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Abstract 
This study was conducted to measure school engagement, locus of control, and social support 
on teenagers' academic resilience. Number of sample of this study is 214 students aged 15-18 
years old. Data was obtained through scale filling to measure academic resilience with 
adaptation of Academic Resilience Inventory scale, school engagement using adaptation of 
School Engagement Measure, locus of control using adaptation of The Internal-External  
Scale, and social support using adaptation of The Multidimensional Scale of Perceived Social 
Support. Data analysis used multiple regression analysis. The result of this study indicates 
that there is significant collective effect of school engagement, locus of control and social 
support on teenagers' academic resilience. Proportion of variance from teenagers' academic 
resilience which was explained by all independent variables was 9.8%. Variable which shows  
the most dominant positive tendency and significantly affects teenagers' academic resilience  
are behavioral engagement and cognitive engagement. 

 
Keywords: Academic Resilience, Social Support,  School Engagement, Locus of Control 

 

Abstrak 
Penelitian ini dilakukan untuk mengukur school engagement, locus of control, dan 

dukungan sosial terhadap resiliensi akademik remaja. Sampel  penelitian berjumlah 214 
siswa usia 15-18 tahun. Data diperoleh melalui pengisian skala, untuk mengukur resiliensi 
akademik, skala Academic Resilience Inventory diadaptasi, sedangkan pengukuran school 

engagement, skala School Engagement Measured diadaptasi, pengukuran locus of 

control, skala The Internal-External Scale diadaptasi, dan pengukuran dukungan sosial 

dalam penelitian ini skala The Multidimensional Scale of Perceived Social Support 

diadaptasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada pengaruh bersama yang signifikan dari school engagement, 

locus of control dan dukungan sosial terhadap resiliensi akademik remaja. Proporsi varians 

dari resiliensi akademik pada remaja yang dijelaskan oleh semua variabel independen adalah 
sebesar 9.8%. Variabel yang menunjukkan kecenderungan positif paling dominan dan secara 
signifikan memengaruhi resiliensi akademik remaja adalah behavioral engagement dan 

cognitive engagement. 

 

Kata Kunci: Resiliensi Akademik, Dukungan Sosial, School Engagement, Locus Of 
Control 
 
 
Diterima: 31 Oktober 2013 Direvisi: 27 November 2013 Disetujui: 5 Desember 2013 



Pengaruh School Engagement, Locus of Control, dan Social Support terhadap Resiliensi 

2 

PENDAHULUAN 

 

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan 

siswa untuk menghadapi perubahan zaman. Dalam menjalankan proses 

pendidikan para siswa seringkali dihadapkan dengan berbagai macam 

permasalahan yang dapat menyulitkan siswa untuk berhasil di sekolah, 

permasalahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingginya 

tingkat kriminalitas, kemiskinan, angka putus sekolah, penyalahgunaan 

obat-obatan, kesehatan dan permasalahan sosial lainnya (Babbi & Byrne; 

Jeffries; Schensul; Van Horn dalam Speight, 2009; Waxman, Gray & 

Padron, 2003).  

Seiring dengan perkembangan zaman maka permasalahan dalam 

dunia pendidikan pun semakin kompleks, hal ini tentunya menjadi 

tantangan bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia mengingat 

pentingnya pendidikan bagi setiap manusia. Pendidikan tidak hanya 

sekadar mempersiapkan siswa untuk dapat menghadapi kehidupan saat ini 

tetapi juga dipersiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Saat ini telah 

banyak penelitian yang menunjukkan pencapaian prestasi siswa dari 

berbagai negara, namun kenyataannya prestasi siswa Indonesia di dunia 

masih sangat rendah. Berdasarkan hasil studi dari TIMSS (Trends 

International in Mathematics and Science Study) yang dirilis atas pengujian 

terhadap para siswa di tahun 2011 terungkap bahwa nilai matematika siswa 

di Indonesia menempati urutan ke 38 dari 42 negara, sedangkan untuk sains 

menempati urutan ke 40 dari 42 negara (Martin dkk, 2012).  

Dalam penelitian lainnya terungkap bahwa angka putus sekolah di 

Indonesia masih cukup tinggi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 

Republik Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan rata-rata nasional angka 

putus sekolah untuk kelompok umur 7-12 tahun (jenjang SD) adalah 0,67%. 

Untuk kelompok umur 13-15 tahun (jenjang SMP) adalah 2,21% dan 

kelompok umur 16-18 tahun (jenjang SMA) adalah 3,14%. Dari segi 

angkanya, secara nasional terdapat 182.773 siswa SD yang tidak tamat 

pendidikannya. Sedangkan untuk tingkat SMP terdapat 209.976 siswa yang 

putus sekolah, dan pada tingkat SMA sebanyak 223.676 siswa putus 

sekolah (Kemdikbud, 2013). Hal ini yang kemudian menyebabkan 

rendahnya Education Development Index (EDI) Indonesia di dunia yaitu 

menempati peringkat ke 64 dari 120 negara (UNESCO, 2012). 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka diperlukan berbagai cara untuk 

meningkatkan prestasi pendidikan Indonesia di dunia, misalnya dengan 
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meningkatkan prestasi siswa. Salah satu bidang penelitian yang mempunyai 

implikasi penting untuk meningkatkan pendidikan bagi siswa yaitu 

berkaitan dengan resiliensi siswa, atau mereka yang berhasil di sekolah 

meskipun dengan kondisi yang kurang baik. Selama beberapa dekade 

terakhir, penelitian tentang resiliensi telah banyak dilakukan dalam 

mengembangkan bidang psikopatologi, psikologi, sosiologi dan antropologi 

(Waxman, Gray&Padron, 2003).  

Resiliensi di bidang pendidikan menyajikan sebuah kerangka kerja 

untuk memahami mengapa beberapa anak-anak yang beresiko dapat 

berhasil di sekolah, sedangkan yang lainnya tidak (Geste, 2010). Alva 

(dalam Waxman, Gray dan Padron, 2003) menggunakan istilah resiliensi 

akademik untuk menggambarkan siswa yang mampu mempertahankan 

tingkat prestasi yang tinggi, motivasi dan kinerja, meskipun dengan adanya 

peristiwa yang menekan dan kondisi yang menempatkan mereka pada 

resiko untuk melakukan hal buruk di sekolah dan terancam dikeluarkan dari 

sekolah. 

Berdasarkan berbagai riset yang telah dilakukan oleh para peneliti, 

terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi terbentuknya resiliensi 

akademik pada remaja usia sekolah atau disebut siswa. Siswa dapat menjadi 

resilien jika memiliki tempramen positif termasuk di dalamnya tingkat 

aktivitas tinggi dan respon positif terhadap orang lain, motivasi berprestasi, 

memperoleh dukungan yang tinggi dan hubungan sosial yang baik dari 

keluarga, guru dan teman sebaya, menikmati datang ke sekolah dan lebih 

terlibat dalam kegiatan sekolah, memiliki internal locus of control, 

berpandangan positif terhadap sekolah dan sistem pengajaran di sekolah, 

memiliki rasa persahabatan dan kekeluargaan, siswa yang resilien 

cenderung memiliki fungsi intelektual yang baik karena dapat melindungi 

siswa dalam menghadapi masalah dan berperilaku. Siswa yang demikian 

menjadi lebih termotivasi sehingga dapat meningkatkan resiliensi akademik 

yang berpengaruh terhadap prestasi siswa (Luthar, dkk, 2000; Fullarton, 

2002; Alva; Gonzales&Padilla; dalam Waxman, Gray&Padron, 2003; 

Willms, 2003; Fredrick, dkk, 2004; Samuels, 2004; Cunningham, nn). 

Resiliensi akademik didefinisikan sebagai kapasitas individu untuk 

beradaptasi dengan situasi akademik, dengan merespon secara sehat dan 

produktif untuk memperbaiki diri sehingga mampu menghadapi dan 

mengatasi tuntutan akademik. Sedangkan school engagement didefinisikan 

sebagai kemampuan siswa untuk dapat mengenali, memaknai, dan 

berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Locus of control didefinisikan sebagai 
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kemampuan individu dalam merasakan hubungan antara usaha-usaha yang 

telah dilakukan dengan akibat-akibat yang diterimanya, yang meliputi 

internal locus of control yaitu perilaku seseorang dikontrol dan dikendalikan 

oleh faktor yang ada dalam dirinya sendiri atau eksternal locus of control yaitu 

perilaku seseorang dikontrol dan dikendalikan oleh faktor keberuntungan, 

nasib dan kesempatan. Social Support atau dukungan sosial adalah hadirnya 

seseorang yang dapat menunjukkan atau memberikan kasih sayang, 

perhatian, penghargaan atau bantuan kepada orang lain sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan dapat meningkatkan ketahanan terhadap 

masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur 

pengaruh school engagement, locus of control, dan social support terhadap 

resiliensi akademik remaja. 

 

METODE 

 

Partisipan 

Partisipan penelitian adalah siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 11 

Jakarta, yang berlokasi di Jakarta Selatan kelas X dan XI jurusan IPA dan 

IPS, berusia 15-18 tahun. Peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 224 

buah dan kembali dalam jumlah yang sama, namun 10 kuesioner tidak 

dapat diolah karena tidak lengkap dalam mengisi jawaban sehingga hanya 

sebanyak 214 kuesioner yang dapat diolah datanya dan diikutsertakan 

dalam analisis data. 

 

Prosedur penelitian 

Pengambilan data sebanyak 224 siswa dilakukan selama satu hari, yaitu 

pada saat siswa selesai mengerjakan ujian akhir semester. Sebelum 

pengambilan data peneliti mengadakan rapat koordinasi dengan pihak 

sekolah, panitia ujian dan pengawas ujian. Dalam rapat koordinasi ini 

peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian serta menjelaskan 

petunjuk pengisian skala, hal ini diperlukan karena pengambilan data akan 

dilakukan sesaat setelah siswa selesai mengerjakan ujian akhir semester. 

Siswa dikondisikan masih berada di ruang ujian agar tetap kondusif 

kemudian diberikan pengarahan untuk mengisi skala oleh pengawas dan 

peneliti tetap memonitor kegiatan pengambilan data pada setiap ruangan. 
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Pengukuran 

Data demografi. Lembar identitas responden ini berisi data pribadi siswa 

yang meliputi data diri, data keluarga dan keadaan ekonomi keluarga.  

 

Resiliensi akademik. Pengukuran resiliensi akademik dengan mengadaptasi 

skala Academic Resilience Inventory (ARI) yang dikembangkan oleh Samuels 

(2004). Instrument ini terdiri dari 40 item. Skala ini terdiri dari pernyataan 

self report yaitu pernyataan-pernyataan yang menempatkan individu pada 

situasi yang menggambarkan dirinya, pengukurannya dengan menggunakan 

skala Likert lima poin dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. 

 

School engagement. Pengukuran school engagement dengan mengadaptasi skala 

School Engagement Measure (SEM) yang dikembangkan oleh Fredricks, dkk 

(dalam Moore & Lippman, 2005). Skala ini terdiri dari 15 item dan 

mengukur beberapa dimensi, yaitu behavioral engagement meliputi 

mengerjakan tugas dan menaati peraturan; emotional engagement 

menggabungkan ketertarikan, nilai dan emosi, dan cognitive engagement 

meliputi motivasi, usaha dan penggunaan strategi. Skala ini terdiri dari 

pernyataan self report yaitu pernyataan-pernyataan yang menempatkan 

individu pada situasi yang menggambarkan dirinya, pengukurannya dengan 

menggunakan skala Likert lima poin dari tidak pernah sampai selalu.  

 

Locus of control. Pengukuran locus of control dengan mengadaptasi skala The 

Internal-External (I-E) Scale yang dikembangkan oleh Rotter (1966) dengan 29 

item pertanyaan. Penilaian untuk tiap item internal adalah 0 (nol) dan tiap 

item eksternal adalah 1 (satu). Rotter (1966) memasukkan 6 buah 

pertanyaan yang bersifat distractor untuk menghindari responden 

terpengaruh dengan pertanyaan sebelumnya, sehingga skor minimal untuk 

instrumen ini adalah 0 (extreme internal) dan maksimal 23 (extreme external). 

Semakin rendah skor responden artinya responden memiliki internal locus of 

control. Sedangkan semakin tinggi skor responden, maka responden 

memiliki external locus of control. Dalam penelitian ini digunakan 23 item 

pernyataan setelah dikurangi 6 item yang bersifat distractor. Skala locus of 

control, terdiri dari pernyataan self report yaitu pernyataan-pernyataan yang 

menempatkan individu pada situasi yang menggambarkan dirinya. 

Penilaiannya dengan memilih salah satu dari dua alternatif jawaban yaitu 

untuk tiap item internal bernilai 0 (nol) dan tiap item eksternal bernilai 1 

(satu).  
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Social support. Pengukuran social support dalam penelitian ini dengan 

mengadaptasi skala The Multidimensional Scale of Perceived Social Support 

(MSPSS) yang dikembangkan oleh Gregory D. Zimet pada tahun 1988 dan 

dalam perkembangannya MSPSS telah digunakan untuk mengukur perceived 

social support pada budaya yang berbeda-beda (Zimet, G.D&Canty-Mitchell, 

2000). MPSS terdiri dari 12 item pernyataan dan pengukurannya 

menggunakan skala Likert tujuh poin dari sangat tidak cocok sekali sampai 

sangat cocok sekali. Skala ini terdiri dari pernyataan self report yaitu 

pernyataan-pernyataan yang menempatkan individu pada situasi yang 

menggambarkan dirinya, pengukurannya dengan menggunakan skala Likert 

tujuh poin dari sangat tidak cocok sekali sampai sangat cocok sekali. 

Dalam penelitian ini validitas konstruk dari setiap instrumen diuji 

dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA). CFA digunakan untuk menguji 

sejauhmana masing-masing item valid di dalam mengukur apa yang ingin 

diukur. Dalam CFA peneliti yang berperan untuk menetapkan banyaknya 

faktor dan item serta keterkaitan diantara keduanya yaitu item mana yang 

dirancang untuk mengukur faktor yang mana. Dengan demikian CFA ini 

bertujuan untuk menguji hipotesis tentang satu atau lebih faktor serta saling 

keterkaitan antar faktor tersebut sesuai dengan model teori yang telah 

ditetapkan. CFA ini dianggap lebih scientific karena ada hipotesis tentang 

suatu model teoritis serta pengukurannya, yang dapat diuji kebenarannya 

secara empirik dengan menggunakan metoda statistika (Umar, 2013). 

