang 4,2%, dan 

relationship self-efficacy memberikan sumbangan 3,4% terhadap intensi 

remarriage janda di Lombok Timur. 

Dari hasil regresi responden laki-laki (duda) ternyata diperoleh R 

square sebesar 0,497 atau 49,7%. Artinya proporsi varian intensi remarriage 

pada duda yang dijelaskan oleh semua independent variable adalah sebesar 

49,7%. Berdasarkan koefisien regresi variabel yang mempunyai pengaruh 

yang signifikan itu adalah hanya norma subjektif, dan sumbangannya 

terhadap intensi remarriage pada duda di Lombok Timur adalah sebesar 

33,6%. 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian, maka kesimpulan yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah: Ada pengaruh yang signifikan dari 

seluruh independent variable dan variabel demografi yaitu, sikap terhadap 

remarriage, norma subjektif, perceived behavior control, relationship self-efficacy, 

usia, jenis kelamin, dan lama perceraian terhadap intensi remarriage janda-

dua pasca bercerai di Lombok Timur. Selain melihat secara keseluruhan , 

penulis juga mengukur intensi remarriage pada janda dan duda dengan cara 

terpisah. Berdasarkan hasil hipotesis mayor, intensi remarriage pada janda 

yang dipengaruhi independent variable adalah 33,7% sedangkan untuk duda 

sebesar 49,7%. Dari koefisien regresi, variabel yang berpengaruh signifikan 

terhadap intensi remarriage pada janda dan duda secara keseluruhan adalah 

sikap terhadap remarriage, norma subjektif pada remarriage, relationship self-
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efficacy, usia, dan jenis kelamin. Sedangkan jika dilihat pada masing-masing 

kelompok, variabel yang signifikan pada koefisien regresi kelompok janda 

yakni variabel sikap terhadap remarriage, norma subjektif  pada remarriage, 

dan relationship self-efficacy. Pada kelompok duda koefisien regresi yang 

signifikan hanya sikap saja. 

 

DISKUSI 

 

Variabel sikap terhadap remarriage memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap intensi untuk menikah kembali, baik dilihat secara keseluruhan 

maupun terpisah kelompok duda atau janda saja. Artinya, semakin positif 

sikap seseorang terhadap remarriage, maka semakin tinggi pula intensi untuk 

menikah kembali dan sebaliknya, semakin negatif sikap seseorang terhadap 

remarriage semakin rendah pula intensi untuk menikah kembali. Hal ini 

sesuai dengan penjelasan teori intensi menurut Fishber dan Ajzen (1975) 

yaitu jika sikap seseorang lebih menguntungkan (positif) terhadap suatu 

objek atau perilaku, semakin tinggi pula intensi seseorang tersebut untuk 

melakukan perilaku dan sebaliknya. 

Dalam penelitian ini sikap terhadap remarriage bernilai positif, artinya 

orang-orang menilai bahwa menikah kembali itu sah-sah saja. Hal ini 

berlawanan dengan teori yang mengatakan bahwa setelah bercerasi orang-

orang akan cenderung menilai pernikahan itu negatif (umumnya wanita). 

Terlebih pada wanita, di mana pada dasarnya wanita yang berpisah atau 

bercerai cenderung menggambarkan dirinya berada pada keadaan yang 

kurang nyaman dan kurang menyenangkan dibandingkan dengan wanita 

yang masih menikah (Buehlman, Gottman, & Katz, 1992). Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa yang 

traumatis (Nisa, 2009). Lebih lanjut lagi jika dilihat dari faktor penyebab 

perceraian terbanyak di Lombok selain nikah muda yakni faktor ekonomi 

dan kurangnya komunikasi dalam keluarga, di mana banyak perempuan di 

Lombok yang ditinggalkan merantau oleh suami dan tak jarang yang dari 

mereka ditinggalkan tanpa kabar dan nafkah selama berbulan-bulan atau 

bahkan bertahun-tahun, harusnya hal-hal tersebut dapat mempengaruhi 

sikap terhadap intensi remarriage. 

Sikap positif ini terjadi selain mungkin karena usia respondek yang 

masih muda yakni pada kisaran 19-40 tahun (dewasa awal) dan 16-18 tahun 

(remaja) hingga masih banyak peluang bagi mereka untuk menikah 

kembali. Dalam masyarakat Lombok Timur terdapat paradigma yang 
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semakin hari makin berkembang yakni janda lebih menarik untuk dinikahi 

dan beberapa laki-laki di Lombok cenderung lebih memilih janda untuk 

dinikahi atau hanya sekedar dijadikan pacar, sehingga perempuan di 

Lombok (khususnya Lombok Timur) cenderung tidak memiliki 

kekhawatiran sebagai janda bahkan banyak juga dari mereka  yang bangga 

menjadi janda. Dalam penelitian lain yang juga membahas tentang pola 

tradisi kawin cerai pada masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat yang 

dilakukan oleh Syarfuddin dan Ismail (2000), menemunak 86,9% janda 

kawin cerai di suku Sasak tidak melakukan pencegahan agar perceraian 

tidak terjadi. Bahkan mereka menerima dengan rasa pasrah kepurusan yang 

diberikan oleh suaminya. Posisi kaum wanita dalam masyarakat sangat 

lemah, sehingga suami cenderung seenaknya menolak keinginan dari 

suaminya dan menerima keputusan yang dilakukan oleh suaminya (Muaz 

1995, dalam Syarfuddin dan Ismail, 2000). Pergeseran nilai budaya tentang 

perceraian dan pandangan orang terhadap status janda yang sudah tidak 

tabu lagi juga mungkin menyebabkan sikap positif terhadap remarriage 

terlebih di Lombok Timur fenomena kawin cerai itu biasa terjadi sehingga 

telah terjadi budaya internal pada suku Sasak sendiri (Wahyudi, 2004). 

Menurut Purwata (1994) juga mengatakan bahwa kawin cerai, poligami, 

kawin musiman, cerai musiman, sudah menjadi tradisi dalam kehidupan 

masyarakat suku Sasak Lombok (dalam Syarfuddin dan Ismail, 1997).  

Selanjutnya, variabel norma subjektif pada remarriage jika dilihat 

secara keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan pula terhadap intensi 

remarriage. Artinya semakin tinggi norma subjektif seseorang semakin tinggi 

pula intensi untuk menikah kembali setelah perceraian. Sama halnya 

dengan sikap, norma subjektif juga merupakan salah satu pembentuk dari 

intensi. Dalam theory of reasoned action (TRA), intensi seseorang untuk 

melakukan suatu perilaku ditentukan oleh dua faktor yakni sikap terhadap 

perilaku (attitude toward behavior) dan norma subyektif (subjective norm) 

mengenai perilaku (Fishbein & Ajzen, 1975). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Khan (2007) tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi intensi menikah pada orang yang melakukan 

kohesibitas di Amerika dan Australia, didapatkan bahwa intensi untuk 

menikah pada waita Australia lebih besar dipengaruhi oleh sikap dan norma 

subjektifnya. Hal tersebut terlihat juga pada penelitian ini, di mana norma 

subjektif remarriage pada janda berpengaruh signifikan juga terhadap intensi 

menikah kembali, sedangkan pada kelompok duda tidak signifikan. Hal ini 

mungkin disebabkan oleh pengaruh budaya, yakni pada kebanyakan wanita 
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timur (khususnya perempuan suku Sasak) cenderung lebih terikat pada 

keluarga atau orang-orang yang dianggap penting baginya seperti sahabat, 

rekan kerja, dan sebagainya, serta jumlah responden laki-laki yang sangat 

sedikit. 

Lain halnya dengan duda yang cenderung lebih bebas dan memiliki 

otoritarianisme sendiri untuk melakukan pernikahan kembali atau tidak. 

Kebebasan tersebut terbentuk selain karena laki-laki adalah yang menafkahi 

istri, pasca bercerai duda juga menjadi lebih bebas, biasanya lebih kreatif 

dan produktif, serta laki-laki juga tidak memiliki kecemasan terhadap status 

dua karena mereka masih memiliki banyak peluang untuk menikah 

kembali. Selain itu, dilihat dari budaya menarik pada suku Sasak, menurut 

Zuhdi (2011, dalam Zuhdi, Anwar, Taufik, Lestaro, dan Muid, 2011) 

mengatakan bahwa laki-laki memiliki posisi yang superior dan wanita 

sangat inferior. Dalam hal ini laki-laki harus memiliki kesiapan yang kuat 

secara mental dan materi untuk dapat melarikan (merariq) calon istri, karena 

dalam suku Sasak wanita (perawan maupun janda) memiliki harga dalam 

proses tawar-menawas uang pisuke (jaminan) yang harus disepakati oleh 

kedua belah pihak keluarga. Bisa jadi hal-hal tersebutlah yang 

mempengaruhi norma subjektif seorang duda untuk menikah kembali, di 

mana pada norma subjektif terdapat keyakinan normatif dan motivational to 

comply. Jadi meski orang lain menuntur untuk menikah kembali, maka 

norma subjektif tersebut akan terabaikan karena laki-laki memiliki banyak 

peluang untuk pernikahan selanjutnya. Begitupun dengan seseorang yang 

significant others-nya tidak menghendaki untuk menikah kembali. Jika 

menurutnya orang lain tidak akan setuju dengan pernikahan selanjutnya, 

namun orang tersebut memiliki keyakinan dan kemampuan untuk menikah 

kembali maka norma subjektif pun akan terabaikan juga. Sebab dalam 

tradisi merariq seorang laki-laki boleh membawa perempuan (calon istri) 

tanpa persetujuan orang tua maupun kerabat dekatnya terlebih dahulu, dan 

disinilah letak superioritas laki-laki Sasak untuk  menunjukkan sikap 

kejantanan dan mempertahankan harga diri (Zuhdi, 2011 dalam Zuhdi, 

dkk, 2011). 

Relationship self-efficacy memiliki pengaruh juga terhadap intensi 

remarriage di Lombok Timur dengan propori varians memberi sumbangan 

hanya 1,9% namun tidak signifikan. Lain halnya dengan kelompok janda 

relationship self-efficacy memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi 

remarriage dan sumbangan proporsi varians juga signifikan sebesar 3,4%. 

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis awal dapat diterima. Namun pada 
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kelompok duda, relationship self-efficacy tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan. Pada penelitian sebelumnya dikatakan bahwa, dibandingkan 

dengan laki-laki, rata-rata perempuan lebih terampil dalam memberikan 

dukungan emosional (Goldsmith & Dun, 1997; Kunkel & Burleson, 1988 

dalam Frederick, Lopez, Monia, Kenneth, & Rica, 2007) dan bahwa 

perempuan lebih cenderung untuk menggunakan strategi pemeliharaan 

hubungan seperti keterbukaan diri, positif, keterbukaan, jaminan, dan 

berbagit tugas (Canary & Stafford, 1922; Dainton & Stafford, 1933; 

Murstein & Addler, 1955; Ragsdale, 1966; Stafford, Dainton, & Haas, 2000 

dalam Frederick, dkk, 2007), kolektif, temuan ini menunjukkan bahwa 

perempuan pada umumnya dapat memegang kuat keyakinan tentang 

keterampilan pemeliharaan hubungan mereka (Frederick, dkk, 2007). 

Selain itu laki-laki juga cenderung untuk lebih mementingkan 

kebutuhan seksual yang harus terpenuhi, sehingga kurang dalam 

memandang bagaimana hubungan atau pernikahan selanjutnya akan 

bahagia atau tidak. Sebagaimana yang dilaporkan dalam penelitian Marcus 

dan Winnie (2009) yang membahas tentang intensi menikah kembali pada 

duda di Cina yakni dipengaruhi oleh usia, kepercayaan, ketidakmammpuan 

untuk memenuhi kebutuhan seksual, dan ketidakpuasan dengan hidup 

menduda. Umumnya duda dengan kebutuhan seksul yang tidak terpenuhi 

tiga kali lebih mungkin untuk melakukan remarriage (Marcus & Winnie, 

2009). 

Untuk dapat membangun rumah tangga kembali seseorang 

seharusnya memiliki relationship self-efficacy agar terjadi hubungan yang lebih 

baik dan pernikahan yang lebih baik dari sebelumnya. akan tetapi jika 

dilihat lebih lanjut, dalam penelitian ini pengaruh relationship self-efficacy 

secara keseluruhan memang memiliki pengaruh, namun pada proporsi 

varians sumbangan yang diberikan sangat kecil yakni 1,9% dan tidak 

signifikan. Hal ini mungkin terjadi karena pengaruh budaya kawin cerai di 

Lombok Timur yang telah menjadi budaya internal sehingga orang 

memandang bahwa pernikahan kembali lumrah terjadi setelah perceraian. 

Selain itu jika dilihat dari faktor penyebab tingginya kawin cerai di Lombok 

Timur dalam penelitian Wahyudi (2004) tentang tradisi kawin cerai pada 

suku sasak pada perspektif hukum, mengatakan bahwa banyak faktor yang 

mempengaruhi meningkatnya kawin cerai di Lombok Timur salah satunya 

yakni adanya kebanggaan seseorang dengan pernikahan yang berkali-kali, 

dan ini biasanya berkembang pada masyarakat yang memiliki pendidikan 

rendah. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan juga memang terdapat 
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beberapa responden (khususnya duda) yang menganggap pernikahan 

berkali-kali setelah perceraian itu adalah sebagai presetasi tersendiri. Jadi 

hal inilah yang mungkin juga menyebabkan relationship self-efficacy 

menyumbang proporsi varian yang sangat kecil dan tidak signifikan 

terutama pada responden laki-laki juga tidak berpengaruh sama sekali, 

karena orang tersebut cenderung tidak mempedulikan apa yang akan terjadi 

pada pernikahan selanjutnya baik akan bahagia atau tidak, asalkan 

kebutuhan seksual terpenuhi dan eksistensi pada masyarakat tentang 

presetasi menikah berkali-kali tersebut maka seseorang akan memiliki 

intensi untuk remarriage. 

Variabel yang signifikan selanjutnya yakni variabel demografi jenis 

kelamin dan usia. Ada pengaruh yang signifikan terlihat pada variabel jenis 

kelamun dan memberikan sumbangan sebesar 5%. Laki-laki memiliki 

intensi untuk menikah kembali lebih tingi daripada perempuan. Perbedaan 

intensi ini mungkin terjadi karena laki-laki cenderung lebih membutuhkan 

pendamping hidup sebagai pelipur lara dalam hidupnya, sedangkan 

perempuan selain masalah image janda yang negatif pada orang timur, usia, 

ekonomi, dan kejelasan nasib anak, wanita juga cenderung lebih lama 

dalam proses healing pasca perceraian. Dalam Hurlock (1980) juga 

dikatakan bahwa laki-laki yang bercerai relatif lebih mudah untuk dapat 

men ikah kembali daripada wanita. 

Di Cina hasil penelitian dari Marcus dan Winnie (2009) pada 

penjelasan sebelumnya mengatakan bahwa intensi remarriage pada duda 

secara signifikan dipengaruhi juga oleh usia. Pada penelitian inipun sama, 

intensi remarriage dipengaruhi juga oleh faktor usia. Di mana usia memberi 

pengaruh yang negatif signifikan terhadap intensi remarriage di Lombok 

Timur, artinya semakin tinggi usia semakin rendah keinginan untuk 

menikag kembali, sebaliknya semakin rendah usia seseorang semakin tinggi 

keinginan untuk menikah kembali. 

Perceived behavior control memiliki pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap intensi remarriage janda dan duda di Lombok Timur. Hal ini tidak 

sejalan dengan teori intensi theory of planned behavior yang mengatakan 

bahwa seseorang memiliki intensi untuk mewujudkan perilaku yakni ketika 

mereka menilai positif, ketika mereka mengalami desakan sosial untuk 

mewujudkannya, dan ketika mereka percaya bahwa mereka memiliki 

maksud dan kesempatan untuk melakukannya (Ajzen, 2005). Padahal 

dalam penelitian Armitage dan Conner (2001) mengungkapkan PBC 

memiliki korelasi berganda terhadap intensi dan perilaku. Namun pada 
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penelitian ini hanya berlaku konsep dari teori intensi klasik yakni theory of 

reasoned action (Fishbein & Ajzen, 1975) yang mengatakan bahwa seorang 

akan berintensi jika ada pengaruh yang berasal dari faktor personal (sikap 

terhadap perilaku) dan faktor pengaruh lingkungan (norma subjektif). 

Prinsip dari teori ini adalah jika perilaku tersebut sepenuhnya di bawah 

kendali atau kemauan individu, meski ia sangat termotivasi oleh sikap dan 

norma subjektifnya, ia mungkin tidak akan secara nyata menampilkan 

perilaku tersebut, karena theory of reasoned action cukup berhasil jika 

diaplikasikan pada perikaku yang di bawah kendali diri sendiri (Achmat, 

2010). 
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Abstract 
This study is an action research focused goal to get the information to ensure that the ability of 
students in the psychology of learning English can really be imporved through the use of 
authentic reading materials as a teaching material and by giving students assignments in 
learning process. As an action research study is qualitative and the emphasis is on the process 
and the outcome. The researcher, who is also a teacher who has an interest, directly plan dan 
carry out research with a clear goal and strategy is to look for a more effective approach to 
learning. This study was conducted in two cycles, each cycle includes four classroom sessions 
and four independent learning tasks as well as measures of planning, action, abservation and 
reflection and evaluation tests. Overall, the study was run for two months from March 7 to 
May 9 2012. From the observations made by the researcher or by the collaborators and the 
impression of the students study subjects, it can be concluded that the strategy is the use of 
authentic reading materials can be implemented either as an effective approach to learning. By 
comparing the average of the beginning and end of the test scores shows that there has been an 
increase in the ability to read for comprehension. Comparison of the average value is 41.7 
compared to 83.2. by comparing the values broken down by type of linguistic ability, it looks 
very significant improvement of any type that have tested the ability of the language. Changes 
in non-lingustic areas mainly in the aspects of motivation and confidence. 

 
Keywords: Psychology Of Learning, Authentic Materials And Learning Outcomes 

 

Abstrak 
Penelitian dilakukan dalam bentuk action research (penelitian tindakan) dengan fokus tujuan 
untuk mendapatkan informasi untuk menguji apakah kemampuan siswa dalam psikologi 
belajar bahasa Inggris benar-benar bisa ditingkatkan melalui penggunaan bahan bacaan 
otentik sebagai bahan belajar dan memberikan tugas kepada siswa dalam proses 
pembelajaran. Action research merupakan penelitian kualitatif yang menekankan pada 
proses dan hasil. Peneliti yang juga merupakan seorang guru secara langsung membuat 
perencanaan dan melaksanakan penelitian dengan tujuan yang jelas, yakni menemukan 
pendekatan belejar yang lebih efektif. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua seri, masing-
masing seri melibatkan empat sesi kelas dan empat tugas belajar mandiri yang mengukur 
planning, action, observation dan reflection and evaluation test. Secara keseluruhan, 
penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yakni pada 7 Maret sampai dengan 9 Mei 
2012. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh tim peneliti, dan berdasarkan pada impresi 
siswa terhadap subjek pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa strategi penggunaan bahan 
bacaan otentik dapat diimplementasikan sebagai pendakatan belajar yang efektif. 
Perbandingan rata-rata nilai awal dan nilai akhir menunjukkan adanya peningkatan 
kemampuan dalam pemahaman bacaan. Perbandingan nilai rata-rata keduanya adalah 
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sebesar 41.7 dan 83.2. Dengan membandingkan nilai berdasarkan tipe kemampuan 
linguistik, tampak adanya peningkatan yang signifikan pada setiap jenis uji kemampuan 
bahasa. Perubahan dalam arena non-linguistik terutama pada aspek motivasi dan rasa 
percaya diri. 

 
Kata Kunci: Psikologi Belajar, Materi Otentik, Hasil Pembelajaran 

 

 
Diterima: 11 Mei 2013 Direvisi: 4 Juni 2013 Disetujui: 12 Juni 2013 

 

 

PENDAHULUAN 

 
Di Indonesia, bahasa inggris berfungsi sebagai bahasa asing yang wajib 
dipelajari pada tingkat sekolah menengah sampai perguruan tinggi termasuk 

di Perguruan Tinggi Agama Islam. Di Perguruan Tinggi Agama Islam 
khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta bahasa Inggris 
diajarkan untuk tujuan agar mahasiswa mampu memahami bahan bacaan 
bahasa Inggris baik yang bersumber dari buku teks ataupun media tulis 
lainnya. Oleh sebab itu, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN 
Jakarta harus mampu memahami bacaan bahasa Inggris. 

Akan tetapi pada kenyataannya mahasiswa masih mengalami 
masalah dalam memahami bacaan bahasa Inggris. Hal ini dapat dibuktikan 
dari berbagai fenomena yang terjadi di lapangan. Mahasiswa sering salah 
memahami bacaan, kurang mampu menentukan mana pokok pikiran dan 
mana penjelas di dalam paragraf dan bahkan walaupun semua arti kata 
bahasa inggris sudah diketahui, mahasiswa belum juga dapat menentukan 

isi bacaan dengan baik.  
Bukti lain dapat dilihat dari nilai bahsa Inggris yang diperoleh 

mahasiswa belum begitu memuaskan. Target yang harus dicapai oleh 
mahasiswa salam menguasai mata kuliah bahasa Inggris seharusnya 80% 
tetapi realitasnya penguasaan mahasiswa masih di bawah target itu. 

Untuk mengatasi masalah di atas sudah banyak usaha yang telah 
dilakukan antara lain dosen sudah melakukan berbagai upaya untuk 
menyiapkan bahan bacaan yang mudah dipahami dan relevan dengan 
kebutuhan mahasiswa. Universitas telah melakukan pelatihan untuk dosen-
dosen bahasa Inggris, membuat seminar tentang peningkatan kemampuan 
mengajar dosen, dan sebagainya. Namun upaya-upaya ini belum dapat 

meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa khususnya dalam 
meningkatkan pemahaman bacaan. 

Bacaan otentik adalah bacaan-bacaan yang berasal dari koran-koran 
atau majalah-majalah asing lainnya. Dengan memahami bahan bacaan ini, 
mahasiswa terbantu dalam menulis bahan belajar yang memiliki wawasan 
lebih luas. Apalagi sebagian besar mahasiswa yang merupakan calon hakim 
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agama dan ahli ekonomi syariah harus mampu mendapatkan informasi 
aktual dari bacaan otentik. Dengan demikian ia akan memahami realitas 
sosial yang sedang terjadi di masyarakat. 

Fokus masalah dalam bahan penelitian ini adalah peningkatan 
psikologi belajar bahasa Inggris melalui materi bacaan otentik, pada 
mahasiswa UIN Jakarta di Fakuktas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. 

 

Hakikat Psikologi Belajar 
Bagi seorang dosen, yang tugas utamanya adalah mengajar, sangat penting 

memahami psikologi belajar. Kegiatan pembelajaran, termasuk 
pembelajaran Bahasa Inggris, sarat dengan muatan psikologis mengabaikan 
aspek-aspek psikologis dalam proses pembelajaran akan berakibat 
kegagalan, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai.  

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa antara proses perkembangan 

dengan proses belajar mengajar memiliki keterkaitan. Sehubungan dengan 
ini, setiap dosen di perguruan tinggi selayaknya memahami seluruh proses 
dan perkembangan manusia, khususnya mahasiswa. Pengetahuan 
mengenai proses dan perkembangan dan segala aspeknya itu sangat 
bermanfaat, antara lain (Muhibbi, 1991): 
1. Dosen dapat memberikan layanan dan bantuan dan bimbingan yang 

tepat kepada mahasiswa dengan pendekatan yang relevan dengan tingkat 
perkambangannya. 

2. Dosen dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan timbulnya 
kesulitan belajar mahasiswa tertentu. 

3. Dosen dapat memertimbnagkan waktu yang tepat dalam memulai 
aktifitas proses belajar mengajar bidang studi tertentu, dosen dapat 

menemukan dan menetapkan tujuan-tujuan pengajaran sesuai dengan 
kemampuan psikologisnya. 