Dalam penelitian ini yang diuji adalah sebuah model unidimensional (satu 

faktor) dan jika ternyata model ini fit dengan data maka dapat dilakukan uji 

hipotesis apakah masing-masing item signifikan di dalam mengukur apa 

yang ingin diukur. Untuk menguji hal ini peneliti menggunakan software 

Lisrel (Jöreskog & Sörbom, 1999).  

 

Analisa Statistik 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif yang menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) 

yang diolah dengan metode statistika. Kemudian dalam menguji hipotesis 

penelitian digunakan metode analisis regresi berganda (multiple regression 

analysis) yaitu suatu metode untuk meramalkan dan menguji signifikan 

tidaknya pengaruh dari sekumpulan variabel bebas (IV) terhadap satu 

variabel terikat (DV). Teknik analisis regresi berganda (multiple regression 

analysis) yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
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besarnya pengaruh dari ketujuh variabel bebas (IV) terhadap resiliensi 

akademik (DV). 

 

HASIL  

 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 214 orang siswa usia 15-18 tahun, 

selanjutnya karakteristik sampel dalam penelitian ini dijelaskan di tabel 1. 

 

Tabel 1 

Karakteristik Sampel Penelitian 

 

Dalam menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis regresi 

berganda. Dalam regresi ini akan dilihat apakah IV berpengaruh signifikan 

terhadap DV kemudian dilihat juga besaran R square untuk mengetahui 

berapa persen (%) varians DV yang dijelaskan oleh IV, kemudian melihat 

signifikan atau tidaknya koefisien regresi dari masing-masing IV.  

 

Karakteristik 
N=214 

n (%) 

Usia 15 tahun 16   (7.5) 

 16 tahun 94   (43.9) 

 17 tahun 77   (36.0) 

 18 tahun 27   (12.6) 

Jenis Kelamin Laki-laki 86   (40.2) 

 Perempuan 128 (59.8) 

Pekerjaan Ayah Bekerja 214 (100) 

 Tidak Bekerja 0      (0) 

Pekerjaan Ibu Bekerja 40   (18.7) 

 Tidak Bekerja 174 (81.3) 

Pendidikan Ayah SD 11   (5.1) 

SMP 15   (7.0) 

 SMA 111 (51.9) 

 Perguruan Tinggi 77   (36.0) 

Pendidikan Ibu SD 30   (14.0) 
SMP 40   (18.7) 

 SMA 92   (43.0) 

 Perguruan Tinggi 52   (24.3) 

 < Rp.2.200.000 83   (38.8) 

Penghasilan Ayah Rp.2.200.000-Rp.3.300.000 84   (39.2) 

 >Rp.3.300.000 47   (22.0) 

 < Rp.2.200.000 185 (86.4) 

Penghasilan Ibu Rp.2.200.000-Rp.3.300.000 19   (8.9) 

 >Rp.3.300.000 10   (4.7) 
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Tabel 2 

Nilai R Square 

  R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .313a .098 .067 9.65730 .098 3.198 7 206 .003 

a. Predictors: (Constant), SIGNIFICANT OTHERS SUPPORT, LOC, 
BEHAVIORAL ENGAGEMENT, COGNITIVE ENGAGEMENT, FAMILY 
SUPPORT, EMOTIONAL ENGAGEMENT, FRIENDS SUPPORT 

 

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa perolehan nilai R square 

sebesar 0,098 atau sebesar 9,8% dengan nilai df1=7 dan df2=206 sedangkan 

nilai F=3,198 (pada taraf signifikansi 5%). Nilai tersebut berarti sebesar 

9,8% bervariasinya resiliensi akademik pada remaja dipengaruhi oleh semua 

IV dalam penelitian ini, sedangkan sisanya sebesar 90,2% dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar penelitian ini. Kemudian peneliti melakukan uji F 

untuk menganalisis pengaruh dari keseluruhan IV terhadap resiliensi 

akademik remaja. Adapun hasil uji F dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini: 

 

Tabel 3 

ANOVA Pengaruh Keseluruhan IV terhadap DV 

 

Dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai p (sig.) pada kolom paling 

kanan adalah sebesar 0,003 atau p=0,003. Dengan demikian diketahui 

bahwa nilai p<0,05, maka hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada 

pengaruh yang signifikan dari keseluruhan IV terhadap resiliensi akademik 

remaja ditolak, artinya, ada pengaruh yang signifikan dari school engagement, 

locus of control dan social support terhadap resiliensi akademik remaja. 

Langkah selanjutnya adalah melihat koefisien regresi dari masing-

masing IV. Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya koefisien regresi 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 2087.728 7 298.247 3.198 .003b 
Residual 19212.272 206 93.263   
Total 21300.000 213    

a. Dependent Variable: ACADEMIC RESILIENCE 
b. Predictors: (Constant),  SIGNIFICANT OTHERS SUPPORT, LOC, 
BEHAVIORAL ENGAGEMENT, COGNITIVE ENGAGEMENT, FAMILY 
SUPPORT, EMOTIONAL ENGAGEMENT, FRIENDS SUPPORT 
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yang dihasilkan, dapat dilihat melalui kolom nilai t (kolom ke-5) ataupun 

kolom nilai sig. (kolom ke-6). Jika t > 1,96 atau sig < 0,05 maka koefisien 

regresi yang dihasilkan signifikan pengaruhnya terhadap resiliensi akademik 

remaja, begitupun sebaliknya. Adapun besarnya koefisien regresi dari 

masing-masing IV terhadap resiliensi akademik dapat dilihat pada tabel 4 

berikut ini: 

 

Tabel 4 

Koefisien Regresi 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1  (Constant) 25.551 8.739  2.924 .004 

  
BEHAVIORAL 

ENGAGEMENT 
.214 .102 .155 2.112 .036 

  
EMOTIONAL 
ENGAGEMENT 

.027 .085 .024 .320 .749 

  
COGNITIVE 
ENGAGEMENT 

.156 .078 .142 1.985 .049 

  LOCUS OF CONTROL -.078 .091 -.058 -.855 .393 
  FAMILY SUPPORT .112 .083 .102 1.344 .180 
  FRIENDS SUPPORT .011 .104 .009 .109 .913 

  
SIGNIFICANT OTHERS 
SUPPORT 

.046 .087 .043 .534 .594 

a. Dependent Variable: ACADEMIC RESILIENCE, sig <0.05 

 

Berdasarkan tabel 4 koefisien regresi di atas, terdapat dua IV yang 

berpengaruh signifikan terhadap DV yaitu: 

1. Variabel behavioral engagement  

Pada tabel diperoleh koefisien regresi sebesar 0,214 dengan nilai t=2,112 

(t>1,96) dan nilai p=0,036 (p<0,05), karena nilai t>1,96 dan nilai p<0,05 

maka Ha yang berbunyi “terdapat pengaruh yang signifikan dari 

behavioral engagement terhadap resiliensi akademik siswa” diterima. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa behavioral engagement memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap resiliensi akademik siswa. 

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi behavioral engagement, maka 

semakin tinggi resiliensi akademik dan signifikan secara statistik. 

2. Variabel cognitive engagement 

Pada tabel diperoleh koefisien regresi sebesar 0,156 dengan nilai t=1,985 

(t>1,96) dan nilai p=0,049 (p<0,05), karena nilai t>1,96 dan nilai p<0,05 
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maka Ha yang berbunyi “terdapat pengaruh yang signifikan dari cognitive 

engagement terhadap resiliensi akademik siswa” diterima. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa cognitive engagement memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap resiliensi akademik siswa. Hal ini berarti bahwa 

semakin tinggi cognitive engagement, maka semakin tinggi resiliensi 

akademik dan signifikan secara statistik. 

 

Untuk melihat perbandingan besar kecilnya pengaruh antara tiap IV 

terhadap DV dapat diketahui dengan dua cara, yaitu melihat nilai 

signifikansinya dan melihat standardized coefficients. Maka dari tabel diatas 

dapat diketahui perbandingan atau urutan IV yang memiliki pengaruh 

terbesar adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 5 

Urutan IV Yang Memiliki Pengaruh terhadap DV Dari Terbesar Ke Terkecil 

No Independent Variable Standardized Coefficients 

(Beta) 

1 Behavioral engagement 0.155 
2 Cognitive engagement 0.142 
3 Family support 0.102 
4 
5 

Significant others support 
Emotional engagement 

0.043 
0.024 

6 Friends support 0.009 

7 Locus of Control -0.058 

 

Sebagai kesimpulan dari tujuh IV yang diteliti, yaitu school engagement 

(behavioral, emotional, dan cognitive), locus of control, dan social support (family, 

friends, dan significant others) berdasarkan pertambahan R2 yang dihasilkan 

dari setiap penambahan IV yang dilakukan (sumbangan proporsi varians 

yang diberikan) hanya variabel behavioral engagement dan cognitive engagement 

yang memiliki pengaruh signifikan terhadap resiliensi akademik siswa. 

Sedangkan lima variabel lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap resiliensi akademik siswa. 

 

DISKUSI 

 

Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor 

psikologis yang dinilai berpengaruh terhadap resiliensi akademik remaja. 

School engagement, locus of control dan social support memiliki pengaruh 
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bersama yang signifikan terhadap resiliensi akademik remaja meskipun 

pengaruhnya kecil. Beberapa kemungkinan yang menyebabkan kecilnya 

pengaruh tersebut adalah adanya variabel lain yang mempengaruhi 

resiliensi akademik remaja seperti jenis kelamin, kondisi fisik dan 

kesehatan, interaksi dengan guru dan teman sebaya, keterampilan sosial, 

latar belakang keluarga, status sosial ekonomi orangtua, motivasi 

berprestasi, future orientations dan yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

School engagement berpengaruh positif terhadap resiliensi akademik 

remaja. Pengaruh positif yang paling dominan dan secara signifikan 

mempengaruhi resiliensi akademik remaja adalah behavioral engagement. 

Artinya keterlibatan remaja di sekolah dalam bentuk nyata yang meliputi 

partisipasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah, terlibat dalam kegiatan 

akademik dan tugas-tugas belajar, berperilaku positif dan taat pada 

peraturan sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap resiliensi 

akademik remaja. Papalia, Olds dan Feldman (2009) mendukung hasil 

penelitian ini dengan menyatakan bahwa faktor yang paling penting dalam 

membuat remaja untuk tetap bersekolah adalah active engagement atau 

keterlibatan dalam bentuk perilaku secara aktif yaitu sejauh mana siswa 

secara pribadi terlibat di sekolah. Karena salah satu faktor resiliensi yang 

penting dalam kehidupan remaja saat ini adalah keterlibatan mereka dengan 

sekolah atau engagement with school, apabila siswa kurang terlibat dalam 

kegiatan sekolah dipandang sebagai penyebab awal siswa putus sekolah 

(Fredricks, 2004). Dalam tingkat yang paling mendasar, active engagement 

meliputi masuk kelas tepat waktu, mempersiapkan diri, mendengarkan dan 

berespon terhadap guru, dan menaati peraturan sekolah. Kemudian pada 

tingkat berikutnya siswa dapat melibatkan diri dengan tugas-tugas sekolah, 

mengajukan pertanyaan, mengambil inisiatif untuk mencari bantuan saat 

dibutuhkan atau mengerjakan tugas tambahan. 

Dalam penelitian ini juga terungkap bahwa cognitive engagement 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap resiliensi akademik remaja. 

Artinya keterlibatan siswa secara kognitif yaitu meliputi kemampuan dalam 

belajar dan kemauan untuk melampaui persyaratan dasar untuk menguasai 

keterampilan yang sulit berpengaruh signifikan terhadap resiliensi akademik 

remaja. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang mengungkap bahwa 

terdapat hubungan yang kuat antara cognitive engagement dengan prestasi 

siswa, misalnya dengan melihat nilai akademis yang telah dirancang untuk 

mengukur pemahaman siswa (Fredricks, dkk, 2004). Ditambahkan pula 

bahwa cognitive engagement adalah faktor bawaan yang ada dalam tiap 
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individu yang dapat ditingkatkan melalui motivasi belajar dan self-regulated 

learning para siswa, dimana siswa yang memiliki cognitive engagement tinggi 

cenderung belajar secara teratur bukan hanya untuk mendapatkan nilai 

yang bagus. 

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa emotional engagement 

berpengaruh positif namun tidak secara signifikan terhadap resiliensi 

akademik siswa. Artinya keterlibatan siswa secara emosi yaitu meliputi 

reaksi afeksi baik positif dan negatif terhadap guru, teman sekelas, 

akademisi atau sekolah, termasuk juga identifikasi dengan sekolah yang 

mencakup belonging atau perasaan menjadi bagian terpenting dan bernilai 

bagi sekolah memiliki pengaruh positif terhadap resiliensi akademik siswa 

meskipun tidak secara signifikan. Sejalan dengan penelitian Gonzales dan 

Padilla (dalam Anne K. Driscoll, nn) yang mengungkapkan bahwa siswa 

yang merasa nyaman di sekolah memiliki hasil yang positif dibandingkan 

mereka yang merasa tidak menjadi bagian dari sekolah tersebut. Siswa 

dengan nilai yang tinggi memiliki sense of belonging yang besar daripada 

siswa yang tinggal kelas. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil 

survey yang menunjukkan bahwa hal yang berpengaruh positif terhadap 

school engagement yaitu meliputi perasaaan mereka untuk berprestasi dengan 

baik, memiliki guru yang dapat diajak berdiskusi, berpartisipasi aktif dalam 

kelompok olahraga di sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya (Taylor & 

Nelms, 2006). 

Siswa yang resilien cenderung untuk melakukan segala hal dengan 

baik di sekolah. Keberhasilan akademik tidak hanya menjadi hasil dari 

resiliensi, tetapi juga mempengaruhi kesukesan hidup di masa depan 

(Samuels, 2004). Hasil penelitian menunjukkan bahwa school engagement 

memberikan pengaruh terbesar terhadap resiliensi akademik remaja, karena 

siswa yang lebih terhubung dengan sekolahnya menjadi lebih termotivasi 

untuk berprestasi dan memperoleh pencapaian akademik yang lebih tinggi. 