 
Dari beberapa peranan psikologi belajar, dapat kita khususkan sebagai 
berikut: 
1. Psikologi belajar memiliki peranan penting dalam membantu 

mempersipakan dosen atau calon dosen yang professional. 
2. Pengetahuan tentang psikologi belajar diharapkan mampu membantu 

memecahkan permasalahan mahasiswa dalam belajar. 
3. Pengetahuan tentang psikologi belajar memudahkan penerapan 

pengetahuan, pendekatan dan komunikasi kepada mahasiswa didik. 
4. Pengetahuan tentang psikologi belajar membantu menciptakan suasana 

edukatif dan efektif. 
 

Bacaan Otentik 
Kata Authentik bisa dipadankan sebagai genuine, undisputed origin, sedang 

bacaan adalah segala bahasa tulisan yang dibaca untuk dipahami isinya. 

Bacaan disini tentu bisa berwujud suatu wacana tulis, karangan, atau 
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discourse, atau cuplikan karangan, atau passage yang terdiri dari beberapa 

paragraf tetapi termasuk juga tulisan pendek berisi petunjuk di tempat-
tempat umum seperti Baggage Claim, toilet, dan lain-lain. Juga bisa 

berwujud jadwal, daftar menu, pengumuman, iklan dan lain-lain. 
Pengenalan teks bahasa inggris yang otentik membawa beberapa 

keuntungan, yaitu pertama; memberi motivasi, karena siswa akan benar-
benar mendapat nilai kegunaan praktis dari bahasa Inggris yang 
dipelajarinya. Kedua; memupuk rasa percaya diri karena mereka merasa 
benar-benar bisa menggunakan bahasa Inggris. 

Sejalan dengan ini Michael Lewis dan Jimmie Hill mengatakan: “If 
students are really going to use their English outside the classroom they will need to 
be able to handle many diffirent types of text such as menus, instructions, sign, 
information, stories, letters, advertisements, hand-written notes, not only those 
specially prepared for languange taching textbooks, because each of this types of text is 

different from the others in purpose and also in structure and language” (Michael, 

1985). 
Tentang bahan otentik yang berupa petunjuk, di Jakarta pun 

mahasiswa akan banyak menemuinya, seperti papan nama, money changer, 

theatre, toilet, arrival, departure, no parking, dan sebagainya. Tentang teks yang 

lebih panjang seperti iklan, pengumuman, tidak saja dapat ditemui pada 
majalah dan koran bahasa Inggris. Koran bahasa indonesia seperti Kompas 
pun hampir selalu memuat iklan dalam bahasa Inggris. Terjemahan ayat al-
qur‘an dalam bahasa Inggris seperti Thee do we worship and thine aid we seek 

(The Holy Qur‘an, 1410 Hijriah). Meskipun termasuk bahasa Inggris tinggi, 
karena beberapa mahasiswa hafal betul ayat aslinya dan terjemanhannya 
dalam bahasa Indonesia, mereka mudah memahami kalimat bahasa inggris 

ini dan menambah kebanggaan untuk mampu mengucapkan sebagai bumbu 
dalam percakapan mereka. 
 

Riset Aksi 
Menurut Kemmis dan Mc Taggart (1990) riset aksi merupakan suatu 
kegiatan refleksi diri kolektif yang dilakukan oleh para peserta dalam situasi 
sosial guna meningkatkan rasionalitas dan penilaian mereka terhadap 
praktik-praktik sosial atau pendidikan sesuai dengan tuntutan mereka 
tentang kondisi dan situasi di mana praktik dilakukan. 

Dari beberapa pengertian di atas, riset aksi dapat diartikan sebagai 
suatu pendekatan untuk memperbaiki pendidikan melalui perubahan-
perubahan dengan cara mendorong para pengajar untuk memikirkan 

praktik pengajaran yang dilakukannya sendiri dan agar pengajar menjadi 
kritis terhadap praktik mengajarnya dan punya keinginan untuk melakukan 
perubahan ke arah yang lebih baik. 
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METODE 
 

Metode dan Disain Intervensi/Tindakan Rancangan Siklus Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode riset aksi yakni suatu penelitian 
campuran antara kualitatif dan kuantitatif (eksperimen). Langkah-langkah 
yang akan digunakan dalam riset aksi ini adalah langkah-langkah Kemmis 
dan Mc Taggart (1990) yang meliputi: planning, action, observing, dan 

reflecting. Dalam penelitian ini perencanaan didasari oleh masalah-masalah 

yang ditemukan untuk digunakan dalam implementasi. Kegiatan (action) 

tersebut digunakan untuk mencari pemecahan masalah. Dalam 
mengimplementasikan suatu perencanaan, kegiatan tidak selalu sesuai 
dengan apa yang telah direncanakan.  

Langkah berikutnya dalah observasi atau pemantauan terhadap 
proses, pengaruh dan hasil apa saja yang diperoleh dalam kegiatan tersebut. 

Sedangkan dalam mengadakan refleksi seharusnya dijadikan bahan 
pertimbangan terhadap proses kegiatan tersebut dan menganalisis masalah 
baru yang mungkin timbul. Setelah keempat langkah diambil peneliti masih 
merasakan perlu adanya diskusi dengan para kolaborator untuk 
mengadakan evaluasi terhadap hasil kegiatan tersebut dan merencanakan 
kembali untuk membuat rencana berikutnya. 

 

Partisipan Penelitian 
Data yang akan diambil nerasal dari mahasiswa reguler semester dua 
angkatan tahun 2012/2013 yang mengikuti mata kuliah bahasa Inggris II 
yang berjumlah sekitar 19 orang laki-laki dan 24 orang perempuan, 
sehingga keseluruhannya adalah 43 orang. namun dalam penelitian ini 

subjek penelitian diambil 20 orang yang dipilih secara acak yaitu dengan 
pencabutan lotre nomor urut. Di samping itu data diambil juga dari hasil 
diskusi dengan para kolaborator. 

 

Peran dan Posisi Peneliti dalam Penelitian 
Peran dan posisi peneliti dalam penelitian adalah selain sebagai penggerak 

tindakan penelitian sekaligus sebagai pelaku penelitian ini dimana peneliti 
sebagi guru merupakan fasilitator belajar siswa dan mengamati proses 
pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Dalam penelitian ini peneliti 
melakukan langkah tindakan sebagai terapi pembelejran demi tercapainya 
perbaikan dan hasil yang lebih baik, dimana tindakan dimulai dari 
perencanaan, tindakan, observasi sampai refleksi.  

 
Siklus1 (Satu) 

1. Perencanaan Tindakan 
Sebelum melaksanakan rencana penelitian yang diadakan untuk 
mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Jakarta ini, peneliti 

bersama-sama para kolaborator berusaha berdiskusi mengenai: 
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a. Membuat skenario suatu model atau bentuk proses belajar mengajar 
berdasarkan kaji tindakan yang tidak menyimpang dari tujuan 
instruksional. 

b. Mempersipakan sarana dan fasilitas pendukung. 
c. Menyediakan dan menyusun alat evaluasi. 

2. Pelaksanaan Tindakan 
Pertama, dengan berencana untuk membagi satu kelas menjadi 
beberapa kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 5 
mahasiswa dan penulis meminta setiap kelompok untuk mencari dan 

mengumpulkan sebuah artikel bacaan-bacaan otentik bahasa inggris 
yang dapat mereka ambil dari koran-koran atau majalah-majalah yang 
menggunakan bahasa inggris. 
Kedua, peneliti akan mengambil tiga materi bacaan otentik bahasa 
Inggris yang telah terkumpul secara acak (random) dan memberikan 

tugas secara mandiri yang harus dikerjakan di luar jam perkuliahan 
kepada para mahasiswa untuk memahami bacaan tersebut. Bila 
menemukan kosakata-kosakata baru agar dicatat dan dicari padanan 
katanya dalam bahasa Indonesia, demikian juga tata bahasa yang ada 
dalam teks bacaan tersebut. 
Ketiga, peneliti menyanyakan hasil apa saja yang diperoleh selama 

belajar mandiri tersebut di kelas dan menugaskan para mahasiswa 
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah peneliti siapkan 
sebelumnya. 

3. Observasi 
Observasi juga dilakukan terhadap seberapa jauh tindakan yang 
dilakukan membantu mencapai tujuan seperti yang direncanakan, 
terutama tentang kemampuan siswa dalam pemahaman memahami 
bacaan otentik bahasa Inggris dan kemampuan guru dalam mengelola 
proses pembelajaran. 

4. Refleksi (Hasil) 
Tahap refleksi dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap proses 
yang terjadi, masalah yang muncul, dan segala hal yang berkaitan 

dengan tindakan yang telah dilakukan berdasarkan hasil observasi. 
Dimana semua hasil observasi dan temuan-temuan tersebut akan 
dibahas dan didiskusikan para pihak yang terkait yaitu peneliti dan 
kolaborator untuk mengevaluasi hasil tindakan dan merumuskan 
perencanaan berikutnya.  

 
Siklus 2 (Dua) 
Apabila masih diperlukan, proses diulang lagi. Dimana persiapan dan 
pelaksanaan siklus kedua berdasarkan refleksi siklus pertama, langkah-
langkahnya akan mengikuti siklus pertama atau berupa revisi rancangan 
pertama. 
Siklus 3 (Tiga) 
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Apabila masih dipandang perlu, maka siklus ketiga tetap dilaksanakan. 
 

Hasil Intervensi Tindakan yang Diharapkan 
Berdasarkan penelitian yang mengacu pada penelitian tindakan ini atau 
action research maka akan didapati suatu hipotesa bahwa model 

pembelajaran reading otentik bahasa Inggris melalui belajar mandiri dapat 
meningkatkan kreativitas siswa dalam memahami bacaan bahasa Inggris. 
 

Instrumen-instrumen Pengumpul Data yang Digunakan 
Instrumen pengumpul data terdiri dari lembar tes, catatan lapangan, lembar 
pedoman wawancara, dokumen siswa serta alat penilaian kemampuan 
siswa. 
 

Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian in mengacu 
pada paradigma penelitian kualitatif. Di mana data dikumpulkan sejak dari 
awal penelitian sampai penelitian berakhir dan kegiatan ini dilakukan 
selama dua kali di dalam satu semester yaitu selama semester dua.  

 

Hasil Tes Pemahaman Bacaan  
Data yang terkumpul adalah hasil tes pemahaman wacana bacaan otentik 
sedangkan wacana yang dijadikan tes adalah wacana yang direncanakan 
dalam perkuliahan mengenai wacana otentik, sehingga ruang lingkup 
wacana tidak melampaui satuan perkuliahaan yang telah direncanakan. 
Bentuk tes yang dipergunakan juga cukup beragam dengan tingkat 
kesukaran yang disesuaikan dengan kondisi mahasiswa yang mempunyai 

latar blekang berbeda. 
 

Hasil Kolaborasi 
Sesuai dengan prinsip ketiga riset aksi yaotu prinsip kolaboratif, dalam riset 
aksi ini upaya kolaboratif juga dilaksanakan. Kolaborator adalah dua orang 
pengajar sejawat senior peneliti, proses kolaborator dilakukan pada saat 

pembelajaran dan kasil kolaborasi dibicarakan dan didiskusikan dengan 
peneliti segera setelah pembelajaran berakhir. Dengan demikian kolaborator 
dilakukan melalui kehadiran langsung. Sekalipun pernah terjadi kolaborator 
dilakukan dengan menonton hasil rekaman foto, hal itu terjadi karena 
kolaborator berhalanagan hadir pada saat pembelajaran, namun hasil 
kolaborasi oleh kolaborator bersangkutan juga langsung didiskusikan dan 

upaya perbaikan pembelajaran juga dilaksanakan peneliti. 
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Tindak Lanjut/Pengembangan Perencanaan Tindakan Perencana 
Sebagaimana telah diutarakan langkah pembelajaran psikologi belajar 
bahasa Inggris wacana bacaan otentik, berikut perencanaan langkah-

langkah tersebut: 
 
Langkah 1 (Langkah Persiapan) 

Untuk memahami wacana, mahasiswa perlu dipersiapkan agar proses 
pemahamannya lebih berhasil guna. Langkah persiapan ini dapat dilakukan 
dengan: Panggilan Schemata, yaitu pemberian pertanyaan-pertanyaan yang 

dapat menggungah pengetahuan pembaca. Pertanyaan dan pernyataan 
selain untuk menggugah pengetahuan, juga agar mahasiswa dapat 
mengartikan pengetahuannya pada tema wacana yang adakan dibahas. 
Caranya yaitu dengan membuat gambar asosiasi atau assosiogram di papan 
tulis. Tema wacana yang berbentuk kata kunci pokok dituliskan di tengah 

papan tulis dengan dilingkari dan kemudian melalu pertanyaan-pertanyaan, 
wacana yang berbentuk kata kunci pokok tersebut diuraikan lagi melalui 
pengetahuan mahasiswa seputar tema, yang dituliskan di sekeliling tema 
atau kata kunci pokok. 
 