Harga diri siswa dapat tumbuh dengan baik di sekolah apabila siswa merasa 

bahwa mereka menjadi bagian terpenting dan secara pribadi dihargai dan 

diakui menjadi bagian dari kelompok tersebut. Adanya keterlibatan aktif 

terhadap kegiatan sekolah, pandangan yang positif terhadap sekolah, rasa 

memiliki persahabatan (peer belonging), rasa kekeluargaan (familism) dan rasa 

memiliki terhadap sekolah (school belonging) menjadi prediktor yang 

signifikan terhadap resiliensi akademik. 

Social support berpengaruh positif terhadap resiliensi akademik remaja, 

tetapi pada ketiga aspeknya tidak diperoleh pengaruh yang signifikan. 



TAZKIYA Journal of Psychology  Vol. 19 No. 1 April 2014 

13 

Artinya dukungan keluarga, teman dan seseorang yang spesial memiliki 

pengaruh positif terhadap resiliensi akademik siswa meskipun tidak secara 

signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian dari CRESPAR (The Center for 

Research on the Education of Students Placed at Risk) yang meneliti pengaruh 

sumber daya sosial seperti orangtua, teman, guru dan dukungan sekolah 

terhadap resiliensi siswa. Ditemukan bahwa sumber daya sosial seperti 

orangtua yang peduli, partisipasi dalam kegiatan ekstrakulikuler dan guru 

yang mendukung siswa sangat bermanfaat dalam pencapaian prestasi 

akademik siswa (Nettles, Mucherach dan Jones, 2000). Pendapat hampir 

serupa diungkap Williams (2011) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

hubungan antara keluarga, sekolah dan masyarakat dapat mendukung hasil 

akademik siswa menjadi lebih baik. Resiliensi dapat dijadikan penentu 

emosi yang positif, jika seseorang itu resilien maka dapat dijadikan 

indikator yang sangat kuat bahwa orang tersebut juga memiliki interaksi 

sosial yang positif (Homa, 2012).  

Hal ini sejalan dengan teori ekologi yang menekankan bahwa seorang 

anak merupakan bagian yang integral dari lingkungan dimana ia berada. 

Brofenbrener (dalam Santrock, 2002) seorang pencetus teori ekologi 

menyatakan bahwa lingkungan sosiokultural seorang anak sangat 

mempengaruhi perkembangannya. Lingkungan ini dimulai dari lingkungan 

yang sangat dekat dengannya yaitu hubungannya dengan keluarga, 

kemudian meluas pada teman sebaya, sekolah dan masyarakat.  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan arah pengaruh yang negatif 

namun tidak signifikan yaitu pada variabel locus of control terhadap resiliensi 

akademik siswa. Artinya semakin tinggi locus of control atau seseorang 

dengan eksternal locus of control memiliki resiliensi akademik yang rendah, 

sedangkan semakin rendah locus of control atau seseorang dengan internal 

locus of control memiliki resiliensi akademik yang tinggi meskipun tidak 

secara signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian dari beberapa peneliti 

yang menyatakan bahwa anak-anak dan remaja yang resilien memiliki 

internal locus of control yang lebih besar dibandingkan anak-anak seusia 

mereka yang tidak resilien (Cowen, dkk; Grossman, dkk; Luthar&Zigler; 

Magnus, dkk; Weist, dkk; Werner&Smith , dalam Gizir, 2004). Sebagai 

contoh, internal locus of control secara positif dapat memprediksi prestasi 

akademik pada siswa sekolah menengah dan tinggi (Connell, 

Spencer&Aber; Steveson, Chen&Lee, dalam Gizir, 2004). Hasil penelitian 

ini juga sejalan dengan penelitian Gizir (2004) yang menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif antara internal locus of control dengan 
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resiliensi akademik siswa. Dengan memiliki internal locus of control seorang 

individu yakin bahwa peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka 

merupakan hasil dari usaha dan tindakan mereka sendiri bukan 

keberuntungan. Dengan kata lain individu merasa yakin bahwa apa yang 

terjadi pada seseorang berada di bawah kendalinya. Hal ini diperkuat 

dengan penelitian Anne K. Driscoll (nn) bahwa individu dengan internal 

locus of control, yaitu orang yang percaya bahwa mereka memiliki kendali 

atas hidup mereka, lebih mungkin untuk dapat mengatasi kesulitan dan 

menunjukkan perkembangan yang sehat dan positif hasil daripada remaja 

yang percaya bahwa nasib mereka sebagian besar dikendalikan oleh pihak 

luar (eksternal locus of control). 

Untuk penelitian lebih lanjut diharapkan dapat meninjau faktor-faktor 

lain yang berpengaruh terhadap resiliensi akademik remaja seperti jenis 

kelamin, kondisi fisik dan kesehatan, interaksi dengan guru dan teman 

sebaya, keterampilan sosial, latar belakang keluarga, status sosial ekonomi 

orangtua, motivasi berprestasi, future orientations dan hal lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini sehingga dapat memperkaya hasil penelitian. 

Kemudian untuk memperdalam hasil penelitian, diharapkan dapat 

mengembangkan alat ukur yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan 

lingkungan sosial budaya dari populasi penelitian mengingat masih 

terbatasnya alat ukur resiliensi akademik. 
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Abstract 
Aim: This study was conducted to examine effect of stuffiness and personality type on train 

passangers' coping. Method: Sample of this study were 199 Rangkas-Jakarta train passengers. 

Data was obtained using stuffiness scale questionnaire, sampling technique used in this study 

was nonprobability sampling. Data analysis used was Multiple Regression Analysis, α=0.05. 
Result: result of this study shows that there is significant effect of stuffiness and personality 

type on coping. Proportion of variance of coping explained by all IV was 59.8%, 40.2% was 
affected by other variables outside this study. Reslut of minor hypothesis test shows situational 
stuffiness, interpersonal stuffiness, psychological stuffiness, personality type openness, 
agreeableness, and consciencetiousness have significant effect on coping. Whereas personality 
extraversion and neuroticism don't affects coping significantly.  

 
Keywords: Coping, Stuffiness, Personality Type, Train Passengers 

 

Abstrak 
Tujuan: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kesesakan dan tipe 

kepribadian, terhadap coping. Metode: Sampel dalam penelitian ini adalah penumpang 

kereta api Rangkas - Jakarta sebanyak 199 orang. Data diperoleh dengan pengisian 
kuesioner yaitu skala kesesakan, Teknik sampling yang digunakan adalah nonprobability 
sampling. Analisis data yang digunakan adalah Multiple Regression Analysis pada taraf 
signifikansi 0,05. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

kesesakan dan tipe kepribadian terhadap coping.Proporsi varians dari coping yang dijelaskan 
oleh semua independent variable adalah sebesar 59.8%, sedangkan 40.2% sisanya 
dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Hasil uji hipotesis minor menunjukkan 
bahwa kesesakan situasional, kesesakan interpersonal, kesesakan psikologis, tipe kepribadian 
openness, agreeableness, dan conscientiousness memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
coping. Sedangkan tipe kepribadian extraversion dan neuroticism tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap coping. Kesimpulan: Terdapat pengaruh yang signifikan dar seluruh 

independent variable terhadap coping pada penumpang kereta api Rangkas - Jakarta 

 
Kata Kunci: Coping, Kesesakan, Tipe Kepribadian, Penumpang Kereta Api 
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PENDAHULUAN 

 

Kereta Api merupakan salah satu jenis transportasi darat yang cukup 

diminati masyarakat dengan jumlah penumpang sebanyak 121.105 jiwa 

khusus Jabotabek pada  tahun 2011, 134.088 jiwa pada di tahun 2012 dan 

141.613 jiwa di tahun 2013 (BPS, 2013). Dari tahun ke tahun peningkatan 

jumlah penumpang kereta ini membuktikan bahwa  minat  masyarakat  

untuk  menggunakan  moda  transportasi  umum  sangatlah tinggi.Kereta 

api merupakan alat transportasi yang ekonomis dan dapat dijangkau dari 

segi keuangan oleh semua kalangan. Selain itu, kereta api mampu 

menempuh jarak yang cukup jauh dengan waktu singkat. Ditambah dengan 

persoalan kemacetan di daerah Jakarta dan sekitarnya yang tidak ada habis-

habisnya sehingga banyak masyarakat yang beralih untuk menggunakan 

kereta api sebagai sarana transportasi utamanya. Hanya saja sekarang ini, 

keadaan kereta api sebagai alat transportasi yang mulai diminati kurang 

menyenangkan. Terkadang para penumpang harus mengalami situasi yang 

kurang baik seperti  berdesak-desakan  dan  menunggu  keterlambatan  

kedatangan  kereta  yang menyebabkan terjadinya  penumpukan 

penumpang yang membuat kereta api semakin padat. Masalah tidak 

berhenti sampai disitu, mereka harus berebutan untuk dapat naik ke dalam 

kereta dan terkadang sering memaksakan diri untuk naik ke dalam kereta 

meski kereta sudah sangat penuh. Setelah berada dalam kereta api, mereka 

harus menghadapi kondisi yang berdesakan, kegerahan dan masih banyak 

hal lainnyya yang kurang menyenangkan. Hal ini merupakan pemandangan 

yang terjadi setiap harinya di perkeretaapian Indonesia khusunya kereta 

ekonomi jurusan Rangkas – Jakarta. Suasana setiap hari seperti ini 

dinamakan dengan daily hassles. Menurut Taylor (2006) daily hassles 

merupakan masalah yang sering dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari 

yang menyangkut ketidakpuasan kerja atau masalah-masalah lingkungan 

seperti kesesakan atau kebisingan. 

Gifford (1987) menyatakan bahwa kesesakan adalah perasaan 

subjektif akan terlalu banyaknya orang di sekitar individu. Stokols (1987) 

mendefinisikan kesesakan sebagai hasil penilaian dari kondisi variabel fisik, 

variabel situasional, dan karakteristik personal.Heimstra (1974) mengatakan 

bahwa apabila kesesakan tidak dapat diatasi, maka akan menyebabkan 

penyakit fisik dan mental seperti penyakit jantung, hipertensi dan stres. 

Stres yang dialami individu dapat memberikan dampak yang berbeda 

tergantung pada kemampuan individu dalam menghadapi stres. Individu 
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yang mengalami stres umumnya tidak mampu melakukan interaksi sosial 

dengan baik, sehingga dapat menurunkan perilaku untuk membantu orang 

lain, oleh sebab itu penting adanya coping. Menurut Zlutnick dan Altman 

(dalam Heimstra, 1974) kesesakan memiliki tiga aspek yakni: 

1. Aspek situasional, yaitu faktor–faktor yang berhubungan dengan situasi 

tertentu, misalnya jumlah orang perunit rumah, jumlah orang di luar 

rumah, karakteristik tempat (seperti tipe kamar) juga didasarkan pada 

situasi terlalu banyak orang yang saling berdekatan dalam jarak yang 

tidak diinginkan sehingga menyebabkan gangguan secara fisik dan 

ketidaknyamanan, tujuan yang terhambat oleh kehadiran orang orang 

yang terlalu banyak, ruangan yang menjadi semakin sempit karena 

kehadiran orang baru ataupun kehabisan ide.  

2. Aspek interpersonal, menunjuk pada perasaan yang berkaitan dengan 

kesesakan yang dialami, biasanya adalah perasaan negatif pada orang 

lain maupun pada situasi yang dihadapi. Aspek interpersonal juga 

merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan interaksi 

dengan berbagai cara, antara lain mengunci diri dalam ruangan untuk 

menghindari interaksi dengan orang lain Perasaan positif dalam 

kesesakan tidak dapat dipungkiri, namun perasaan ini hanya terjadi jika 

individu berhasil menangani rasa sesak dengan strategi penanggulangan 

masalah yang digunakan. 

3.  Aspek psikologis, yaitu bahwa pengalaman masa lampau dan perbedaan 

individu merupakan hal penting dalam menentukan apakah kesesakan 

dialami dalam situasi tertentu. Kesesakan menimbulkan respon yang 

jelas hingga samar seperti mengeluh, menghentikan kegiatan dan 

meninggalkan ruang, tetap bertahan  namun  berusaha  mengurangi  rasa  

sesak  yang  timbul,  menghindari kontak mata, beradaptasi hingga 

menarik diri dari interaksi sosial. 

Lazarus dan Folkman (1984) menggambarkan coping sebagai suatu 

proses yang dilakukan individu untuk menghadapi atau mengatasi tuntutan-

tuntutan (baik yang berasal dari individu maupun dari lingkungan) dengan 

menggunakan sumber-sumber daya yang dimiliki. Menurut Rutter and 

Taylor, strategi coping yang paling efektif adalah strategi yang sesuai 

dengan jenis stress dan situasi. Keberhasilan coping lebih tergantung pada 

penggabungan strategi coping yang sesuai dengan ciri masing-masing 

kejadian yang penuh dengan stress (dalam Smet, 1994). Carver, Scheier dan 

Weintraub (1989) mengembangkan coping yang di adaptasi dari teori 

Lazarus yaitu 5 diantaranya merupakan bentuk problem solving focused coping, 
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5 lainnya merupakan bentuk emotion focused coping. 

Jenis strategi coping yang termasuk dalam problem solving focused coping, 

sebagai berikut: 

Active Coping, merupakan proses pengambilan langkah aktif uuntuk 

mengatasi stressor attau mengurangi efek buruk yang ditimbukan oleh 

sressor tersebut. Yang termasuk active coping adalah melakukan tindakan 

secara bertahap. 

Planning, berkaitan dengan perencaaan mengenai hal-hal yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi situasi yang menimbulkan stres. Yang dimaksud 

planning adalah meranccang suatu strategi untuk dilakukan, memikirkan 

cara terbaik untuk memecahkan suatu masalah atau merencanakan langkah 

terbaik yang akan diambil untuk menghadapi stressor.  

Supression of competiting activities, adalah usaha untuk mengesampingkan 

hal-hal atau kegiatan lain, mencoba menghindari gangguan dari suatu 

situasi atau kejadian lain yang mugkin timbul, untuk dapat berkonsentasi 

penuh daam menghadapi sumber stres.  

Restrain Coping, bentuk strategi coping berupa suatu latihan untuk 

mengontrol atau mengendalikan diri. Dalam hal ini individu menunggu 

sampai pada kesempatan yang tepat untuk bertindak, sehingga ia dapat 

mengatasi sumber secara efektif. Restrain coping dapat dikatakan sebagai 

proses yang aktif bila individu memfokuskan ada usaha menghadapi 

stressor, tapi juga dapat dikatakan sebagai strategi yang pasif karena harus 

menunggu. Seeking social support for instrumental reason, merupakan bentuk 

strategi coping yang berupaya unuk mendapatkan dukungan sosial dengan 

cara mencari nasehat, bantuan atau informasi dari orang lain.  