Langkah 2 (Membaca Wacana) 

Pada langkah kedua, mahasiswa baisanya diminta untuk membaca wacaan, 
variasi membaca dapat dilkaukan dengan mula-mula membaca secara 
mandiri tanpa bersuara kemudian membaca bersuara dengan membaca 
dengan bergantian. 
 
Langkah 3 

Setelah kegiatan membaca, maka tekni yang akan diterapkan adalah untuk 
mengecek pemahaman mahasiswa tentang hal-hal yang faktual, seperti 
psikologi belajar bahasa Inggris yang berhubungan dengan waktu, tempat, 
dan pelaku dalam teks bacaan. Untuk itu sosialisasi kerja yang diterapkan 
adalah menjawab pertanyaan baik secara lisan maupun secara tertulis. 
 
Langkah 4 

Setelah pemahaman faktual diperoleh mahasiswa, langkah berikut adalah 
pemahaman secara global dan detil, pemahaman tentang bentuk pertanyaan 
inferensi dan pemahaman yang mneuntut respon non kebahasaaan. 
Pemerolehan ini selain dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang 
membutuhkan jawaban secara detil, inferensi juga mnuntut adanya respon 

non kebahasaan. 
 
Langkah 5 

Pada langkah kelima, mahasiswa akan mengerjakan latihan mandiri secara 
tertulis. Pengukuran keberhasilan adalah kemampuan mahasiswa dalam 
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menjawab berbagai bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan 
pemahaman bacaan yang sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. 

Sedangkan selanjutnya mahasiswa mendapat perlakuan yang diawali 

psikologi belajar bahasa Inggris dengan bantuan kamus, maka setelah 
langkah keempat yaitu pemahaman detil, global, inferensi dan respon non 
linguistik dilakukan. Pada langkah kelima ini pemahaman mahasiswa akan 
dipantau melalui penerapan Assoziogramm. Hal ini dilkaukan karena 
melalui Assoziogramm mahasiswa diharapkan akan dapat memahami 
bacaan tersebut dengan baik. 

 

HASIL 

 

Kondisi Awal Psikologi Belajar Bahasa Inggris Mahasiswa 
Untuk mendapatkan kondisi awal mahasiswa dalam psikologi belajar 

bahasa Inggris bacaan bahasa Inggris mahasiswa dilakukan kegiatan 
berikut: mahasiswa diberi wacana tulis di mana wacana tersebut belum 
dikenal mahasiswa dan belum pernah dibahas di kelas. Bersamaan dengan 
pemberian wacana, mahasiswa juga diberi pertanyaan tertulis tentang 
wacana itu. pertanyaan tersebut diberikan dengan maksud mendapatkan 
data untuk dianalisis. 

Pertanyaan yang disusun menurut Francoise Grelled tentang cara 
mengembangkan kemampuan membaca yakni pertanyaan yang mengukur 
faktor kebahasaan, yaitu : (1) pemahaman tentang pertanyaan faktual 
(scanning), (2) pemahaman tentang informasi global (skimming), (3) inferensi, 
(4) non linguistic respon. 

Adapun hasil psikologi belajar bahasa Inggris bacaan otentik bahasa 

Inggris pada mahasiswa dapat terlihat dalam tabel berikut ini. 
 

Tabel 2 
Kondisi Awal Faktor Kebahasaan 

Kode Mahasiswa 1 2 3 4 

M 1 20 0 5 5 

M 2 10 10 10 20 

M 3 10 16 10 10 

M 4 5 13 10 15 

M 5 10 12 10 20 

M 6 15 10 5 10 

M 7 10 6 5 5 

M 8 15 18 0 5 

M 9 20 15 20 15 

M 10 10 12 10 10 

M 11 5 10 0 15 

M 12 10 10 10 20 

M 13 10 12 10 10 

M 14 5 5 10 10 
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Kode Mahasiswa 1 2 3 4 

M 15 10 5 10 10 

M 16 5 10 0 25 

M 17 5 0 5 10 

M 18 10 10 5 15 

M 19 10 5 10 15 

M 20 10 20 20 20 

Keterangan : M1-M20 = Nama Mahasiswa 
Penilaian 1 = Pertanyaan Scanning 

Penilaian 2 = Pertanyaan Skimming 

Penilaian 3 = Pertanyaan Inferensi 
Penilaian 4 = Pertanyaan Non Linguistik Respon 
 

Setelah dilkaukan tes awal maka dapat dilihat kondisi awal psikologi 
belajar bahasa Inggris wacana bahasa Inggris mahasiswa, melalui hasil tes 

membaca yang diperoleh mahasiswa. Dan berdasarkan data di atas terlihat 
dengan jelas bahwa diantara 20 mahasiswa hanya ada 2 mahasiswa yang 
dinilainya di atas 50 sedangkan lainnya bahkan masih di bawah nilai 50. 
Dari beberapa jenis pertanyaan dapat terlihat bahwa para mahasiswa sangat 
rendah penguasaan pemahamannya dalam jenis pertanyaan scanning, 

skimming, inferensi dan non linguistik respon hampir semua mahasiswa 

yang tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan sempurna. Terlihat 
dengan jelas bahwa dalam bentuk pertanyaan scanning (pertanyaan faktual) 

dimana mahasiswa dituntut dapat menjawab pertanyaan dengan hanya 
membaca teks secara sekilas saja, tidak ada satupun mahasiswa yang dapat 
menjawab dengan sempurna dan hanya ada 2 orang mahasiswa yang 
mendekati sempurna yaitu M1 dan M9. 

Dari hasil tes pemahaman dalam bentuk skimming (pertanyaan yang 

menuntut mahasiswa dapat menemukan informasi secara detil dan global) 
dapat terlihat dalam tabel di atas bahwa pemahaman mereka sangat rendah, 
bahkan ada beberapa mahasiswa seperti M1 dan M17 yang sama sekali 
tidak dapat menajwab pertanyaan tersebut. Dari jenis pertanyaan inferensi 

(pertanyaan tentang kosakata) juga terlihat ada 3 orang mahasiswa yaitu 
M8, M11 dan M16 yang mendapat nilai 0 dan tidak ada satu orang pun 
yang mendapat nilai sempurna (benar semua). Sedangkan dalam bentuk 
pertanyaan non linguistik respon yaitu bentuk pertanyaan yang menuntut 
kemampuan verbal, hanya ada satu mahasiswa yang dapat menjawab 
dengan sempurna yaitu M16. 

Dan secara keseluruhan hasil tes tersebut memeperlihatkan bahwa 
nilai rata-rata  adalah sebesar 41,7 (hasil terlampir). Hal ini berati bahwa 
psikologi belajar bahasa Inggris mahasiswa masih tergolong rendah jika 
dibanding dengan target penguasaan yang harus dicapai sebesar 80%. Atas 
dasar ini, perlu dilakukan perbaikan terhadap psikologi belajar bahasa 
Inggris mahasiswa khususnya untuk wacana bacaan bahasa Inggris. 
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Identifikasi Ide-Ide Perbaikan 
Berdasarkan kondisi awal di atas dapat dilihat bahwa kemampaun 

mahasiswa dalam psikologi belajar bahasa Inggris wacana bahasa Inggris  
masih dalam kategori beoum sesuai harapan. Hal ini disebabkan oleh 
berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. 

Dari faktor internal, kemampuan sebagian besar mahasiswa kurang 
memuaskan. Kemungkinan penyebanya adalah kurang siapnya mahasiswa 
mengerjakan tes yang diberikan. Mahasiswa kurang memahami bacaan 

secara komprehensif, belum mengetahui strategi membaca yang efektif, 
tidak memiliki kamus, lemahnya penguasaan kosakata dan struktur, lambat 
dalam membaca dan lain-lain. 

Dari faktor eksternal dapat dilihat bahwa ada kemungkinan 
kemampuan disen mengajar belum maksimal, pendekatan yang digunakan 

kurang tepat, materi yang diberikan belum mengahyati kebutuhan 
mahasiswa dan sebagainya. 

Di samping faktor yang disebutkan di atas, banyak lagi faktor lain 
yang menyebabkan lemahnya kemampuan membaca mahasiswa. Namun 
untuk menyusun program perbaikan, penelitian ini dibatasi pada usaha 
peningkatan psikologi belajar bahasa Inggris melalui bacaan-bacaan otentik, 

strategi dalam meningkatkan pemahaman membaca, dan materi 
perkuliahan. 
 

Alternatif Pemecahan Masalah 
Untuk memecahkan masalah rendahnya psikologi belajar bahasa Inggris 
wacana otentik bahasa Inggris di atas perlu dilakukan usaha-usaha yang 

tepat. Usaha-usaha tersebut dapat dilkaukan melalui verifikasi kuasi 
eksperimen, pengembangan model pembelajaran, disertai penelitian 
tindakan di dalam kelas. 
 

Perencanaan dan Observasi 
Program aksi yang akan diimplementasilan perlu direncanakan terlebih 

dahulu. Perencanaan program aksi tersebut terdiri dari beberapa siklus atau 
aksi yang dilengkapi dengan langkah-langkah yang menunjang peningkatan 
psikologi belajar bahasa Inggris. Adapun langkah-langkah dalam setiap 
siklus tersebut adalah: 
1. Pre Reading 

Pada langkah ini, dosen melakukan brainstorming untuk menggali 

skemata dengan memberi pertanyaan atau pernyataan yang menggugah 
pengetahuan mahasiswa. Pertanyaan dan pernyataan ini juga berperan 
agar mahasiswa dapat mengaitkan pengetahuannya pada tema wacana 
yang akan dibahas. 

2. While Reading 
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Pada langkah ini, dosen membagi mahasiswa ke dalam kelompok yang 
masing-masing terdiri dari 5 orang. Bahan bacaan yang telah diambil 
secara random diberikan kepada setiap kelompok. Setiap kelompok 

mendapatkan satu bahan bacaan. Kemudian, dosen menyuruh kelompok 
membagi tugas untuk dikerjakan secaramandiri di rumah tentang bahan 
bahan bacaan otentik yang diberikan tadi. Selanjutnya dosen 
menugaskan mahasiswa mencari kosakata yang sulit, kalimat, paragraf 
dan memahami seluruh bacaan secara mandiri di rumah. 

3. Post Reading 

Untuk langkah ini, mahasiswa beserta dosen bertukar informasi tentang 
hasil bacaan mahasiswa yang dilakukan secara mandiri di rumah. Selain 
itu, dosen menanyakan kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam 
memahami bacaan dan memeriksa pemahaman mahasiswa terhadap 
bahan bacaan tersebut, kemudian untuk melihat pemahaman mahasiswa 

kembali dosen memberi pertanyaan tertulis yang harus dijawab sendiri 
oleh mahasiswa. Langkah ini bertujuan untuk melihat seberapa besar 
pemahaman mahasiswa tentang bahan bacaan bahasa Inggris. 

 

Proses Implementai Penelitian Tindakan 
Penelitian tindakan pada hakikatnya termasuk jenis penelitian kualitatif, 

oleh sebab itu, penelitian ini lebih menekankan proses dari pada hasil 
penelitian yang dicapai. Namun, hasil penelitian tidak berarti bisa 
diabaikan. Dengan kata lain, penelitian tindakan menitikberatkan  pada 
proses dari pada produk. Dengan demikian, pembahasan tentang proses 
pelaksanaan penelitian lebih dikedepankan, baru kemudian hasil yang 
dicapai oleh penelitian tindakan tersebut. 

Setelah pemeriksaan kondisi awal dan perencaan penelitian tindakan, 
kemudian dilakukan implementasinya yakni pelaksanaan suatu aksi yang 
sudah direncanakan terlebih dahulu dalam kegiatan belajar-mengajar. 
Proses kegiatan ini dimaksudkan agar penelitian menjadi jelas, konkrit, dan 
objektif. Dari sini pula akan dapat dilihat sejauh mana perencanaan dapat 
terwujud atau tidak. Proses implemetasi program aksi tersebut adalah: 

Pertama, dosen menyusun langkah-langkah pembelajaran dalam bentuk 
Satuan Acara Perkuliahan (SAP). Pembuatan SAP didasarkan pada silabus 
mata kuliah bahasa Inggris yang sudah tersedia. Kedua, dosen 
melaksanakan pembelajaran untuk penelitian ini sebanyak 8 pertemuan dari 
14 pertemuan yang direncakan dalam satu semester. Ketiga, dosen memulai 
penelitian dengan memberi tes awal kepada mahasiswa untuk melihat 

kondisi awal mahasiswa dan situasi belajarnya. Berdasarkan kondisi awal 
penelitian ini, masalah diidentifikasi dan alternatif pemecahan masalah 
dapat disusun dengan cara melakukan perencanaan perbaikan 
pembelajaran. Untuk itu berbagai unsur yang terkait dengan perbaikan 
pembelajaran dibahas yakni siklus dan langkah-langkah pembelajaran, 
kolaborator dan saran mahasiswa, serta refleksi. Keempat, dosen 
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menerapkan beberapa teori untuk mengimplementasikan program aksi 
dalam skulus yang sudah ditentukan misalnya penerapannya di lapangan 
seperti pada Swalayan Mall, Pasar dan tempat keramaian lainnya. Kelima, 

dosen memberi tes akhir (post test) untuk melihat peningkatan psikologi 

belajar bahasa Inggris mahasiswa dalam memahami bahan bacaan otentik 
bahasa Inggris. 
 

Refleksi terhadap Program Aksi 
Refleksi terhadap program aksi merupakan kegiatan evaluasi yang bertujuan 

menilai keberhasilan dan kefektifan suatu implementasi langkah-langkah 
pada suatu aksi yang terangkum dalam suatu siklus dan program aksi. 
Dimana refleksi yang dilakukan setelah pelaksanaan pembelajran dan 
observasi. Refleksi tersebut dapat dilkaukan pada (1) evaluasi terhadap 
implementasi program aksi, dan (2) evaluasi terhadap efektivitas 

implementasi prohgram aksi dalam meningkatkan pemahaman wacana 
bacaan melalui materi otentik dan belajar mandiri. 
 

Evaluasi terhadap Efektifitas Implementasi Program Aksi dalam 

Meningkatkan Psikologi Belajar Bahasa Inggris 
Berkenaan dengan implementasi program aksi dalam bentuk pembelajaran 

mata kuliah bahasa Inggris dalam rangka meningkatkan pamahaman 
mahasiswa terahadap bahan bacaan otentik bahasa Inggris diperlukan hasil 
kondisi awal dan kondisi akhir pembelajran untuk dianalisis. Dari 
perbedaan kedua kondisi tersebut dapat diketahui efektifitas dari 
implemetasi program aksi terhadap peningkatan pemahaman membaca. 

Peningkatan psikologi belajar bahasa Inggris melalui bahan bacaan 

otentik dapat dilihat secara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, 
peningkatan psikologi belajar bahasa Inggris melalui bahan bacaan otentik 
bahasa Inggris dapat dilihat dari komentar kolaborator yang menyatakan 
bahwa pada kondisi awal mahasiswa masih terasa sulit memahami materi 
bacaan dan mahasiswa belum siap untuk mengikuti pembelajaran 
membaca. Pada kondisi akhir mahasiswa sudah mulai memahami isi 

bacaan dan kelihatan lebih aktif dan antusias. Sehingga kolaborator sampai 
memberi sarran supaya cara-cara yang diterapkan untuk kelas ini, juga 
diterapkan untuk kelas reguler lainnya. Hal ini berati terjadi peningkatan 
psikologi belajar bahasa Inggris mahasiswa terhadap bacaan otentik bahasa 
Inggris. 

Demikian juga dilihat dari saran, kesan dan kritik mahasiswa 

sebahagian besar mahasiswa menhyatakan sran, kesan dan kritik yang 
positif, hanya sebahagian kecil mahasiswa yang memberikan saran, kesan 
dan kritik negatif. Ini artinya terdapat peningkatan pemahaman mahasiswa 
tentang bacaan otentik bahasa Inggris. 

Selain hal-hal di atas, bukti yang lebih konkrit lagi adanya 

peningkatan psikologi belajar bahasa Inggris melalui bahan bacaan otentik 
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bahasa Inggris mahasiswa dapat dilihat dari perbedaan hasil tes awal dan 
tes akhir. Hasil tes awal menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 41,7 
sedangakn hail tes akhir seesar 83,2. Ini menunjukkan terdapat peningkatan 

yang berarti dari kondisi awal ke kondisi akhir. 
Secara kuantitatif, peningkatan pemahaman bahan bacaan otentik 

evaluasi dilakukan seperti penelitian kuasi eksperimen. Desain yang 
diterapkan adalah Paired Test Design. Untuk menyatakan perbedaan kondisi 

awal dan kondisi akhir dapat diketahui lewat uji t. Setelah analisis 
dilakukan dengan uji t maka diketehaui bahwa nilai p=0,000 pada taraf 

signifikansi α=0,05. Ini berarti bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang 
signifikan antara kondisi awal dan kondisi akhir. Dengan kata lain, terdapat 
peningkatan yang sangat menonjol pada psikologi belajar bahasa Inggris 
melalui bahan bacaan otentik bahasa Inggris mahasiswa. Dimana terlihat 
pada kondisi awal rata-rata nilai mahasiswa 41,7 pada siklus 1 meningkat 

menjadi rata-rata 66,85 dan pada siklus kedua atau kondisi akhir mencapai 
83,2. 
 

Hasil Observasi 
Analisa komprehensif secara singkat dan umum sering dipahami sebagai 
cara atau jalan yang ditempuh seseorang dalam melakukan suatu kegiatan 

berkaitan dengan psikologi belajar, metode tertentu dipakai untuk 
mengumpulkan berbagai data dan informasi penting yang bersifat psikologis 
dan berkaitan dengan proses pembelajaran (Tohirin, 2005). 

Riset-riset psikologis berkenaan dengan pembelajran Bahasa Inggris, 
memanfaatkan metode tertentu, seperti (1) eksperimen, (2) kuesioner, (3) 
studi kasus, (4) penyelidikan klinis, (5) observasi naturalistic (Tohirin, 

2005). 
Dalam observasi penelitian ini antara peneliti dan para kolaborator 

mengadakan diskusi berdasarkan pemantauan dan catatan-catatan peneliti 
sebagai dosen mereka. dimana perlu diketahui juga bahwa hasil observasi 
adalah akibat dari pelaksanaan pembelajaran yang dimulai dengan 
implementasi pembelajran setelah tahap awal. 

Peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap bacaan otentik bahasa 
Inggris dapat dilihat dari hasil observasi kolaborator. Dari komentar dan 
saran kolaborator sebagai hasil dari observasi membuktikan bahwa terdapat 
peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap bacaan otentik bahasa 
Inggris. Hal ini dibuktikan oleh komentar kolaborator yang menyatakan 
bahwa mahasiswa sudah mulai memahami isi bacaan. 

Observasi kolaborator di atas dikuatkan oleh pernyataan mahasiswa 
yang dikumpulkan melalui angket. Sejumlah 17 mahasiswa ternyata 
memiliki kesiapan untuk mengikuti perkuliahan. Sedangkan 3 mahasiswa 
menyatakan kurang siap. Ini berarti data yang dikumpulkan melalui angket 
menggambarkan adanya peningkatan psikologi belajar bahasa Inggris 

mahasiswa. Di samping dari observasi dan angket, peningkatan psikologi 
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belajar bahasa Inggris mahasiswa juga dapat dillihat dari selisih hasil tes 
awal dan tes akhir. Setelah dianalisis melalui uji t, ternyata terdapat 
peningkatan yang signifikan dari tes awal dan tes akhir dengan  nilai 

p=0,000 pada taraf signifikansi α=0,05. Artinya peningkatan psikologi 
belajar bahasa Inggris mahasiswa terhadap bacaan otentik bahasa Inggris 
sangat berarti. 

Dari segi metode mengajar, hasil observasi menunjukkan bahwa 
belajar mandiri ternyata dapat meningkatkan psikologi belajar bahasa 
Inggris mahasiswa. Hal ini ddibuktikan dari hasil observasi kolaborator 

yang menyatakan bahwa belajar mandiri sebaiknya juga diterapkan untuk 
kelas reguler lainnya. Hal ini berarti belajar mandiri dapat meningkatkan 
psikologi belajar bahasa Inggris mahasiswa. Hal ini dikuatkan lagi dari hasil 
angket mahasiswa di mana 17 mahasiswa menyatakan bahwa belajar 
mandiri cocok diterapkan dalam meningkatkan psikologi belajar bahasa 

Inggris mahasiswa. Sedangkan hanya 3 mahasiswa yang menyatakan 
belajar mandiri kurang sesuai untuk meningkatkan psikologi belajar bahasa 
Inggris mereka. demikian halnya jika dilihat dari hasil tes membaca 
mahasiswa yang menunjukkan harga p = 0,000 pada taraf signifikansi 0,05. 
Hal ini berarti belajar mandiri secara keseluruhan dapat meningkatkan 
psikologi belajar bahasa Inggris dalam memahami bacaan otentik bahasa 

Inggris. 
Dari segi materi, hasil observasi kolaborator menunjukkan bahwa 

materi yang diberikan kepada mahasiswa sudah cocok untuk meningkatkan 
psikologi belajar bahasa Inggris mahasiswa. Hal ini dibuktikan dari 
pernyataan kolaborator yang mengatakan bahwa materi dapat dipahami 
mahasiswa. Demikian juga halnya pernyataan mahasiswa yang 

dikumpulkan melalui angket bahwa 18 orang menyatakan bahwa materi 
sudah sesuai untuk meningkatkan psikologi belajar bahasa Inggris 
mahasiswa. Hanya 2 orang mahasiswa yang menyatakan materi kurang 
sesuai meningkatkan psikologi belajar bahasa Inggris mahasiswa. 
 

DISKUSI 
 
Pada akhirnya pelaksanaan riset aksi mengenai peningkatan psikologi 
belajar bahasa Inggris melalui materi otentik dalam penelitian ini dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Upaya Peningkatan Psikologi Belajar Bahasa Inggris melalui Materi 

Otentik 

Agar dapat meningkatkan psikologi belajar bahasa Inggris melalui materi 
otentik bahasa Inggris yang dilakukan adalah (a) menumbuhkan minat 
baca, (b) menerapkan berbagai strategi belajar mengajar, dan (c) strategi 
menggunakan kamus yang menunjang proses membaca dimana hal ini 
juga dapt membantu terlaksananya proses kognitif dalam belajar 

sehingga meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa. 



Peningkatan Psikologi Belajar Bahasa Inggris melalui Materi Bacaan Otentik 

278 

Dalam melaksanakan pangajaran, pengajar telah berusaha dengan 
keras untuk dapat meningkatkan mutu kinerjanya, oleh karena itu 
pengajar melakukan penelitian yang dapat meningkatkan mutu kerjanya. 

Oleh karena itu pengajar melakukan penelitian tindakan karena 
penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian untuk memperbaiiki 
dan meningkatkan mutu kinerja (Kemmis dan Mc Taggart, 1990). 
Dengan meningkatkan mutu kinerja, berati juga meningkatkan mutu 
bekerja, sehingga peningkatan mutu itu sangatlah penting. 