Sedangkan jenis strategi yang termasuk dalam emotion focused coping, 

sebagai berikut: 

Seeking Social Support for emotional reason, merupakan strategi coping dalam 

bentuk mencari dukungan moral, simpati atau pengertian dari orang lain. 

Kecendrungan individu untuk mencari dukungan sosial untuk alasan 

emosioal ini dapat membuat individu yang tadinya merasa tidak aman 

karena situasi yang menekan, menjadi merasa aman kembali. Di sisi lain 

kecendrungan ini bersifat negatif karena sumber-sumber simpati lebih 

banyak dipergunakan sebagai jalan uuntuk menyalurkan perasaan individu. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis coping ini tidak selalu adaptif 

dalam mengahadapi stres. Meskipun demikian, jenis coping ini dapat 

menjadi sesuatu yang positif bila dukungan sosial yang diperoleh individu 

membuat ia termotifasi untuk menghadapi dan mengatasi stres secara aktif. 
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Positive reinterpretation and growth, merupakan suatu bentuk coping dengan 

cara menilai kembal situasi secara lebih positif. Selanjutnya penelitian ini 

dapat mengarahkan indiidu untuk melakukan tindakan problem focused 

coping.  

Denial, merupakan suatu usaha untuk menolak kehadiran sumber stess 

tersebut tidak nyata. 

Turning to religion, yaitu kembali berpaling pada agama apabila seseorang 

berada dalam keadaan stres. Perilaku coping ini cukup penting sifatnya bagi 

sebagian besar individu.  

Acceptance, merupakan kebalikan dari denial, dan merupakan perilaku coping 

yang penting pada situasi dimana seseorang harus menerima atau 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang dialaminya. Namun acceptance 

bukan merupaka perilaku coping yang adaptif pada situasi dimana sumber 

stress dapat diubah secara mudah karena itu kedudukan acceptance sebagai 

perilaku coping yang adaptif dan fungional masih dipertanyakan. 

Kepribadian  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam  

seseorang  menentukan coping. Kepribadian memiliki pengaruh pada 

seseorang dalam menghadapi stress yang dialami dan coping yang 

dilakukan. Taylor (2006) mengemukakan bahwa beberapa kepribadian 

memengaruhi reaksi seseorang terhadap stres dan coping yang digunakan. 

Tipe kepribadian big five adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam 

psikologi untuk melihat kepribadian manusia melalui traityang tersusun 

dalam lima buah dimensi kepribadian yang telah dibentuk dengan 

menggunakan analisis faktor. Lima dimensi trait kepribadian tersebut terdiri 

dari extraversion, agreeableness, neuroticism, openness dan conscientiousness (Costa 

dan McCrae, dalam Feist & Feist, 2009). 

Secara umum tujuan daripada penelitian ini untuk mengukur 

pengaruh kesesakan dan tipe kepribadian terhadap coping pada penumpang 

kereta api Rangkas – Jakarta. Penelitian mengenai kesesakan, tipe 

kepribadian dan coping penting untuk diteliti karena bila stres akibat 

kesesakan tidak diatasi melalui coping yang tepat akan menimbulkan 

permasalahan bagi individu. 

 

METODE 

 

Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 199 orang yang diperoleh dengan 

accidetal sampling pada penumpang kereta api jurusan Rangka – Jakarta. 
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Dalam menyebarkan kuesioner peneliti turun langsung meminta responden 

mengisi kuesioner diatas kereta api, di dalam stasiun kereta api serta 

menyebarkan kuesioner secara online menggunakan media sosial facebook 

dan twitter. Adapun karakteristik penumpang kereta api yang akan 

dijadikan sampel penelitian ini sebagai berikut (1) Bisa membaca; (2) Usia 

18 – 60 Tahun; (2) Setiap harinya menggunakan kereta api sebagai alat 

transportasi utamanya 

 

Pengukuran 

Coping stress. Skala yang digunakan untuk mengukur coping disusun sendiri 

oleh penulis berdasarkan dimensi coping dari carver dan weinstraub (1989). 

Jenis coping dibagi menjadi dua yaitu Problem focused coping dan emotion 

focused coping. Skala ini terdiri dari 24 item, setelah dilakukan uji validitas 

terdapat 15 item yang valid. 

Kesesakan. Skala yang digunakan untuk mengukur kesesakan disusun 

sendiri oleh penulis berdasarkan dimensi kesesakan dari altman dan 

zlutnick (dalam Heimstra, 1974). Kesesakan memiliki tiga aspek: aspek 

situasional, aspek interpersonal dan aspek psikologis. Skala ini terdiri dari 

30 item, setelah dilakukan uji validitas terdapat 17 item yang valid. 

Tipe kepribadian. Skala yang digunakan untuk mengukur tipe kepribadian 

big five adalah adaptasi dari Mini-IPIP five factor model personality scale oleh 

Andrew J. Cooper yang terdiri dari 20 item.Setelah dilakukan uji validitas 

terdapat 14 item yang valid. 

 

Analisa statistik 

Peneliti menggunakan metode analisis regresi berganda yaitu suatu metode 

untuk menguji signifikan tidaknya pengaruh dari sekumpulan variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 
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HASIL 

 

Tabel 1 

Karakteristik Partisipan (N=150) 

Karakteristik n (%) 

Jenis Kelamin 
Laki-laki 104 (52,0) 

Perempuan 96   (48,0) 

Pendidikan  
SD 12  (6,0) 

SMP 22  (11,0) 

SMA 96  (48,0) 

D3 18  (9,0) 

≥S1 50  (25,0) 
Tidak sekolah 2    (1,0) 

Pekerjaan  

Pelajar 90(45,0) 
Karyawan 75 (37,5) 
Ibu Rumah Tangga 16 (8,0) 
Pedagang 13 (6,5) 

Kategorisasi Coping 

Rendah 
Tinggi 

 

94(47,0) 
106 (53,0) 

 

Analisa Pengaruh  

Dari hasil analisis multiple regression diperoleh R2 sebesar 0,598 atau 59,8%. 

Artinya proporsi varians dari coping yang dijelaskan oleh semua independent 

variable adalah sebesar 59,8%, sedangkan 40,2% sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar penelitian ini. Dari koefisien regresi, independen 

variabel yang berpengaruh signifikan terhadap coping pada penumpang 

kereta api Rangkas – Jakarta adalah kesesakan situasional, kesesakan 

interpersonal, kesesakan psikologis, openness, agreeableness, dan 

conscientiousness. 

 

Tabel 2 

Anova 

 Model Sum of Df Mean F Sig 

  Squares  Square   

 Regression 4451.623 8 556.453 35.364 .000 

 Residual 2989.624 190 15.735   

 Total 7441.247 198    
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Tabel 1 menunjukkan bahwa model memiliki model fit yang baik (sig 

> .05), yang mengindikasikan bahwa model regresi sesuai dengan data. 

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa hipotesisi nihil yang 

menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel 

independen ditolak. Artinya ada pengaruh yang yang signifikan kesesakan 

dan tipe kepribadianterhadap coping pada penumpang kereta api Rangkas – 

Jakarta. 

Tabel 3 

Regresi 

  Coefficientsa    

  Unstandardized Standardized T Sig. 

  Coefficients Coefficients   

  B Std. Beta   

   Error    

1 (Constant) 20.215 3.801  5.318 .000 

 SITUASIONAL .095 .035 .135 2.671 .008 

 INTERPERSONAL -.035 .013 -.129 
-
2.699 .008 

 PSIKOLOGIS .045 .017 .140 2.672 .008 

 NEUROTISM 0.21 .031 .034 .673 .502 

 EXTRAVERSION -.029 .029 -.049 -.979 .329 

 OPENESS .254 .026 .507 9.671 .000 

 AGREEABLENESS .029 .013 .111 2.205 .029 

 CONSCIENTIOUSNESS .216 .038 .314 5.621 .000 

a. Dependent Variabel: COPING 

 

DISKUSI 

 

Dari tiga aspek kesesakan yaitu kesesakan situasional, kesesakan 

interpersonal dan kesesakan psikologis, hanya kesesakan situasional dan 

psikologis yang memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap coping. 

Sedangkan kesesakan interpersonal berpengaruh negatif secara signifikan 

terhadap coping. Kesesakan situasional berpengaruh positif terhadap coping 

secara signifikan. Artinya, semakin tinggi kesesakan situasional yang 

dirasakan maka semakin tinggi pula coping yang dilakukan.Kesesakan 

situasional didasarkan pada situasi terlalu banyaknya orang yang saling 

berdekatan dalam jarak yang tidak diinginkan sehingga menyebabkan 
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ketidaknyamanan.Selain itu, faktor situasional lainnya yang dapat 

mempengaruhi persepsi seseorang terhadap kesesakan seperti kondisi fisik 

dari gerbong kereta, tempat duduk yang rusak, jendela yang kurang lebar, 

kipas angin/AC yang tidak berfungsi dengan baik, dll. Altman (1975) 

menyebutkan adanya faktor situasional seperti suara gaduh, panas, dan 

karakteristik setting lainnya dapat mempengaruhi kesesakan. Kesesakan 

Interpersonal berpengaruh negatif terhadap coping, artinya semakin tinggi 

kesesakan interpersonal yang dirasakan, maka coping yang dilakukan 

semakin rendah. Penelitian oleh Epley (dalam Stokols, 1987) menunjukkan 

bahwa pengurangan stress akibat kesesakan berhubungan dengan perasaan 

interpersonal yang positif. Sedangkan menurut stokols & sundstrom (dalam 

Stokols, 1987) kesesakan interpersonal menunjuk pada perasaan yang 

berkaitan dengan kesesakan yang dialami, biasanya adalah perasaan negatif 

pada orang lain. Artinya dalam penelitian ini kesesakan interpersonal yang 

berpengaruh negatif terhadap coping secara signifikan dikarenakan oleh 

kuatnya perasaan negatif pada orang lain yang menyebabkan coping 

rendah. Karena, untuk dapat mengurangi stress akibat kesesakan (coping) 

perlu adanya perasaan interpersonal yang positif. Pada variabel kesesakan 

psikologis didapatkan hasil bahwa variabel berpengaruh positif terhadap 

coping secara signifikan.Artinya semakin tinggi kesesakan psikologis yang 

dirasakan maka semakin tinggi pula coping yang dilakukan.Kesesakan 

psikologis merupakan kesesakan yang menimbulkan respon seperti 

mengeluh, menghindari kontak mata sampai menghentikan kegiatan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Richard B. Colvin, 

dikatakan bahhwa kesesakan itu adalah perasaan subjektif akan terlalu 

banyaknya orang di sekitar individu sehingga timbul perasaan untuk 

membutuhkan ruang yang lebih yang kemudian dapat menyebabkan stress 

secara psikologis (Stokols, 1972). Pada konteks kesesakan, proses coping itu 

adalah ketika individu berupaya untuk mengurangi dampak dari interaksi 

sosial yang disebabkan oleh kepadatan. Isu utama proses coping pada 

kesesakan adalah bagaimana individu mampu mereduksi stress yang 

diakibatkan oleh kesesakan tersebut. Secara umum, individu akan memilih 

coping style yang efektif berdasarkan pada pengalaman sebelumnya (Stokols, 

1987). 

Pada variabel neurotism dan exraversion secara tidak signifikan 

memengaruhi coping. Neuroticism dan extraversion berkaitan dengan 

kemampuan seseorang untuk menahan stress, untuk berbahagia dan 

menikmati hidup. Neuroticism mengidentifikasi kecendrungan individu 
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apakah mudah mengalami stress, memiliki ide yang tidak realistis, 

mempunyai coping response yang maladaptive. Sedangkan extraversion 

menilai kuantitas dan intensitas interkasi interpersonal ( Costa& McCrae 

1985; 1990; 1992 dalam Pervin & John, 2001). Ketika neuroticism individu 

tinggi, ia akan mudah mengalami stress dan memiliki coping response yang 

maladaptive sehingga akan lebih sering merasakan afek negatif. 

Variabel openness berpengaruh positif terhadap coping secara 

signifikan.Artinya semakin tinggi skor openness semakin tinggi coping yang 

dilakukan.Openness menilai bagaimana individu menggali sesuatu yang 

baru (Costa&McCrae dalam Pervin & John, 2001).Individu yang memiliki 

karakterisik skor openness yang tinggi cenderung kreatif, imajinatif, penuh 

rasa penasaran dan memiliki minat yang besar. 

Variabel agreeableness berpengaruh positif terhadap coping secara 

signifikan. Artinya bahwa semakin tinggi skor agreeableness seseorang maka 

semakin tinggi pula coping yang dilakukan. Individu dengan skor 

agreeableness yang tinggi cenderung mudah percaya pada orang lain, murah 

hati, suka menolong. 

Variabel conscientiousness berpengaruh positif terhadap coping secara 

signifikan, artinya semakin tinggi conscientiousness semakin tinggi pula coping 

yang dilakukan. Individu yang memiliki skor conscientiousness dengan skor 

tinggi biasanya mereka yang teratur dan terorganisir baik dalam setiap 

pekerjaan, disiplin, bertanggung jawab. 

Peneliti menyadari banyak kekurangan dalam penelitian ini. Oleh 

karena itu peneliti memberikan beberapa saran yang terdiri dari saran 

metodologis dan praktis berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian 

tersebut. Adapun saran teoritis dengan mempertimbangkan hasil penelitian 

yang menemukan bahwa pengaruh kesesakan dan tipe kepribadian terhadap 

coping sebesar 59,8% maka bagi peneliti lain yang tertarik meneliti variabel 

yang sama agar melibatkan variabel independen lain atau variabel lain yang 

dirasa dapat memengaruhi tingkat coping. Misalkan dengan menambahkan 

variabel lainnya seperti dukungan sosial dan budaya. Dengan 

mempertimbangkan variabel tersebut, diharapkan penelitian selanjutnya 

akan lebih menyempurnakan hasil penelitian sebelumnya. Sedangkan untuk 

saran praktis peneliti menyarankan kepada penumpang kereta api ketika 

dihadapkan pada situasi kereta yang padat dan sesak hendaknya 

menggunakan coping sesuai dengan karakteristik masing – masing, guna 

mencapai coping yang adaptif agar kesesakan yang dirasakan tidak berlarut – 

larut yang nantinya dapat menyebabkan gangguan fisik maupun psikis jika 
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tidak diatasi dengan tepat.  
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Abstract 
This study aimed to examine the effect of emotional intelligence and attachment styles to the 
career decision making on SMAN 36 Jakarta. This study used a quantitative approach with 
multiple regression analysis. The sample totaled 237 high school students were taken using a 
non probability sampling technique. In this study, researcher modified the instrumental data, 
namely Assessment of Career Decision Making (ACDM), Wong And Law Intelligence Scale 
(WLEIS) and Adult Attachment Scale (AAS). Research data analysis using SPSS software, 
while for the construct validity testing using CFA. Based on the analysis of data, there is three 
research conclusions. The first conclusion is that there is a significant relationship between 
emotional intelligence and attachment styles to rational career decision making on students. It 
was found that the variable that have a significant effect is the use of emotions. The second 
conclusion is there is no significant relationship between emotional intelligence and 
attachment styles to the intuitive career decision making on students. It was found that the 
variable that have a significant effect is the avoidance attachment style. The final conclusion 
there is a significant relationship between emotional intelligence and attachment styles to 
dependent career decision making on students. It was found that the variable that have a 
significant effect is self emotions appraisal and regulation of emotions. For further study, the 

researcher suggested using other variables such as personality, social support, self efficacy and 
demographic variables. 

 
Keywords: Career Decision Making,  Emotional Intelligence, Attachment Style 

 

Abstrak 
Tujuan: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh self-efficacy yang digunakan 

sebagai mediator pengaruh stres kerja dan tipe kepribadian terhadap somatisasi. Metode: 

Partisipan adalah anggota Polisi Satuan Lalu Lintas Polda Metro Jaya (Satlantas PMJ) 
(N=208) dengan rentang usia 30 sampai 45 tahun. Data diperoleh melalui pengisian 
kuesioner untuk mengukur somatisasi dengan Somatization of Emotional Conflict Scale 
(SECS), mengukur self-efficacy dengan Self-Efficacy Scale (SES), mengukur stres kerja 
dengan Occupational Stress Scale (OSS), dan tipe kepribadian dengan Big Five Inventory 
(BFI). Analisa data yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis) Hasil: Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung yang 
signifikan dari model self-efficacy sebagai mediator pengaruh stres kerja dan tipe kepribadian 
terhadap somatisasi. Tipe kepribadian yang memiliki pengaruh secara signifikan adalah 
agreeableness, openness, dan conscientiousness, sedangkan extraversion dan neuroticism tidak 
signifikan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat interaksi usia dengan tipe 
kepribadian agreeableness terhadap somatisasi melalui self-efficacy. Kesimpulan: Diperlukan 

pelatihan penyegaran bagi Satlantas PMJ yang sudah lama menjalani pekerjaan sehingga 
para anggota Satlantas dapat segera mendeteksi hal-hal yang dapat membuat stres kerja, 
sehingga dapat membuat strategi coping yang tepat. Perhatian khusus juga perlu dilakukan 
bagi anggota dengan tipe kepribadian agreeableness, karena semakin tinggi usia semakin 
rentan mengalami gejala somatisasi. 

 
Kata Kunci: Somatisasi, Self-Efficacy, Stres Kerja, Tipe Kepribadian 

 
 
Diterima: 13 November 2013 Direvisi: 16 Desember 2013 Disetujui: 24 Desember 2013 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Anggota Polisi Satuan Lalu Lintas Polda Metro Jaya (Satlantas PMJ) 

adalah anggota kepolisian yang memiliki tugas-tugas yang meliputi 

penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan lalu lintas 

untuk masyarakat, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan 

bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam 

bidang lalu lintas di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia Daerah 

(Polda) (Murti, 2005). Polisi lalu lintas dapat dikatakan polisi yang paling 

dekat dengan masyarakat karena tugas-tugas mereka langsung berhadapan 

dengan masyarakat di lapangan. Tugas-tugas tersebut menjadi tanggung 

jawab seorang anggota kepolisian yang nantinya akan sangat membantu  

masyarakat, namun apabila seorang anggota polisi tidak sanggup menjalani 

tanggung jawabnya dan merasa tugas-tugas tersebut menjadi tugas yang 

sangat berat maka akan mempengaruhi kualitas kerja mereka. 

Tentunya para Polantas (Polisi Lalu lintas) tersebut lebih banyak 

mendapat tekanan baik secara internal maupun eksternal. Akibat beban 

kerja tersebut, tidak sedikit laporan yang masuk ke dalam deretan kasus-

kasus polisi bermasalah, banyak masalah kesehatan mental yang dialami 

anggota polisi (Kompas, 2013). Somatisasi  merupakan aspek kesehatan 

mental yang penting dan perlu diteliti sebab somatisasi yang terjadi pada 

Polantas secara tidak langsung dapat merugikan segala aktivitas yang 

dilakukan.  
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Secara teori gangguan somatisasi yang sebelumnya dikenal dengan 

istilah Briquet‟s syndrome merupakan salah satu gangguan fisik yang spesifik 

yakni kelompok gangguan yang memiliki gejala fisik yang berulang tetapi 

tidak ditemukan penjelasan medis yang sesuai dengan apa yang 

dirasakannya, misalnya mengalami kehilangan suara dan hanya berbicara 

dengan berbisik walaupun organ-organ tubuh dan sistem saraf dalam 

kondisi normal (Davison, Neale & Kring, 2010). Seseorang dengan 

gangguan somatisasi bereaksi terhadap tekanan psikososial dan lingkungan 

yang membuat stres sehingga tubuh merasa sakit. Sakit yang biasanya 

dirasakan berpusat pada jantung, pernafasan, penglihatan, kulit dan sistem 

organ lainnya (Katon, Ries & Kleinman 1984; Moore & Jefferson, 1996 

dalam Davison et al., 2010). Selain itu, somatisasi merupakan cerminan 

konflik antara persepsi pribadi dan professional distres (Kirmayer, 2004). 

Menurut DSM IV-TR ada beberapa gejala (simptom) somatisasi, 

yaitu: (dalam Kaplan dan Sadock‟s, 2005) 

1. Terdapat riwayat banyak keluhan fisik yang dimulai sebelum usia 30 

tahun terjadi pada akhir periode beberapa tahun dan dampaknya bisa 

terlihat atau secara signifikan dapat merusak kehidupan sosial, 

pekerjaan, maupun fungsi area kehidupan penting lainnya. 

2. Untuk memenuhi kriteria diagnostik, yang bersangkutan harus 

mengalami keempat hal di bawah ini:  

a. Empat simptom rasa sakit/nyeri dibagian berbeda (seperti kepala, 

punggung, sendi, dada, selama menstruasi, dan lain-lain). 

b. Dua simptom gastrointestinal (seperti diare, mual, dan lain-lain). 

c. Satu simptom seksual selain rasa sakit (seperti tidak berminat pada 

hubungan seksual, disfungsi erektil, dan lain-lain).  

d. Satu simptom pseudoneurologis (seperti kehilangan sensasi sakit/nyeri, 

aphonia, kehilangan kesadaran, halusinasi, simptom disosiatif, dan 

lain-lain). 

3. Salah satu dari 1 atau 2: 

a. Setelah pengidentifikasian yang tepat, setiap gejala dalam kriteria B 

tidak bisa sepenuhnya dijelaskan oleh kondisi medis umum yang 

dikenal atau efek langsung dari zat (seperti penyalahgunaan obat, 

obat). 

b. Ketika ada suatu kondisi medis umum yang berhubungan, keluhan 

fisik atau mengakibatkan kerusakan sosial atau pekerjaan yang di luar 

dari apa yang diharapkan dari sebelumnya, pemeriksaan fisik, atau 

temuan laboratorium. 
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4. Gejala tersebut tidak dengan sengaja diproduksi atau berpura-pura 

(seperti factitious disorder atau malingering). 

Kemunculan somatisasi pada anggota kepolisian Satlantas dapat 

mengganggu kelancaran aktivitas dalam menjalankan tugasnya akibatnya 

kelalaian dalam bertugas yang menyebabkan bertambahnya kesemerawutan 

lalu lintas bahkan dapat memicu kecelakaan, selain itu dapat memicu 

seringnya ketidakhadiran anggota dalam bertugas dengan menggunakan 

alasan sakit (Bag. Psi. Biro SDM Polda Metro Jaya, 2013). 

Penelitian di Indonesia menunjukkan adanya persentase yang cukup 

besar terhadap kecenderungan somatisasi itu sendiri. Penelitian pada 

karyawan perusahaan media cetak di Jakarta tahun 2008 mendapatkan hasil 

bahwa kemunculan  somatisasi sebesar 56.89 % (Setyawan, Amri, dan 

Sosrosumihardjo, 2008).  

Selanjutnya, Feder et al. (2001) mengemukakan bahwa pada 

umumnya kecenderungan somatisasi lebih banyak dialami oleh wanita 

daripada laki-laki (dalam Nolen & Hoeksema, 2007). Swartz et al. (1991) 

menyatakan bahwa terjadinya somatisasi pada populasi masyarakat 

Amerika Serikat pravelensinya sebesar 0.23% pada wanita dan 0.02% pada 

pria. Disisi lain, DSM-IV-TR mencatat bahwa simptom-simptom spesifik 

pada gangguan ini dapat bervariasi antarbudaya (Halgin & Whitbourne, 

2009).  Secara umum, munculnya somatisasi dapat dipengaruhi dari adanya 

faktor berupa faktor biologi seperti riwayat kesehatan, genetik, jenis 

kelamin, dan usia, faktor psikologis seperti depresi, kecemasan, self-esteem, 

self-regulation, self-efficacy, tipe kepribadian, dan stres;  faktor sosial seperti 

budaya dan dukungan sosial; dan (Kirmayer, 1984; Mai, 2004; Barlow & 

Durand, 2005). 

Terjadinya suatu gejala somatisasi tidak serta merta langsung 

dipengaruhi oleh stimulus-sitmulus eksternal yang ekstrim, karena dalam 

diri individu terdapat suatu pengontrolan atau penguasaan diri dalam 

merasakan situasi yang dihadapinya (Raza, 2007). Pengontrolan diri yang 

dapat digunakan seperti  self-efficacy yang merupakan suatu mekanisme 

dalam diri individu atau coping internal yang digunakan untuk merubah 

perilaku atau mengatasi berbagai situasi yang menekan atau situasi stres 

(Bandura, 1982; Ashford, 1988; Schwazer, Luszczynska & Wiedemann, 

2010). Murphy dalam Elklit dan Christiansen (2009) menemukan bahwa 

self-efficacy secara signifikan diprediksi menjelaskan somatisasi 10% dari 

varians pada korban selamat dari letusan Gunung St. Helens.  
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Penelitian lain menunjukkan bahwa semakin tinggi self-efficacy 

berkorelasi dengan gejala somatik yang lebih rendah, kecemasan dan 

gangguan tidur serta depresi, dan bisa memprediksi kesehatan umum selain 

itu dampak positif self-efficacy dapat membentuk kualitas hidup seseorang 

khususnya kesehatan (Mustofai, Mohiadin, & Mustofai, 2012). Selain itu, 

ada beberapa bukti untuk mendukung self-efficacy sebagai mediator antara 

peristiwa stres dan physical well being (Marlow, 1998 dalam Willis, 2002). 

Maka dari itu, self-efficacy pada diri seorang  anggota polisi sangat efektif 

apabila digunakan sebagai coping untuk mengurangi stres kerja yang 

dialaminya, sehingga dapat mengurangi dampak stres bagi pikiran dan 

kesehatan yang dapat mempengaruhi berjalannya aktifitas. Jika adanya 

suatu tekanan, stres, terlalu banyak aktivitas yang dilakukan, kelelahan 

yang menguras tenaga dan dihadapi dengan ketidakpercayaan terhadap 

kemampuan yang dimilikinya maka dapat memunculkan rasa sakit dan 

menganggap hal tersebut dapat mengancam atau membahayakan individu 

yang bersangkutan.  

Baum (1990) berpendapat bahwa stres merupakan pengalaman 

negatif yang disertai dengan karakteristik emosional, perilaku, biokimia, 

dan respon psikologis. Stres terjadi akibat adanya katidakseimbangan 

stresor (dalam Taylor, 2008). Dalam penelitian ini penulis hanya melihat 

dari satu aspek stresor yaitu stresor dalam bidang pekerjaan.  

Stres kerja didefinisikan oleh Wang dan Cang (2012) sebagai suatu 

tekanan fisik dan psikologis yang terjadi ketika adanya perbedaan antara 

tuntutan objektif atau lingkungan dalam pekerjaan tertentu dan kemampuan 

individu dalam beradaptasi. Mostafai, Mohiadin, dan Mustofai (2012) 

menemukan bahwa orang-orang secara umum yang mengalami stres kerja 

menghindari tugas-tugasnya dimana terlihat self-efficacy mereka rendah, 

tetapi ketika mereka akan berkomitmen pada tugasnya ketika telihat self-

efficacy mereka tinggi. Dapat dilihat dari hasil penelitian Suprapto (2008) 

yang menunjukkan bahwa 37,7 % mengalami stres berat dan 62,3 % 

mengalami stres ringan pada anggota polisi Satlantas di kawasan Puncak-

Cianjur yang dipengaruhi oleh beban kerja, masa jabatan, waktu kerja, 

kebisingan, cuaca, penghasilan, dan promosi. 

Penelitian oleh Setyawan, Amri, dan Sosrosumihardjo (2008) pada 

karyawan sebuah media menemukan bahwa faktor-faktor yang berperan 

dalam terjadinya stres adalah kurangnya waktu untuk istirahat, banyaknya 

pertemuan yang tidak efektif, dan banyaknya tugas yang harus diselesaikan 

dalam waktu yang bersamaan. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan 
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faktor-faktor di pekerjaan yang dapat menimbulkan stres dapat 

dikelompokkan ke dalam lima kategori besar, yaitu faktor tuntutan fisik dan 

tuntutan tugas, peran dalam organisasi, pengembangan karir, hubungan 

dalam pekerjaan,  struktur dalam iklim organisasi, serta faktor ekstrinsik 

dalam pekerjaan (Hurrell  et al., 1988, dalam Munandar, 2001). 

Berdasarkan penyebab suatu pekerjaan yang tidak terkendali dapat 

memperlihatkan terjadinya berbagai emosi negatif, serta perilaku agresif. 