Dan sebagaimana telah diketahui oleh peneliti tertera bahwa 

peningkatan hasil belajar sangat mencolok antara kondisi awal dan 
kondisi akhir dari penelitian tindakan ini. Peningkatan tersebut ditandai 
dengan perolehan nilai yang diperoleh, kesimpulan dan evaluasi sesuai 
dengan acuan dan kriteria penilaian. Bahwa mahasiswa harus dapat 
menemukan sesuatu sesuai dengan pribadi mengenai materi dan media 

pembelajaran, pembelajar mengakui bahwa dengan materi dan media 
yang menarik, maka akan dapat memotivasi dalam proses belajar 
sehingga dapat memacu belajar. Dengan melakukan tindakan turun 
langsung ke tempat-tempat keramaian seperti mall, swalayan dan 
lainnya pembelajar dapat mempraktikkan antara teori yang mereka 
pernah dapatkan dengan penerapan kehidupan sehari-hari. 

2. Peningkatan Pemahaman Wacana melalui Materi Otentik 
Penerapan materi dalam penelitian ini mengikuti hal-hal sesuai dengan 
tujuan belajar, bagi mahasiswa, dan sesuai antara wacaan dan 
mahasiswa serta mengikuti situasi ahli pembelajaran. Berdasarkan hasil 
penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa materi yang tepat dan 
baik untuk perkembangan pengetahuan yang cocok serta sesuai dengan 

kondisi usia mahasiswa yang rata-rata berusia di atas 17 tahun ke atas 
dan latar belakang mereka masuk ke fakultas syariah dan hukum adalah 
calon hakim agama dan ahli ekonomi syariah aalah materi bacaan 
otentik. 

Hal ini dapat dipertegas berdasarkan analisis hasil tulisan 
mahasiswa tentang psikologi belajar bahasa Inggris mereka mengalami 

peningkatan nilai rata-rata yang tinggi dibandingkan bila menggunakan 
materi umum yang biasa mereka gunakan sebagai buku ajar atau 
pegangan di kelas, juga dapat dipertegas dengan peningkatan rasa 
keberminatan mereka terhadap perkuliahan bahasa Inggris yang tinggi 
berdasarkan komentar atau wawancara yang telah dilakukan pada 
penelitian ini. Mengenai materi dan media pembelajaran, mahasiswa 

mengakui bahwa dengan materi dan media yang menarik, maka akan 
dapat memotivasi dalam proses belajar mengajar sehingga akan dapat 
memacu belajar. 
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Abstract 
The aim of this study was to examine the effect of self-image and conformity toward 
compulsive buying. The samples was 167 teenagers aged 15-18 years who were taken by non-
probability sampling technique. The data analysis which was used was accidental at 
significance level of 0.05. the result showed that there is significance effect of self-image and 
conformity toward compulsive buying among teenagers. This study also showed that 21% of 
compulsive buying among teenagers was predicted by self-image and conformity, while the rest 
were predicted by other variables. Normative conformity, informative conformity, and sex had 
significant effect toward compulsive buying. 
 
Keywords: conformity, compulsive buying, self-image, teenagers 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh compulsive buying, citra diri (self 
image) dan konformitas. Sampel penelitian ini yaitu remaja yang berusia antara 15-18 tahun 
yang berjumlah 167 remaja. Teknik sampling yang digunakan yaitu non-probability 
sampling. Analisis data yang digunakan yaitu accidental pada taraf signifikansi 0.05. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan compulsive buying, citra 
diri (self image) dan konformitas pada remaja. Proporsi varians dari compulsive buying yang 
dijelaskan oleh seluruh variabel bebas yaitu sebesar 21%, sedangkan 79% sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa 
konformitas normative dan konformitas informative, serta jenis kelamin memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap perilaku compulsive buying. 
 
Kata kunci: belanja kompulsif, citra diri, konformitas, remaja 
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PENDAHULUAN 

 

Bardasarkan hasil riset yang dilakukan oleh AC Nielsen pada tahun 2006, 

ditemukan bahwa Indonesia adalah negara kedua di Asia yang memiliki 

penggila belanja terbanyak. Berdasarkan survey lain Singapore Tourims Bords 

pada tahun 2008, pengunjung terbesar Singapore Great Sale adalah orang 

Indonesia (Masnia dalam Riyanto, 2014). Dari hasil survei ini dapat 

disumpulkan bahwa orang Indonesia memiliki tingkat konsumtif yang 

tinggi dan memiliki kecendrungan pembelian kompulsif.  

Compulsive buying merupakan perilaku seseorang yang melakukan 

aktivitas pembelian berulang. Akibat adanya peristiwa yang tidak 

menyenangkan ataupun perasaan yang negatif. Jika seseorang memiliki 

perilaku compulsive buying, maka pada saat menghadapi suatu peristiwa yang 

tidak menyenangkan atau negatif dia akan melakukan aktivitas pembelian 

atau berbelanja untuk mengurangi perasaan yang tidak menyenangkan atau 

negatif tersebut. (Faber & O‘Guinn, 1989) 

Fenomena perilaku compulsive buying juga banyak melanda kehidupan 

remaja di kota besar, yang sebenarnya belum memiliki kemampuan 

finansial untuk memenuhi kebutuhannya. Remaja memang sering dijadikan 

target pemasaran berbagai produk industri, antara lain karena karakteristik 

mereka yang labil, dan lebih materialistik (Asseal dalam Soliha, 2010). 

Akibatnya dapat mendorong munculnya berbagai gejala dalam perilaku 

membeli yang tidak wajar. 

Compulsive buying yang dilakukan oleh remaja dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Salah satu faktor yang turut mempengaruhi Compulsive 

buying remaja terhadap suatu produk adalah pencarian citra diri remaja. 

Remaja yang kecanduan berbelanja menjadikan barang yang ia beli sebagai 

simbol dari diri mereka. Jelas, dalam hal ini barang yang mereka beli bukan 

lagi sebagai pemuas kebutuhan mereka secara material namun mereka 

jadikan sebagai simbol keberadaan mereka (Koentjoro & Fitriana, 2009). 

Hurlock menyatakan (1999) citra diri merupakan seluruh ide dan 

perasaan seseorang baik yang berupa ingatan maupun karakteristik personal 

yang berupa kepercayaan, nilai, dan keyakinan. Diri yang merupakan 

―aku‖ seseorang yang meliputi dua aspek yaitu actual self dan ideal self. 

Keduanya tercermin dalam perilakunya, sehingga melalui perilakunya itu 

citra diri atau gambaran diri orang tersebut akan nampak. Dittmar 

menambahkan (2005) dalam membentuk citra diri terdapat yang namanya 

self discrepancies., yaitu perbedaan antara bagaimana individu memandang 
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dirinya sendiri (actual self) dan apa yang mereka inginkan terhadap diri 

mereka (ideal self). 

Motivasi untuk mengekspresikan citra diri (self-image) sering 

diungkapkan melalui pembelian barang dan jasa (Sirgy et al, 2007). 

Seseorang yang melihat dirinya sebagai individu yang stylist, modern, dan 

dynamic, mungkin akan membeli barang atau jasa yang dianggap memiliki 

atribut simbolik tersebut. Sebaliknya seseorang yang memiliki self image 

simplicity dan reliability akan lebih memilih barang atau jasa yang tidak 

ruwet, mudah dipakai, dapat diandalkan, dan tahan lama. 

Perilaku compulsive buying pada remaja juga dapat disebabkan oleh 

pengaruh eksternal remaja yaitu konformitas. Konformitas terhadap 

kelompok dapat menyebabkan remaja memiliki perilaku compulsive buying 

(Park & Lee, 2005). Sebagian besar remaja mengetahui bila memakai model 

pakaian yang sama dengan pakaian anggota kelompok yang popular. Maka 

kesempatan baginya untuk diterima untuk diterima kelompok menjadi lebih 

besar (Hurlock 1999).    

Park dan Lee (2005) menyatakan terdapat dua dasar pembentuk 

konformitas yang pertama yaitu konformitas normatif, pengaruh sosial 

normatif ini akan menyebabkan berubahnya perilaku seseorang karena 

adanya keinginan dari individu untuk dapat memenuhi harapan kelompok 

agar dirinya tidak ditolak oleh kelompoknya. Kedua ialah konformitas 

informatif, pengaruh sosial informatif yang didasarkan pada keinginan 

individu untuk merasa benar, dimana individu akan bergantung pada 

kelompok sebagai sumber informasi.    

Carmen (dalam Hotpascaman, 2008) menambahkan kedua pengaruh 

tersebut memiliki peranan dalam diri seseorang dalam melakukan proses 

konsumsi. Pengaruh normatif memiliki peranan pada proses konsumsi 

terjadi disaat individu mengikuti aturan kelompok, sedangkan pengaruh 

informatif memiliki peranan pada proses konsumsi terjadi, apabila individu 

mendengarkan pendapat dari kelompok dalam hal mengkonsumsi suatu 

produk, individu menjadikan kelompok sebagai acuan dalam 

merekomendasikan produk yang akan dikonsumsi.   

 

Dependent variable penelitian: 

Compulsive buying. Compulsive buying suatu manifestasi ekstrim dari 

individu yang mencari perbaikan suasana hati dan peningkatan rasa percaya 

diri dengan membeli produk yang dapat meningkatkan identitas diri 

individu tersebut (Dittmar, 2005). 
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Independent variable penelitian: 

Citra Diri (Self Image). Citra diri adalah suatu gambaran, cerminan, 

pandangan, dan bayangan yang dimiliki oleh seseorang mengenai dirinya 

sendiri. Dimana citra diri tersebut sangat berpengaruh terhadap pola pikir 

dan pola tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungannya 

dengan lingkungan sekitar. Dittmar, et al (1995) mengelompokan dimensi 

citra diri (self image) menjadi dua, yaitu: 

1. Actual self image, yaitu bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri 

sebagaimana adanya. Actual self image terbentuk karena adanya citra 

diri positif dan citra diri negatif pada seseorang. 

2. Ideal self image, merupakan konsep seseorang tentang bagaimana 

mereka ingin dilihat. Dengan kata lain citra diri ideal adalah 

keinginan seseorang dari apa yang dia inginkan, dan apa yang 

mereka percaya bahwa mereka bisa. 

Konformitas. Konformitas adalah merupakan perubahan sikap dan 

perilaku individu sesuai dengan standar ataupun harapan yang dibentuk 

kelompok agar individu dapat diterima dan dipertahankan di dalam 

kelompok tersebut dan sebagai interaksi yang terjadi di dalam kelompok. 

Skala konformitas di susun berdasarakan skala konformitas konsumen 

menurut Bearden, et al (dalam Park & Lee, 2005), yaitu 

a. konformitas normatif, merupakan pengaruh sosial yang didasarkan 

pada keinginan individu agar disukai atau diterima secara sosial. 

b. konformitas informatif adalah pengaruh sosial yang didasarkan 

pada keinginan individu untuk merasa benar. Individu akan 

bergantung pada kelompok sebagai sumber informasi. 

Faktor Demografis. Demografi dalam penelitian ini adalah jenis 

kelamin, dan uang saku pemberian orang tua. 

 

METODE 

 

Populasi penelitian ini yaitu remaja, sedangkan untuk sampelnya siswa-

siswi Yayasan Islam Syekh Yusuf Tangerang yag berusia 15-18 tahun yang 

berjumlah 167 siswa. Peneliti memakai teknik Non-probability sampling alat 

ukur yang digunakan berbentuk kuesioner dengan menggunakan skala 

model Likert yang telah dimodifikasi menjadi empat alternatif pilihan 

jawaban yakni, sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai dan sangat tidak sesuai. 



TAZKIYA Journal of Psychology Vol. 18 No. 2 Oktober 2013 

285 

Terdapat tiga instrumen pengumpulan data yang digunakan, yaitu skala 

compulsive buying, skala citra diri dan skala konformitas. 