Selain itu, terdapat juga pekerja yang mengambil keputusan untuk 

menerima kondisi tersebut apa adanya dengan tidak mengekspresikan stres 

maupun emosi saat stres kerja terjadi.  

Trait kepribadian atau gaya dalam menyelesaikan masalah dapat 

memberikan pengaruh terhadap kesehatan mental individu. Salah satu tipe 

kepribadian yang sudah banyak diteliti adalah kepribadian lima besar atau 

big five personality yang memiliki faktor-faktor sebagai berikut: neuroticism 

(misalnya tingkat kestabilan emosi), extraversion (misalnya tegas, mudah 

bergaul, rasa berenergi, semangat),  openness (misalnya artistik, imajinatif), 

agreeableness (misalnya baik hati, kooperatif), dan  conscientiousness 

(berorientasi misalnya bisa diandalkan, bertanggung jawab, prestasi) . 

Masing-masing dari faktor big five personality tersebut memiliki hubungan 

yang secara positif  terhadap self-efficacy  yang dapat mempengaruhi 

bagaimana seorang individu dapat merasa, berpikir, maupun berperilaku 

(Thoms, Moore dan Scott, 1996).  Sehingga setiap faktor kepribadian 

memiliki gaya yang berbeda-beda jika dihadapkan dengan situasi yang 

sama. 

Di lain sisi, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Feyter, Caers, 

Vigna, dan Berings (2012) menemukan bahwa adanya efek langsung 

neuroticsm terhadap rendahnya tingkat self-efficacy pada performa akademik 

mahasiswa  Perguruan Tinggi  di Belgium. Selain itu, penelitian sebelumnya 

oleh Franks, Chapman, Duberstein (2009) pada pasien yang menjalani 

intervensi Homing in on Health (HIOH) menemukan bahwa semakin tinggi 

neurotisicm berhubungan dengan tingkat self-efficacy yang rendah dan  

menurunkan tingkat conscientiousness, agreeableness, dan extraversion, serta 

tidak terlihat adanya openness yang mempengaruhi tingkat self-efficacy. 

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, tujauan penelitian adalah untuk mengukur pengaruh self 

efficacy sebagai sebagai mediator antara stres kerja dan tipe kepribadian 

terhadap somatisasi.  
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METODE 

 

Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini adalah anggota Polisi Satuan Lalu Lintas 

Polda Metro Jaya (Satlantas PMJ) sebanyak 208 orang dengan rentang usia 

30 sampai 45 tahun yang dipilih dengan  dengan teknik purposive sampling. 

Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari Sub Dit  Pamwal 

(Patroli Pengamanan dan Pengawalan), Gatur (Gerakan Pengaturan), dan 

PJR (Patroli Jalan Raya). 

 

Prosedur 

Pengambilan data 208 anggota Satlantas PMJ dilakukan selama tiga hari 

pada saat selesainya kegiatan apel harian. Di hari pertama dan kedua 

pengambilan data, partisipan yang di kumpulkan di dalam ruangan untuk 

diberikan pengarahan dalam mengisi kuesioner. Pada hari ketiga, para 

partisipan setelah melaksanakan kegiatan apel tidak dikumpulkan dalam 

ruangan tetapi tetap di lapangan dan diberikan pengarahan untuk mengisi 

karena untuk efisien waktu sehingga para partisipan dapat langsung 

melakukan tugas-tugasnya setelah mengisi kuesioner di lapangan. 

 

Pengukuran 

Data demografi. Data demografi meliputi usia 30-45 tahun, pendidikan 

terakhir,  tinggi badan dan berat badan, serta riwayat kesehatan yang 

diperoleh dari pengisian kuesioner oleh anggota polisi Satlantas PMJ. 

Somatisiasi. Skala yang digunakan untuk mengukur somatisasi adalah 

adaptasi dari Somatization of Emotional Conflict Scale (SECS) oleh Borckardt, 

Younger, Adams, & Nash (2000) dan dikembangkan oleh Willis (2002). 

Alat ukur SECS memiliki koefisiensi alpha cronbach sebelumnya sebesar 

0.88, sehingga alat ukur SECS dapat digunakan kembali dalam penelitian. 

SECS terdiri dari simptom rasa sakit/nyeri dibagian berbeda, simptom 

gastrointestinal, simptom seksual selain rasa sakit, dan simptom 

pseudoneurologis.  Pada alat ukur SECS terdiri dari 41 item, kolom 

pernyataan berisi frekuensi seringnya mengalami simptom somatisasi dan 

dikategorikan menjadi pernyataan yang dinyatakan dalam bentuk skor 0 

“saya tidak pernag mengalami gejala ini”, skor 2 “kurang dari sekali dalam 

sebulan”, skor 3 “sekali atau dua kali dalam sebulan”, dan skor 4 “lebuh 

dari empat kali dalam sebulan”. 
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Self efficacy. Skala yang digunakan untuk mengukur self-efficacy  adalah 

adaptasi dari Self-Efficacy Scale (SES) yang dikembangkan oleh Willis (2002) 

memiliki koefisiensi alpha cronbach sebelumnya sebesar 0.86, sehingga alat 

ukur ini dapat digunakan kembali. Skala ini terdiri dari 23 item dengan jenis 

skala rating. Setiap pernyataan terdiri dari 14 poin skala rating, dengan poin 

1 adalah sangat setuju sampai poin 14 adalah sangat tidak setuju. Sehingga 

sampel dapat memilih poin yang paling mendekati dirinya.Setelah 

dilakukan uji validitas terdapat sembilan item yang valid.  

Stres kerja. Skala yang digunakan untuk mengukur stres kerja adalah 

adaptasi dari Occupational Stress Scale (OSS) yang dikembangkan oleh 

Weiman (1978) (dalam Greenberg, 2002). Skala ini terdiri dari 15 item 

dengan jenis skala likert. Masing-masing pertanyaan terdapat rentang skor 

jawaban mulai dari 1 sampai 4. Skor 1 yang berarti “tidak pernah”, skor 2 

berarti “jarang”, skor 3 berarti “sering”, dan skor 4 berarti “hampir 

sepanjang waktu”. Setelah dilakukan uji validitas diperoleh semua item 

valid. 

Tipe kepribadian. Skala yang digunakan untuk mengukur tipe 

kepribadian big five adalah adaptasi dari Big Five Inventory (BFI) yang 

dikembangkan oleh Donahue dan Kentle (1991) (dalam Paul dan 

Srivastava, 1999). Big Five Inventory emiliki koefisiensi alpha cronbach 

sebelumnya antara 0.80 sampai 0.90. Pada alat ukur BFI ini berisi 44 item 

pernyataan yang berkaitan dengan kepribadian hal-hal yang dirasakan dan 

sesuai dengan keadaan partisipan dalam bentuk skala likert. Masing-masing 

pernyataan terdapat rantan skor jawaban mulai dari 1 sampai 4. Skor 1 

yang berarti sangat tidak setuju, skor 2 berarti tidak setuju, skor 3 berarti  

setuju, dan skor 4 berarti sangat setuju. Setelah dilakukan uji validitas 

terdapat 39 yang valid. 
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Analisa Statistik 

Hipotesis penelitian yang sudah dibuat perlu diuji dan untuk menguji 

hipotesis pengaruh self-efficacy sebagai mediator terhadap pengaruh stres 

kerja dan tipe kepribadian terhadap somatisasi, maka penulis mengolah 

data dengan menggunakan teknik statistik path analysis dengan bantuan 

software M-Plus version 7.11 (Muthen dan Muthen, 2013). Teknik ini 

digunakan untuk menguji model penelitian dengan variable mediator, 

variabel tersebut termasuk kelompok analisis yang disebut analisis jalur 

(Path Analysis). Dalam penelitian ini terdapat delapan variabel sebagai IV 

yang disebut exogenous yaitu X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 (untuk variabel 

stres kerja, extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism, openness, 

usia, jenis kelamin). Selanjutnya variabel mediator adalah self-efficacy (Y1) 

dan variabel sebagai outcome terakhir adalah somatisasi (Y2). Maka jika 

digambarkan dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut: 
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Pada model penelitian gambar 1 terdapat dua persamaan regresi 

untuk masing-masing Y1 dan Y2, yaitu: 

1. Y1 = a + 1 X1 + 2 X2 + 3 X3 + …………+ 8 X8 + e1 

2. Y2 = a + b Y1 + e2 

Karena persamaan regresi uuntuk Y2 mengandung variabel Y1, maka 

persamaan Y2 dapat dituliskan sebagai berikut:  

Y2 = a + b (a + 1 X1 + 2 X2 + 3 X3 + …………+ 8 X8 + e1) 

Y2 = a + ab + b 1 X1 + b 2 X2 + b 3 X3 + …………+ b 8 X8 + b e2 

Adapun persamaan regresinya dalam bentuk matriks adalah sebagai 

berikut: 

Y 2x1= 2x2 Y2x1 + 2x8 X8x1 + 2x1 

Yang dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut: 

 Y-Y =  X + , 

 (I - ) Y =  X + , 

 Y = (I - )-l ( X + ), sehingga 

 Y = (I - )-l  X + (I - )-l  

Di mana rincian matriks adalah sebagai berikut: 

 
 

 

Adapun yang akan dijadikan data dalam pengujian teori (path analysis) ini 

adalah matriks korelasi antar variabel X dan Y yang disebut S, di mana S 

adalah sebagai berikut: 
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Dengan menggunakan persamaan Y = (I - )-l  X + (I - )-l  maka 

dapat disusun matriks sigma () yang isinya adalah himpunan persamaan 

mengenai korelasi antar variabel Y dengan Y (YY), korelasi X dengan X 

(XX), dan korelasi X dengan Y (XY). Jadi semua elemen matriks sigma 

tersebut adalah sigma dengan matrix S, tetapi hanya saja setiap elemen 

berupa rumus yang mengandung satu atau lebih dari perameter yang ada 

pada model path analysis (, b, dan  yang merupakan matriks kovarian 

antar residual e1 dan e2. Sebagai contoh inter korelasi antar variabel Y 

(YY) dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut:     

 

SYY = YYT = (I - )-l  X + (I - )-l (I - )-l  X + (I - )-l T 

 

Sebagai kesimpulan model yang diuji dalam penelitian ini (gambar 

nomor 3.2) terdapat 47 parameter yang terdiri dari 1 buah koefisien  

(pengaruh Y1 terhadap Y2), kemudian 2 buah varian residual, 8 buah   

(koefisien regresi dari delapan IV terhadap Y1) dan 36 buah varian (yaitu 

dari 8 variabel X didapat = 8(8+1) : 2 = 72 : 2 = 36) dan kovarian antar 

variabel X. Adapun data yang dimiliki terdiri dari 10 variabel (8 X dan 2 Y) 

sehingga elemen dari matriks S berjumlah menjadi 10 x 11 : 2 = 55. Dengan 

demikian model teori seperti pada gambar nomor 3.2 dapat diuji apakah 

kesesuaian dengan data, misalnya dengan uji Chi-square yang dalam hal ini 

akan memiliki derajat kebebasan (df) sebesar 55 – 47 = 8. Untuk pengujian 

hipotesis ini tidak bisa menggunakan bantuan software SPSS, melainkan 

harus menggunakan software untuk persamaan structural yaitu Lisrel, Mplus, 

Amos, dan sejenisnya. 
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HASIL 

 

Tabel 1 

Karakteristik Responden Penelitian 

Karakteristik Responden N=208 

n (%) 

Usia 

               30-35 tahun 
               36-40 tahun 
               41-45 tahun 

 

67 (32.2) 
44 (21.2) 
97 (46.6) 

Jenis Kelamin 
               Laki-laki 
               Perempuan 

 
136 (65.4) 
72 (34.6) 

Tingkat Pendidikan 

     SMA 
     Perguruan Tinggi (S1) 

 
168 (80.8) 

40 (19.2) 

Pangkat 
               BRIPDA 
               BRIPTU 
               BRIGADIR 
               BRIPKA 
               AIPDA 
               AIPTU 

               IPDA 
               AKP 
               AKBP 
 

 
8 (3.8) 

36 (17.3) 
52 (25.0) 
20 (9.6) 

24 (11.5) 
56 (26.9) 
4 (1.9) 

4 (1.9) 
4 (1.9) 

Suku Bangsa 
               Jawa 
               Sunda 
               Betawi 
               Makasar 

               Sumatera 
               NTB 
               Papua 
               Madura  
               Bali 

 
130 (62.5) 
28 (13.5) 
16 (7.7) 
4 (1.9) 

12 (5.7) 
3 (1.4) 
4 (1.9) 
3 (1.4) 
8 (3.8) 

Somatisasi 
              Rendah <49.99 
              Tinggi    >49.99 

 
83 (39.9) 

125 (60.1) 
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Hasil Uji Hipotesa 

Pada tahap ini, menguji hipotesis dengan teknik path analysis dengan 

bantuan software M-Plus version 7.11(Muthen dan Muthen, 2013). Dalam path 

analysis terdapat tiga tahap analisis, yaitu (1). apakah model teori yang 

dideskripsikan sesuai dengan data (model fit), (2). jika model terbukti fit 

dengan data maka dapat dibuat penafsiran terhadap parameter yang ada 

yaitu koefisien  dan b. Dalam hal ini dilakukan uji signifikan terhadap  

dan b tersebut, misalnya dengan t-test (perlu diketahui bahwa jika model 

tidak fit dengan data maka tidak boleh dilakukan penafsiran atau uji 

signifikansi terhadap parameter yang ada), (3). jika model ternyata tidak fit 

dapat dilakukan modifikasi terhadap model (teori) sehingga diperoleh 

model fit untuk kemudian ditafsirkan parameternya, namun, modifikasi 

model (teori) hanya diperbolehkan jika terdapat landasan logika yang kuat 

untuk melakukannya (misalnya dengan menambahkan panah pada diagram 

yang menunjukkan pengaruh satu variabel terhadap variabel lain). 

 

Model 1: Modifikasi Self-efficacy sebagai Mediator Sters Kerja dan Tipe 

Kepribadian terhadap Somatisasi 

Langkah pertama, penulis menganalisis model pada gambar 1 dan ternyata 

tidak fit dengan data. Dalam hal ini diperoleh nilai Chi-Square = 59,650, df 

= 8, P-value = 0,000 < 0,05, RMSEA = 0,176 > 0.05, CFI = 0,723 (cukup 

jauh di bawah satu atau cukup rendah). Dengan demikian penulis 

melakukan modifikasi terhadap model dengan cara menambahkan sebuah 

parameter baru yaitu dampak langsung stres kerja terhadap somatisasi. 

Menurut hemat penulis stres kerja selain mempengaruhi somatisasi melalui 

self-efficacy sebagai mediator juga dapat berpengaruh langsung terhadap 

somatisasi (tanpa mediator). Ternyata model hasil modifikasi ini fit dan 

diperoleh nilai Chi-Square = 8,487, df = 7, P-value = 0,2916 > 0,05, RMSEA 

= 0,032 < 0,05, CFI = 0,992 (sangat dekat dengan 1). Dengan demikian, 

model teori yang asli namun dengan tambahan bahwa stres kerja dapat 

mempengaruhi somatisasi baik secara langsung maupun melalui mediator 

self-efficacy adalah model yang dianggap terbukti benar. 

Adapun gambar model yang dimaksud dapat dilihat pada gambar 

berikut ini: 
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Gambar 2 

Model Penelitian Hasil Modifikasi 
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Tabel 2 

Koefisien Jalur Pengaruh IV (Stres Kerja) terhadap DV (Somatisasi ) dengan Self-

Efficacy sebagai Mediator 

Variable 

Self-Efficacy On 
Koefisien S.E. Nilai t 

Two-Tailed 

P-Value 
Ket. 

Stres Kerja -0.208 0.065 -3.181 0.001 ** 

Extraversion -0.016 0.101 -.0.155 0.877 - 

Agreeableness -0.247 0.090 -2.728 0.006 ** 

Conscientiousness 0.458 0.087 5.242 0.000 *** 

Neuroticism -0.050 0.064 -0.776 0.438 - 

Openness 0.240 0.085 2.832 0.005 ** 

Usia 0.006 0.056 0.114 0.909 - 

Jenis Kelamin 0.012 0.056 0.213 0.831 - 

Somatisasi On       

Self-Efficacy -0.277 0.058 -4.761 0.000 *** 

Stres Kerja 0.453 0.055 8.280 0.000 *** 

Keterangan: Signifikan bila tanda * P<0.05, tanda ** P<0.01, tanda *** P<0.001 

  

Model penelitian hasil modifiksi di mana self-efficacy merupakan 

mediator antara delapan variabel terhadap somatisasi. Dalam hal ini, 

terdapat empat dari delapan variabel yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap self-efficacy yaitu tiga dari variabel tipe kepribadian dan satu dari 

variabel stres kerja, adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Stres kerja memiliki koefisien negatif yakni -0.208 dan nilai t= -3,181, di 

mana semakin tinggi tingkat stres kerja anggota polisi satlantas PMJ 

maka self-efficacy mereka menurun sehingga dapat meningkatkan 

somatisasi secara signifikan.  

2. Extraversion memiliki koefisien negatif sebesar -0,016 dan nilai t= -0,155, 

tetapi tidak signifikan. Dengan demikian data ini tidak dapat ditafsirkan. 

3. Agreeableness memiliki koefisien negatif sebesar -0,247 dan nilai t= -2,728, 

di mana semakin tinggi agreeableness anggota polisi satlantas PMJ maka 

self-efficacy mereka menurun sehingga dapat meninggkatkan somatisasi 

secara signifikan. 

4. Conscientiousness memiliki koefisien positif yaitu sebesar 0,458 dan nilai 

t= 5,242, di mana semakin tinggi conscientiousness anggota polisi satlantas 
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PMJ maka semakin tinggi tingkat self-efficacy mereka sehingga dapat 

menurunkan somatisasi secara signifikan. 

5. Neuroticism memiliki koefisien negatif sebesar -0,050 dan nilai t = -0,776, 

namun tidak signifikan. Dengan demikian, hasil data tersebut tidak 

ditafsirkan. 

6. Openness memiliki koefisien positif sebesar 0,240 dan nilai t= 2,832, di 

mana semakin tinggi openness anggota polisi satlantas PMJ maka 

semakin tinggi tingkat self-efficacy mereka sehingga dapat menurunkan 

somatisasi secara signifikan. 

7. Usia memiliki koefisien positif sebesar 0,006 dan nilai t = 0,114, namun 

tidak signifikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruh usia 

tidak dapat ditafsirkan. 

8. Jenis kelamin memiliki koefisien positif 0,012 dan nilai t = 0,213, namun 

tidak signifikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruh 

jenis kelamin tidak dapat ditafsirkan. 

 

Tabel 3 

R-Square/Proporsi Varian 

Observed 

Variable 
Koefisien S.E. Nilai t Two-Tailed 

P-Value 
Ket. 

Self-Efficacy 0.365 0.053 6.856 0.000 *** 
Somatisasi 0.384 0.053 7.267 0.000 *** 

Ket. Signifikan bila Tanda * P<0.05, Tanda ** P<0.01, Tanda *** P<0.001 

 

Pada tabel 3 R square terlihat bahwa self-efficacy bersama dengan stres 

kerja dapat menjelaskan somatisasi sebesar 0,382 dan 0,365 varian dari self-

efficacy bisa dijelaskan oleh delapan variabel yaitu stres kerja, big five 

personality, usia, dan jenis kelamin. Pada model penelitian hasil modifikasi 

ini pun telah diperlihatkan adanya dampak langsung dan tidak langsung 

dari IV terhadap DV. Adapun hasil dari perhitungan dampak langsung dan 

tidak langsung dari perhitungan model penelitian hasil modifikasi sebagai 

berikut: 
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Tabel 4 

Dampak Langsung dan Tidak Langsung 

Dampak Stres 

Kerja terhadap 

Somatisasi 

Koefisien S.E. Nilai t 
Two-Tailed 

P-Value 
Ket. 

Total 0.511 0.051 9.987 0.000 *** 
Total Indirect 0.058 0.022 2.669 0.008 ** 
Specific Indirect      
Somatisasi 
Self-Efficacy 

Stres Kerja 0.058 0.022 2.669 0.008 ** 
Direct      
Somatisasi 
Stres Kerja 0.453 0.055 8.280 0.000 *** 

Keterangan: Signifikan bila Tanda * P<0.05, Tanda ** P<0.01, Tanda *** P<0.001 

  

Pada tabel 4 di atas terlihat bahwa adanya dampak langsung dari stres 

kerja (IV) ke somatisasi (DV) dan adanya dampak stres kerja (IV) ke self-

efficacy (mediator). Total keseluruhan dampak stres kerja terhadap 

somatisasi memiliki koefisien sebesar 0,511 dan signifikan. Dampak stres 

kerja terhadap somatisasi terbagi menjadi dua yaitu dampak langsung 

sebesar 0,453 dan signifikan, dan dampak tidak langsung yang melalui self-

efficacy sebesar 0,058 dan siignifikan. Maka dalam  model penelitian hasil 

modifikasi dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak yang paling besar 

mempengaruhi somatisasi adalah dampak langsung stres kerja terhadap 

somatisasi hampir 7,81 (delapan kali) lipat lebih kuat dari dampak tidak 

langsung, hasil tersebut berdasarkan pambagian antara jumlah koefisien 

dampak langsung (0,453) dengan jumlah koefisien dampak tidak langsung 

(0,058). Tetapi kedua teori yaitu dampak langsung stres kerja terhadap 

somatisasi dan dampak tidak langsung stres kerja terhadap somatisasi sama-

sama diterima.  

 

Model 2: Interaksi antara Tipe Kepribadian terhadap Pengaruh Self-

efficacy sebagai Mediator Somatisasi 

Kemudian karena agreeableness merupakan variabel yang tidak dapat berdiri 

sendiri dan memerlukan adanya interaksi dengan variabel lain maka penulis 

melakukan modifikasi kembali untuk melihat interaksi variabel agreeableness 

dengan variabel lain. Hasil interaksi yang fit didapat dari interaksi 

agreeableness dengan usia yang digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 3 

Model Penelitian Hasil Modifikasi Interaksi Agreeableness dengan Usia 
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Tabel 5 

Model Penelitian Hasil Modifikasi Interaksi Agreeableness dengan Usia 

Variable 

Sell-Efficacy On 
Koefisien S.E. Nilai t Two-Tailed 

P-Value 
Ket. 

Stres Kerja -0.185 0.066 -2.807 0.005 ** 
Extraversion 0.001 0.100 0.010 0.992 - 
Agreeableness -1.019 0.368 -2.771 0.006 ** 
Conscientiousness 0.447 0.087 5.148 0.000 *** 
Neuroticism -0.065 0.064 -1.028 0.304 - 
Openness 0.236 0.084 2.819 0.005 ** 
Usia 0.023 0.056 0.403 0.687 - 
Jenis Kelamin 0.021 0.056 0.373 0.709 - 
Inter 
 

0.787 0.364 2.161 0.031 ** 

Somatisasi On      
Self-Efficacy -0.277 0.058 -4.761 0.000 *** 
Stres Kerja 0.453 0.055 8.280 0.000 *** 

Keterangan: Signifikan bila Tanda * P<0.05, Tanda ** P<0.01, Tanda *** P<0.001  

 

Pada hasil tabel 5 perhitungan model penelitian hasil modifikasi 

interaksi agreeableness dengan usia di dapat hasil Chi-Square = 10,415, df = 8, 

P-value = 0,2371 > 0,05, RMSEA = 0,038 < 0,05, CFI = 0,987. Sehingga 

dapat dikatakan  model modifikasi ini fit yang artinya model  ini diterima 

dan dapat ditafsirkan.  

Model penelitian hasil modifikasi interaksi ini yakni model yang 

dimana self-efficacy merupakan mediator antara 8 variabel terhadap 

somatisasi. Dalam hal ini, terdapat empat dari delapan variabel yang 

berpengaruh signifikan terhadap self-efficacy yaitu tiga dari variabel tipe 

kepribadian dan satu dari variabel stres kerja, adapun penjelasannya sebagai 

berikut: 

1. Stres kerja memiliki koefisien negatif yakni -0,185 dan nilai t= -2,807, di 

mana semakin tinggi tingkat stres kerja anggota polisi satlantas PMJ 

maka self-efficacy mereka menurun sehingga dapat meningkatkan 

kecenderungan somatisasi secara signifikan, 

2. Extraversion memiliki koefisien positif sebesar 0,001 dan nilai t= 0,010, 

namun hasil perhitungan ini tidak signifikan. Dengan demikian, hasil 

tersebut tidak ditafsirkan. 

3. Agreeableness memiliki koefisien negatif sebesar -1,019 dan nilai t= -2,771, 

di mana semakin tinggi agreeableness anggota polisi satlantas PMJ maka 

self-efficacy mereka menurun sehingga dapat meninggkatkan 

kecenderungan somatisasi secara signifikan. 
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4. Conscientiousness memiliki koefisien positif yaitu sebesar 0,447 dan nilai  

t= 5,148, di mana semakin tinggi conscientiousness anggota polisi satlantas 

PMJ maka semakin tinggi tingkat self-efficacy mereka sehingga dapat 

menurunkan kecenderungan somatisasi secara signifikan. 

5. Neuroticism memiliki koefisien negatif sebesar -0,065 dan nilai t= -1,028, 

namun tidak signifikan. Dengan demikian, hasil perhitungan tidak 

ditafsirkan. 

6. Openness memiliki koefisien positif sebesar 0,236 dan nilai t= 2,819, di 

mana semakin tinggi openness anggota polisi satlantas PMJ maka 

semakin tinggi tingkat self-efficacy mereka sehingga dapat menurunkan 

kecenderungan somatisasi secara signifikan. 

7. Usia memiliki koefisien positif sebesar 0,023 dan nilai t= 0,403, namun 

hasil perhitungan ini tidak signifikan sehingga tidak ditafsirkan. 

8. Jenis kelamin memiliki koefisien positif sebesar 0,021 dan nilai t = 0,373, 

namun hasil perhitungan ini tidak signifikan sehingga tidak ditafsirkan. 

9. Inter merupakan  interaksi antara variabel agreeableness dengan usia. Inter 

memiliki koefisien sebesar  0,787 dan nilai t= 2,161. Sehingga semakin 

besar usia maka semakin besar dampak negatif agreeableness terhadap self-

efficacy maka akan semakin meningkatkan kecenderungan somatisasi 

secara signifikan. 

 

Tabel 6 

R-Square/Proporsi Varian 

Observed 

Variable 
Koefisien S.E. Nilai t 

Two-Tailed 

P-Value 
Ket. 

Self-Efficacy 0.379 0.053 7.140 0.000 *** 

Somatisasi 0.384 0.053 7.257 0.000 *** 

Keterangan: Signifikan bila Tanda * P<0.05, Tanda ** P<0.01, Tanda *** P<0.001 

 

Pada tabel 6 R Square terlihat bahwa self-efficacy bersama dengan stres 

kerja dapat menjelaskan somatisasi sebesar 0,384 dan 0,379 varian dari self-

efficacy bisa dijelaskan oleh delapan variabel yaitu stres kerja, big five 

personality, usia, dan jenis kelamin. Dari analisis uji model modifikasi  ini di 

dapat bahwa interaksi antara agreeableness dengan usia ternyata dapat 

meningkatkan pengaruh stres kerja terhadap self-efficacy semakin besar dan 

signifikan. Pada uji model penelitian hasil modifikasi interaksi pun telah 

diperlihatkan adanya dampak langsung dari IV terhadap DV. Adapun hasil 

dari perhitungan dampak perhitungan uji model tersebut sebagai berikut: 
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Tabel 7 

Dampak Stres Kerja terhadap Somatisasi 

Dampak dari  Stres 

Kerja terhadap 

Somatisasi 

Koefisien S.E. Nilai t 
Two-Tailed 

P-Value 
Ket. 

Sum Of Indirect 0.051 0.021 2.440 0.015 * 
Specific Indirect      
Somatisasi 
Self-Efficacy 

Stres Kerja 

 
 

0.051 

 
 

0.021 

 
 

2.440 

 
 

0.015 

 
 
* 

Ket. Signifikan bila Tanda * P<0.05, Tanda ** P<0.01, Tanda *** P<0.001 

  

Pada tabel 7 terlihat bahwa  dampak tidak langsung stres kerja 

terhadap somatisasi melalui self-efficacy adalah sebesar 0.051 dan signifikan. 