 

1. Alat ukur compulsive buying 

Skala compulsive buying berasal dari alat ukur yang dibuat oleh D‘Astous, et 

al (dalam Dittmar 2005), yaitu compulsive buying scale (CBS). Skala ini terdiri 

dari 11 item dengan aspek Irresistible Impulses, lost control, dan Continuing 

despite aversive consequences. Hasil uji validitas Confirmatory Factor Analysis 

(CFA) terhadap masing-masing dimensi, diperoleh model fit Irresistible 

Impulses dengan nilai Chi-Square=0.41, df=2, P-value=0.81564, 

RMSEA=0.000., kemudian lost control dengan nilai Chi-Square=0.00, df=0, 

P-value=1.00000, RMSEA=0.000, lalu yang terakhir Continuing despite 

aversive consequences dengan nilai Chi-Square=1.40, df=2, P-value=0.49695, 

RMSEA=0.000. Dari 11 item yang diuji seluruh item dinyatakan valid. 

 

2. Alat ukur citra diri (self image) 

Item dalam skala citra diri (self image) dibuat oleh peneliti berdasarkan teori 

yang dikemukakan oleh Dittmar, Beattie, dan Freise (1995), dimana 

terdapat 2 dimensi pada alat ukur citra diri (self image) yaitu Actual self image 

dan Ideal self image. Hasil uji validitas CFA terhadap masing-masing 

dimensi, diperoleh model fit Actual self image dengan nilai Chi-

Square=35.98, df=24, P-value=0.05516, RMSEA=0.055, kemudian Ideal self 

image dengan nilai Chi-Square=35.21, df=25, P-value=0.08450, 

RMSEA=0.050. Dari 40 item yang diuji, 35 item dinyatakan valid dan 5 

item tidak valid. 

 

3. Alat ukur konformitas 

Item dalam skala konformitas dibuat berdasarkan alat ukur baku yang 

dibuat oleh Park dan Lee (2005), dimana terdapat 2 dimensi pada alat ukur 

konformitas yaitu normatif dan informatif, skala ini terdiri atas 12 item. 

Hasil uji validitas CFA terhadap masing-masing dimensi, diperoleh model 

fit normatif dengan Chi-Square=9.14, df=6, P-value=0.16568, 

RMSEA=0.056, selanjutnya informatif dengan nilaiChi-Square=10.58, 

df=7, P-value=0.15805, RMSEA=0.056. Dengan kesimpulan dari 12 item 

yang diuji, dinyatakan seluruh item valid. 
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Teknik Analisis Data 

Untuk melihat pengaruh independent variable I (citra diri), independent variable 

II (konformitas), terhadap dependent variable (Compulsive buying), peneliti 

menggunakan teknik statistik Multiple Regression Analysis (Analisis Regresi 

Berganda). Adapun persamaan analisis regresi berganda pada penelitian ini 

adalah: 

 

 

Keterangan: 

Y = Compulsive Buying   

a = Intercept (konstan) 

b = Koefisien regresi untuk masing-masing X 

X1 = Actual self image 

X2 = Ideal self iamge 

X3 = Normatif 

X4 = Informatif 

X5 = Usia 

X6 = Jenis Kelamin 

X7 = Uang Saku 

e = Residual  

  

Sebelum melakukan analisis regresi berganda, peneliti melakukan 

korelasi product moment seluruh variabel penelitian. Sebab, dalam regresi 

idealnya IV tidak berkorelasi dengan IV lainnya, namun justru IV sebaiknya 

berkorelasi dengan DV. 

Selanjutnya analisis regresi dimulai secara simultan, kemudian dari 

satu per satu IV. Sehingga nilai R2 yang dihasilkan dapat dilihat secara 

murni. Fungsi R2 ini adalah untuk melihat proporsi varian dari intensi 

berwirausaha yang dipengaruhi IV yang ada. Melihat jumlah R2 (dikalikan) 

100 %. Maka dihasilkan proporsi varians atau determinant. R2 sendiri 

didapatkan dengan rumus: 

 
 

 

Y=a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+b6X6+b7X7+e 
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Selanjutnya, untuk membuktikan apakah regresi Y dan X signifikan 

atau tidak, maka digunakan uji F untuk membuktikan hal tersebut 

menggunakan rumus: 

 
Dimana pembilang di sini adalah R2 denggan df nya (dilambangkan 

k), yaitu sejumlah IV yang dianalisis, sedangkan penyebutnya (1 – R2) 

dibagi dengan df nya N – k – 1 di mana N adalah jumlah sampel. Dari hasil 

uji F yang dilakukan nantinya, dapat dilihat apakah IV yang diujikan 

memiliki pengaruh terhada DV. 

Kemudian peneliti melakukan uji Tdari tiap – tiap IV yang dianalisis. 

Maksud uji T adalah melihat apakah signifikan dampak dari tiap IV 

terhadap DV. Uji T dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 
Di mana b adalah koefisien regresi dan Sb adalah standar error dari b. 

Hasil uji T akan diperoleh dengan hasil regresi yang akan dilakukan oleh 

peneliti nantinya. 

 

Gambaran Deskriptif Sampel 

Sampel yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 41 subjek (24.6%), 

sedangkan perempuan berjumlah 126 subjek (75.4%). Adapun untuk 

perbedaan usia sampel, yaitu usia 15 tahun 27 subjek (16.2%),  usia 16 

tahun 78 subjek (46.7%), usia 17 tahun 51 subjek (30.5%), usia 18 tahun 11 

subjek (6.5%). responden dengan uang saku terbesar dalam penelitian ini 

adalah Rp 150.000-300.000 sebanyak 72 orang atau 43.1% dari total 

responden. Responden dengan uang saku Rp 300.001-500.000 berjumlah 62 

orang atau 37.1% dari total responden. Responden dengan uang saku Rp 

500.001-750.000 berjumlah 22 orang atau 13.2% dari total responden. 

Responden dengan uang saku Rp 750.000-1.000.000 berjumlah 8 orang atau 

4.8% dari total responden. Sementara responden dengan uang saku lebih 

dari Rp 1.000.000 berjumlah 3 orang atau 1.8% dari total responden 
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HASIL 

 

Hasil Uji Regresi Berganda 

Langkah pertama peneliti menganalisis besaran R square untuk mengetahui 

berapa persen (%) varians pada DV yang dijelaskan oleh IV. Untuk tabel R 

square, dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 1 

Model Summary R 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the Estimate 

1 .458a .210 .175 8.11266 

a. Predictors: (Constant), informatif, uang saku, usia, actual self image, jenis 
kelamin, normatif, ideal self image 

 

Langkah pertama peneliti melihat besaran R square untuk mengetahui 

berapa persen (%) varians DV yang dijelaskan oleh IV. Dari tabel 1 dapat 

dilihat bahwa perolehan R square sebesar 0.210 atau 21%. Artinya proporsi 

varians dari compulsive buying yang dijelaskan oleh semua independent variable 

sebesar 21%, sementara 79% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar 

penelitian ini. 

 

Tabel 2 

Anova Pengaruh Seluruh IV Terhadap DV 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 2780.192   7 397.170 6.035 .000a 

Residual 10464.634 159 65.815   
Total 13244.826 166    

a. Predictors: (Constant), informatif, uang saku, usia, actual self image, jenis 
kelamin, normatif, ideal self image 
b. Dependent Variable: compulsive buying    

 

Langkah kedua peneliti menganalisis dampak dari seluruh independent 

variable terhadap compulsive buying. Adapun hasil uji F dapat dilihat pada 

tabel 4.12. Jika melihat kolom ke 6 dari kiri diketahui bahwa (p<0.05), 

maka hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan 

dari seluruh independent variable terhadap compulsive buying di tolak. Artinya, 
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ada pengaruh yang signifikan dari actual self image, ideal self image, normatif, 

informatif, usia, jenis kelamin, dan uang saku terhadap perilaku compulsive 

buying.  

Langkah berikutnya, adalah melihat koefisien regresi tiap independen 

variabel. Jika p < 0.05 maka koefisien regresi tersebut signifikan yang 

berarti bahwa IV tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap 

compulsive buying. Adapun besarnya koefisien regresi dari masing-masing IV 

terhadap compulsive buying dapat dilihat pada tabel 3. 

 

Tabel 3 

Koefisien Regresi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

 
1 

 
(Constant) 

 
22.065 

 
8.239 

  
2.678 

 
.008 

Actualselfimage -.054 .090 -.051 -.603 .547 
Idealselfimage -.061 .092 -.058 -.671 .503 
Normatif .222 .083 .199 2.684 .008 

Informatif .238 .082 .212 2.893 .004 
Jeniskelamin 6.295 1.504 .304 4.184 .000 
Usia -.279 .794 -.025 -.352 .725 
Uangsaku .166 .666 .018 .250 .803 

a. Dependent Variable: compulsivebuying    

 
Penjelasan dari nilai koefisien regresi yang diperoleh pada masing-

masing IV adalah sebagai berikut: 

1. Variabel Actual Self Image 

Diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0.054 dengan signifikansi 0.547 

(p<0,05), artinya variabel actual self image memiliki pengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap perilaku compulsive buying. 

2. Variabel Ideal Self Image 

Diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0.061 dengan signifikansi 0.503 

(p<0,05), artinya variabel ideal self image memiliki pengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap perilaku compulsive buying. 

3. Variabel Normatif 

Diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.222 dengan signifikansi 0.008 

(p<0,05), artinya variabel perilaku normatif memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap perilaku compulsive buying. Berarti semakin tinggi 

normatif semakin tinggi perilaku compulsive buying.  
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4. Variabel Informatif 

Diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.328 dengan signifikansi 0.004 

(p<0,05), artinya variabel informatif memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap perilaku compulsive buying. Berarti semakin tinggi 

informatif semakin tinggi perilaku compulsive buying.  

5. Variabel Jenis Kelamin 

Diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 6.295 dengan signifikansi 0.000 

(p<0,05), artinya variabel jenis kelamin memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap perilaku compulsive buying. Berarti jenis kelamin 

mempengaruhi perilaku compulsive buying. 

6. Variabel Usia 

Diperoleh nilai koesfisien regresi sebesar -0.279 dengan signifikansi 0.725 

(p<0,05), artinya variabel usia memiliki pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap perilaku compulsive buying. 

7. Variabel Uang Saku 

Diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.166 dengan signifikansi 0.803 

(p<0,05), artinya variabel memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap perilaku compulsive buying. 

 

Berdasarkan koefisien regresi di atas dapat dijelaskan persamaan regresi 

sebagai berikut: (*signifikan) 

 

Compulsive buying  = 40.949 – (0.054) actual self image – (0.061) ideal self 

image + (0.222) normatif + (0.238) informatif + 

(6.295) jenis kelamin - (0.279) usia + (0.166) uang 

saku + e 

 

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 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



TAZKIYA Journal of Psychology Vol. 18 No. 2 Oktober 2013 

291 

Tabel 4 

Proporsi Varians 

 

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 .126a .016 .010 8.88822 .016 2.655 1 165 .105 

2 .132b .017 .005 8.90815 .002 .263 1 164 .609 

3 .241c .058 .041 8.74865 .041 7.034 1 163 .009 

4 .341d .116 .095 8.49908 .058 10.713 1 162 .001 

5 .457e .209 .184 8.06671 .093 18.832 1 161 .000 

6 .458f .210 .180 8.08886 .001 .120 1 160 .730 

7 .458g .210 .175 8.11266 .000 .062 1 159 .803 

a. Predictors: (Constant), actualselfimage       

b. Predictors: (Constant), actualselfimage, idealselfimage      

c. Predictors: (Constant), actualselfimage, idealselfimage, normatif     

d. Predictors: (Constant), actualselfimage, idealselfimage, normatif, informatif     

e. Predictors: (Constant), actualselfimage, idealselfimage, normatif, informatif, jeniskelamin   

f. Predictors: (Constant), actualselfimage, idealselfimage, normatif, informatif, jeniskelamin, usia   

g. Predictors: (Constant), actualselfimage, idealselfimage, normatif, informatif, jeniskelamin, usia, 

uangsaku 

 

 

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 4 dapat dijelaskan bahwa: 

1. Variabel actual self image memberikan sumbangan sebesar 1.6% dalam 

varians perilaku compulsive buying. Sumbangan tersebut tidak signifikan 

dengan F= 2.655 dan df= 1.165. 

2. Variabel ideal self image memberikan sumbangan sebesar 0.2% dalam 

varians perilaku compulsive buying. Sumbangan tersebut tidak signifikan 

dengan F= 0.263 dan df= 1.164 

3. Variabel konformitas normatif memberikan sumbangan sebesar 4.1% 

dalam varians perilaku compulsive buying. Sumbangan tersebut signifikan 

dengan F= 7.034 dan df= 1.163. 

4. Variabel konformitas informatif memberikan sumbangan sebesar 5.8% 

dalam varians perilaku compulsive buying. Sumbangan tersebut signifikan 

dengan F=10.713 dan df= 1.162. 
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5. Variabel jenis kelamin memberikan sumbangan sebesar 9.3% dalam 

varians perilaku compulsive buying. Sumbangan tersebut signifikan 

dengan F=18.832 dan df= 1.161 

6. Variabel usia memberikan sumbangan sebesar 00.1% dalam varians 

perilaku compulsive buying. Sumbangan tersebut tidak signifikan dengan 

F=0.120 dan df= 1.160. 

7. Variabel uang saku memberikan sumbangan sebesar 0.0% dalam varians 

perilaku compulsive buying. Sumbangan tersebut tidak signifikan dengan 

F= 0.062 dan df= 1.159. 

 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dari koefisien regresi 

tentang pengaruh citra diri (self image) dan konformitas terhadap perilaku 

compulsive buying pada remaja, maka hasil kesimpulan yang dapat diambil 

dari penelitian ini adalah ―ada pengaruh yang signifikan citra diri (self image) 

dan konformitas terhadap perilaku compulsive buying pada remaja.  

Dari tujuh variabel independen dalam penelitian ini, hanya ada tiga 

variabel independen yang signifikan pengaruhnya terhadap compulsive buying 

yaitu konformitas normatif, konformitas informatif, dan jenis kelamin, 

dengan demikian hanya ada tiga hipotesis minor yang diterima.  

Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan proporsi varians setiap variabel 

juga terdapat tiga variable independen yang signifikan. Variabel tersebut 

adalah variable konformitas normatif, variabel konformitas informatif, dan 

variabel jenis kelamin 

 

DISKUSI 

 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel internal yaitu citra 

diri (self image) dan variabel eksternal yaitu konformitas terhadap perilaku 

compulsive buying. Berdasarkan pengujian hipotesis (minor) yang dilakukan, 

hanya terdapat tiga variabel yang memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap perilaku compulsive buying. Variabel tersebut adalah normatif dan 

informatif, keduanya merupakan dimensi variabel konformitas, serta 

variabel jenis kelamin. Variabel lain diluar ketiga variabel tersebut tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku compulsive buying. 

Hasil penelitian dari variabel konformitas, menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada dimensi konformitas 

normatif terhadap perilaku compulsive buying. Artinya, semakin tinggi 

konformitas normatif remaja maka semakin tinggi perilaku compulsive buying 
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yang dimiliki. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Park dan Lee (2005) yang menyatakan konformitas normatif memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap perilaku compulsive buying. Dengan 

demikian remaja yang memiliki konformitas normatif tinggi yaitu pengaruh 

sosial yang didasarkan pada keinginan indivudu agar disukai dan diterima 

kelompok sosial akan memiliki kecendrungan perilaku compulsive buying 

yang tinggi.  

Alasan mengapa konformitas normatif dapat mempengaruhi 

compulsive buying remaja karena social cognition pada masa remaja sedang 

berkembang. Selain itu, Carmen (dalam Hotpascaman, 2008) mengatakan 

konformitas normatif memiliki peranan dalam proses konsumsi seseorang. 

Spangenberg et al (dalam Hotpascaman, 2008) menambahkan disaat 

seseorang menyatakan atau telah melakukan pembelian produk, 

dikarenakan adanya tekanan atau paksaan dari kelompok, maka disaat itu 

juga dapat dikatakan bahwa konformitas memberikan peranan penting pada 

pemakaian atau konsumsi produk.  

Hasil penelitian dari independen kedua variabel konformitas, yaitu 

variabel konformitas informatif. menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan pada dimensi konformitas informatif terhadap 

perilaku compulsive buying pada remaja. Artinya, semakin tinggi konformitas 

informatif remaja maka semakin tinggi perilaku compulsive buying yang 

dimiliki. Hasil yang didapat oleh peneliti berbeda dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Park & Lee (2005) yang menyatakan tidak ada 

pengaruh konformitas informatif terhadap perilaku online compulsive buying. 

Peneliti merasa ketidaksesuaian hasil penelitian yang didapat oleh peneliti 

karena perbedaan lokasi sampel penelitian, dimana sampel peneliti adalah 

konformitas yang terjadi pada dunia nyata sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh oleh Park & Lee (2005) dilakukan pada konformitas virtual. 

Berdasarkan hasil penelitian yang bersifat positif, dengan demikian remaja 

yang memiliki konformitas informatif tinggi yaitu pengaruh sosial yang 

didasarkan pada keinginan indivudu untuk merasa benar, memiliki 

kecenderungan perilaku compulsive buying yang tinggi. Pengaruh 

konformitas informatif memiliki peranan pada saat proses konsumsi terjadi, 

apabila remaja mendengarkan pendapat dari kelompok dalam hal 

mengkonsumsi suatu produk, maka remaja akan menjadikan kelompok 

sebagai acuan dalam merekomendasikan produk yang akan dikonsumsi.   

Dari hasil penelitian ini juga didapatkan bahwa ada pengaruh yang 

positif dan signifikan variabel jenis kelamin dengan perilaku compulsive 
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buying pada remaja, Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Faber dan O‘Guinn (1989), dan Dittmar (2005) yang menyatakan bahwa 

lebih dari 90% pembeli kompulsif adalah wanita. Namun perbedaan jenis 

kelamin dalam perilaku pembelian yang kompulsif tidak dijelaskan secara 

lebih mendalam, hanya ditemukan bukti yang menyatakan bahwa dimensi 

berbelanja yang terkait dengan masalah emosional dan identitas lebih 

didominasi oleh konsumen perempuan daripada konsumen pria (Ekowati, 

2009). 

Dari hasil penelitian didapatkan pula hasil informasi bahwa terdapat 

empat variabel yang tidak signifikan berpengaruh terhadap perilaku 

compulsive buying pada remaja, yaitu variabel citra diri (self image) yang 

terdiri dari variabel actual self image dan ideal self image. Serta variabel 

demografi yang terdiri dari variabel usia dan variabel uang saku.  

Variabel citra diri yang terdiri dari actual self image dan ideal self image 

keduanya memiliki hasil yang negatif dan tidak signifikan terhadap perilaku 

compulsive buying. Hasil ini hampir sama dengan hasil penelitian yang 

diperoleh Hussain et al (2011) tentang pengaruh self image terhadap perilaku 

impulse buying. Hussain et al (2011) menyatakan self image tidak berpengaruh 

terhadap perilaku impulse buying. Banyak faktor yang menyebabkan 

seseorang melupakan citri dirinya dalam pembelian suatu produk (Hussain 

et al, 2011). misalnya diskon atau potongan harga, sosial ekonomi, keadaan 

suatu tempat, dan lain sebagainya. Peneliti merasa tidak signifikannya hasil 

yang diperoleh dalam penelitian ini, dikerenakan keadaan sosial ekomoni 

sampel dalam penelitian ini adalah kelas menengah ke bawah.   

Pada variabel usia dalam penelitian ini didapatkan hasil yang negatif 

dan tidak signifikan terhadap perilaku compulsive buying. Hasil ini berbeda 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dittmar (2005) yang 

menyatakan bahwa usia muda memiliki kecenderungan perilaku compulsive 

buying yang lebih tinggi. Tetapi secara sistematis tidak ada penelitian yang 

menyatakan bahwa orang yang berada pada usia tertentu akan cenderung 

memiliki perilaku compulsive buying lebih kuat dibanding tingkatan usia 

lainnya (Dittmar dalam ekowati, 2009).  Peneliti menganggap perbedaan 

hasil penelitian ini terjadi karena sampel penelitian ini hanya terfokus 

kepada remaja, sedangkan sampel penelitian yang dilakukan oleh Dittmar 

(2005) berasal dari usia remaja dan orang dewasa. Tetapi hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Black et al. (dalam ekowati, 2009) menemukan bahwa 

perilaku compulsive buying merupakan kecenderungan yang terjadi pada 

mereka yang berusia diantara 30-31 tahun, dan berstatus lajang. 
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Untuk variabel uang saku didapatkan hasil yang negatif dan tidak 

signifikan, itu berarti bahwa variabel uang saku tidak mempengaruhi 

perilaku compulsive buying. berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Faber dan O‘Guinn (dalam Ekowati, 2009) diketahui bahwa compulsive 

buying dapat terjadi pada siapa saja dengan tingkat pendapatan yang 

beragam. Individu dengan tingkat pendapatan yang tinggi juga tidak lepas 

dari kemungkinan untuk memiliki perilaku pembelian yang kompulsif. 

Dapat disimpulkan bahwa perilaku compulsive buying dapat terjadi pada 

siapa saja baik orang yang pendapatannya besar, sedang, maupun rendah. 

Termasuk didalamnya para remaja yang mendapatkan pendapatannya dari 

uang saku rendah yang diberikan oleh orangtuanya. 

Secara keseluruhan peneliti berpendapat bahwa perbedaan hasil 

antara hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu dapat disebabkan 

oleh beberapa hal baik sampel, tempat penelitian, teknik pengambilan data, 

maupun alat ukur yang digunakan. Pada penelitian selanjutnya, peneliti 

menyarankan untuk melakukan penelitian dengan tujuan melihat interaksi 

antar variabel satu dengan yang lainnya sehingga didapatkan kesimpulan 

yang lebih akurat dan lengkap mengenai variabel yang diteliti. 

 

Saran 

Saran Teoritis 

1. Untuk penelitian selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian ini maka 

peneliti menyarankan untuk mencari faktor lain yang dapat 

mempengaruhi perilaku pembelian kompulsif, seperti status sosial 

ekonomi, keluarga, budaya, dan media massa misalnya frekuensi 

menonton televisi dan iklan yang ditayangkan. Agar didapatkan 

pengetahuan yang lebih mendalam menganai perilaku membeli 

kompulsif, Karena patut diduga faktor tersebut memiliki pengaruh 

terhadap perilaku pembelian kompulsif.  

2. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya sampel yang digunakan adalah 

subjek yang bervariasi antara sampel yang masih remaja dan sudah 

dewasa. Karena masa remaja dan dewasa memiliki perkembangan dan 

kebutuhan yang berbeda, sehingga akan menghasilkan hasil penelitian 

yang bervariasi. 

3. Tidak signifikannya beberapa variabel yang ada dalam penelitian ini 

diasumsikan berkaitan dengan keadaan sampel penelitian. Oleh karena 

itu, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian 
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dengan tema yang sama supaya memperhatikan sampel yang akan 

digunakan. 

Dengan memperhatikan saran tersebut, diharapkan penelitian 

selanjutnya akan lebih menyempurnakan penelitian sebelumnya.  

 

Saran Praktis 

1. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa konformitas kelompok 

teman sebaya, baik itu konformitas normatif maupun konformitas 

informatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku 

compulsive buying. Dari hasil ini, remaja hendaknya lebih teliti dan 

cerdas dalam bergaul dengan kelompok pertemanannya. Terutama 

ketika remaja mencoba untuk menyesuaikan diri pada kelompok 

pertemanan dan menggunakan setiap informasi yang diberikan oleh 

kelompok tersebut dalam pembelian suatu produk atau jasa. Remaja 

sudah seharusnya dapat menolak ajakan tersebut apabila perilaku itu 

cenderung kearah konsumtif, supaya remaja dapat terhindar dari 

perilaku compulsive buying.  

2. Remaja sudah seharusnya dapat mengontrol dirinya dan menyeleksi 

dalam membeli produk atau jasa mana saja yang menjadpi kebutuhan 

dan keinginannya. Agar remaja dapat menjadi konsumen yang pintar, 

sehingga tidak muncul perilaku pembelian kompulsif.  

3. Remaja harus bisa mengatur keuangannya, apabila secara finansial 

seseorang remaja tidak dapat membeli suatu barang yang harganya 

tidak sesuai dengan batas kemampuan, maka remaja jangan 

memaksakan untuk membelinya,  
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