 

DISKUSI 

 

Hasil  penelitian dan pengujian hipotesis, didapatkan ada pengaruh 

langsung yang signifikan antara stres kerja terhadap somatisasi tanpa 

melalui self-efficacy. Hasil penelitian pada variabel stres kerja dapat diartikan 

juga bahwa bila anggota polisi Satlantas PMJ (Satuan Lalu Lintas Polda 

Metro Jaya) selalu mengalami stres dalam menghadapi pekerjaannya, maka 

dapat dipastikan ia akan mengalami kecenderungan somatisasi seperti akan 

timbul atau merasa sakit di bagian kepala, sakit perut, sesak nafas, ataupun  

jantung berdetak lebih kencang, dan bagian lainnya.  Hasil penelitian pada 

variabel stres kerja ini juga mendukung teori Lazarus dan Launier yang 

mengemukakan bahwa bila seseorang merasa ada ketidakseimbangan 

antara tuntutan dan sumber dayanya, kemudian ia merasa tidak mampu 

menghadapinya, dan tuntutan itu akan berdampak negatif (dalam 

Sutherland & Cooper, 2002). Selain itu, penelitian sebelumnya oleh Selye 

(1956) mengemukakan bahwa stres merupakan respon non-spesifik tubuh 

yang memiliki banyak tekanan yang membuat hal tersebut terjadi (dalam 

Cooper, Sutherland & Weinber, 2010). Oleh sebab itu, anggota satlantas 

PMJ yang mengalami stres kerja dalam kesehariannya dapat berdampak 

langsung pada fisiologisnya. 

Selain ada pengaruh langsung antara stres kerja terhadap somatisasi, 

hasil penelitian ini pun memperlihatkan adanya pengaruh tidak langsung 

dan signifikan antara stres kerja dan tipe kepribadian big five (agreeableness, 

conscientiousness, openness) terhadap somatisasi melalui self-efficacy. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa 



Self-Efficacy Sebagai Mediator Pengaruh Stres Kerja dan Tipe Kepribadian terhadap Somatisasi 

54 

semakin tinggi self-efficacy berkorelasi dengan gejala somatik yang lebih 

rendah, kecemasan dan gangguan tidur serta depresi, dan bisa memprediksi 

kesehatan umum selain itu dampak positif self-efficacy dapat membentuk 

kualitas hidup seseorang khususnya kesehatan (Mustofai et al., 2012). Oleh 

sebab itu, stres kerja yang dialami anggota Polisi Satlantas PMJ tidak 

berdampak langsung pada munculnya somatisasi apabila self-efficacy yang 

mereka miliki dalam keadaan baik (meningkat) sehingga kepercayaan diri 

yang muncul dalam diri mereka dapat meredam munculnya  somatisasi. 

Hasil penelitian ini pun juga mendukung teori sebelumnya dari Bandura 

(1982) yang menyatakan bahwa self-efficacy dapat dijadikan pengontrolan 

diri di mana pengontrolan diri tersebut merupakan suatu mekanisme dalam 

diri individu atau coping internal yang digunakan untuk mengubah perilaku 

atau mengatasi berbagai situasi yang menekan atau situasi stres. 

Hasil penelitian pada variabel tipe kepribadian big five (extraversion, 

agreeableness, conscientiousness, neuroticism, openness) terhadap self-efficacy, 

terdapat tiga dimensi yang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap 

self-efficacy, yaitu dimensi tipe kepribadian agreeableness, conscientiousness dan 

openness. Sedangkan, dimensi tipe kepribadian extroversion, neuroticism dan 

demografis (usia dan jenis kelamin) tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap somatisasi, sehingga penulis tidak  tafsirkan.   

Dimensi agreeableness memberikan pengaruh secara negatif terhadap 

self-efficacy, namun dalam hasil penelitian terlihat bahwa agreeableness 

berinteraksi atau dipengaruhi oleh variabel usia, karena agreeableness tidak 

dapat berdiri sendiri sehingga perlu adanya interaksi dari salah satu variabel 

independent lainnya dan didapatkan adanya interaksi usia dengan 

agreeableness. Dapat diartikan bahwa semakin tingginya tingkat agreeableness 

anggota Polisi Satlantas PMJ dipengaruhi oleh tingginya tingkat usia 

mereka sehingga semakin tinggi agreeableness dapat menurunkan tingkat 

kemampuan self-efficacy mereka dalam bertugas. Semakin tinggi usia seorang 

anggota maka tingkat kepatuhan terhadap atasan maupun pekerjaan 

semakin tinggi sehingga kepatuhan tersebut membuat mereka menyimpan 

rasa ketidaknyamanan di dalam dirinya dari tuntutan tugas yang diberikan 

kepadanya, oleh sebab itu akan memudahkan meningkatnya somatisasi 

pada diri anggota satlantas PMJ tersebut.  

Dimensi tipe kepribadian conscientiousness memberikan pengaruh yang 

positif terhadap self-efficacy yang berarti semakin tinggi conscientiousness maka 

self-efficacy anggota Polisi Satlantas PMJ juga akan meningkat sehingga 

somatisasi rendah. Pada conscientiousness ini semakin tinggi keinginan 
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anggota berorientasi pada prestasi pekerjaan dan tekun maka mereka 

memiliki keyakinan akan kemampuan untuk mencapai keberhasilannya 

pun tinggi sehingga dapat mengatasi hal-hal yang membuat dirinya tidak 

nyaman oleh sebab itu dapat menurunkan somatisasi. Sejalan dengan yang 

dikemukakan oleh Stevens dan Campion (1994) bahwa conscientiousness 

merupakan kemampuan untuk menetapkan secara spesifik, menantang, 

penerimaan tujuan tim, memantau dan mengevaluasi kinerja individu dan 

tim, membantu membangun tugas dan harapan peran anggota tim dalam 

pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam anggota kelompok kerja 

(dalam Thoms et al., 1996).  

Dimensi openness pun memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap self-efficacy. Artinya, openness yang dimiliki anggota satlantas PMJ 

seperti imajinatif , penasaran , berpikiran terbuka , dan artistik, serta 

memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi ambiguitas dapat akan 

mempermudah mereka dalam memecahkan suatu masalah, sehingga dapat 

meningkatkan self-efficacy yang digunakan sebagai kontrol diri agar sukses 

dalam menghadapi situasi yang menurutnya tidak aman. Catino (1992) dan 

Pettersen (1991) mengemukakan bahwa keterbukaan untuk berubah dapat 

membuat diri anggota dapat mengontrol dan menguasai dirinya, sehingga 

keyakinan terhadap kemampuan menyelesaikan suatu tugas atau 

permasalah dengan sukses akan tinggi oleh sebab itu self-efficacy mereka 

yang tinggi dapat menurunkan somatisasi (dalam Thoms et al., 1996). Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Thoms et al. (1996) yang 

menyatakan bahwa personality memiliki hubungan yang secara positif  

terhadap self-efficacy  yang dapat mempengaruhi bagaimana seorang individu 

dapat merasa, berpikir, maupun berperilaku. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan diperoleh 

kesimpulan bahwa model penelitian yang diteliti penulis yaitu self-efficacy 

menjadi mediator stres kerja, tipe kepribadian big five, usia dan jenis kelamin 

yang secara signifikan mempengaruhi somatisasi. Adapun pengaruh 

signifikan tersebut berasal dari modifikasi model penelitian asli yang 

dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan akhir, di mana hasil akhir 

modifikasi model asli menghasilkan dua dampak yaitu dampak langsung 

dari stres kerja terhadap somatisasi dan dampak tidak langsung dari stres 

kerja terhadap somatisasi melalui self-efficacy sebesar. Menurut hasil 

penelitian ini, dampak tidak langsung melalui self-efficacy tidak sebesar 

dampak langsung dari stres kerja ke somatisasi yakni hampir delapan kali 

lipat dari dampak tidak langsung. 
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Di samping itu dari hasil perhitungan pun tidak semua variabel 

memiliki pengaruh signifikan terhadap self-efficacy. Beberapa variabel yang 

berpengaruh signifikan diantaranya adalah stres kerja, agreeableness, 

conscientiousness, openness. Variabel lainnya seperti extraversion, neuroticism, 

usia, dan jenis kelamin tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

self-efficacy. Dalam perhitungan modifikasi tidak langsung big five terhadap 

somatisasi melalui self-efficacy, ada salah satu variabel yaitu agreeableness 

yang tidak dapat berdiri sendiri sehingga diperlukan interaksi dengan 

variabel usia sehingga agreeableness memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap self-efficacy. Adapun gambar kesimpulan akhir yang digunakan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

  

  

  

 

 

  

 

  

Gambar 4 

Model Hasil Penelitian Kesimpulan Akhir 

 

Bebeapa saran metodelogi yang dapat penulis berikan antara lain: 

1. Untuk penelitian selanjutnya yang mengangkat tema yang serupa dengan 

penelitian ini, diharapkan penulis memasukkan variabel-variabel 

penelitian selain dari variabel-variabel yang terdapat pada independent 

variable penelitian ini, terutama variabel yang berhubungan dengan 

dukungan sosial dan dapat memasukkan variabel strategi coping. Selain 
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Jenis Kelamin 

Usia 
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Extraversion 
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itu, penelitian selanjutnya juga dapat memasukkan variabel dari faktor-

faktor lain yang mempengaruhi somatisasi seperti riwayat penyakit, 

depresi, kecemasan, self-esteem, dan self-regulation, sehingga dapat 

memperkaya kajian pustaka dan dapat melihat lebih luas variabel-

variabel yang dapat mempengaruhi munculnya somatisasi.   

2. Untuk penelitian selanjutnya apabila ingin menggunakan alat ukur yang 

dipakai dalam penelitian ini terutama alat ukur somatisasi perlu 

dikembangkan dengan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga 

sesuai dengan target penelitian. Selain itu, dalam penggunaan alat ukur 

self-efficacy diperlukan pula menggunakan alat ukur general self-efficacy 

sehingga pada item-item langsung berhubungan dengan apa yang hendak 

diukur sehingga tidak banyak item yang dieliminasi.  

3. Untuk penelitian selanjutnya perlu mengembangkan penelitian secara 

keseluruhan tidak hanya pada Sub Dit Pamwal, Gatur, dan PJR di Polda 

Metro Jaya saja tetapi bisa juga dilakukan pada Sub Dit lain atau 

institusi lainnya. 

Hasil penelitian ini memiliki implikasi bagi anggota Satuan Lalu 

Lintas Polda Metro Jaya khususnya mereka yang sudah memiliki usia di 

atas usia 30 tahun serta pihak Polda Metro Jaya yang memiliki wewenang 

dalam memberikan kebijakan atas pemberian tuntutan tugas internal 

maupun eksternal 

1. Anggota Satuan Lalu Lintas Polda Metro Jaya.  

a. Memahami dengan bijak, bahwa tuntutan tugas baik yang bersifat 

ambiguitas maupun overload dapat memicu terjadinya stres. Sehingga 

para anggota dapat dengan segera mendeteksi hal-hal yang dapat 

membuat dirinya stres dan segera mencari strategi coping yang baik 

untuk dirinya sesuai dengan cara berpikir masing-masing anggota 

sehingga dapat meningkatkan self-efficacy diri dan kesehatan fisik 

maupun psikis dapat tetap terjaga dengan baik, misalnya mengikuti 

pelatihan-pelatihan motivasi yang diadakan oleh institusi yang 

berkaitan seperti  Biro SDM Polda Metro Jaya maupun di luar 

institusi. 

b. Memahami dengan baik tipe kepribadian diri masing-masing anggota 

sehingga dapat dengan mudah memilih strategi coping dalam 

menghadapi stres, selain itu anggota tipe kerpibadian agreeableness 

dengan usia yang semakin tinggi dapat mengontrol diri dengan baik 

sehingga dapat terhindar dari gejala somatisasi. Hal-hal tersebut dapat 

dilihat melalui pelatihan-pelatihan motivasi diri karena dalam 
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pelatihan tersebut sering kali narasumber memberikan cara  atau 

membimbing  untuk mengetahui kepribadian apa yang kita miliki. 

 

2. Pihak Polda Metro Jaya  

a. Mensosialisasikan dampak stres kerja bagi semua anggota kepolisian 

khususnya satuan lalu lintas agar permasalahan stres kerja serta 

dampaknya bagi kesehatan fisik dan psikis yang ditimbulkan dapat 

berkurang yang bisa diselenggalaran oleh Biro SDM Polda Metro 

Jaya atau bisa juga oleh Sub Dit Dikyasa. Sehingga pekerjaan yang 

selalu dijalankan oleh anggota tidak menjadi stimulus stres yang 

dapat berakibat buruk bagi tubuh dan pikiran. 

b. Memberikan pelatihan stres menejemen bagi anggota satlantas PMJ 

oleh Biro SDM Polda Metro Jaya, agar para anggota dapat 

melakukannya setiap waktu dalam memenejemen setiap setimulus 

yang dapat membuat stres sehingga berbagai permasalahan yang 

timbul akibat tekanan pekerjaan serta permasalahan kesehatan fisik 

dan psikis yang ditimbulkan akibat kondisi tekanan dari pekerjaa 

dapat dikurangi. 

c. Mengadakan suatu program konseling yang dapat diselenggarakan 

oleh Biro SDM Polda Metro Jaya bagi anggota satlantas yang terkena 

stres kerja agar dampak stres kerja yang sudah dialami dapat 

ditangani dengan baik 
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Abstract 
Diabetes mellitus type 2 on old patient was effected the decrease of health and quality of life 
enturely. For that, the purpose of this research was to measure the psychological aspects that 
effecting the quality of life of old people, that is locus of control, optimism, and social support. 
161 old people within 56-60 years was used as sample for this research in DR.H Marzuki 
hospital, Bogor. Diabetes Quality of Life, Multidimensional Health Locus of Control Form-C, 
Life Orientation Test- Revised, and Multidimensional Diabetes Questionnaire was used in 
this research. The data anlyzed using multiple regression. The result showed that there was an 
effect of quality of life towards diabetes mellitus type 2 old patients. So, many psychological 
and social aspect in this research need to be considered and developed specifically in order to 
take care of diabetes mellitus patients.   

 
Keywords: Quality of life, Health Locus of Control, Optimism, Social Support, Diabetes 

Mellitus Type 2, Old people 

 

Abstrak 
Diabetes mellitus tipe 2 pada pasien lansia memengaruhi penurunan kondisi kesehatan dan 
quality of life secara keseluruhan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur aspek 
psikologis yang mempengaruhi quality of life pada lansia, yaitu health locus of control, 
optimisme, dan dukungan sosial. Sampel penelitian berjumlah 161 lansia usia 56-60 tahun, 
pasien rawat jalan di Rumah Sakit DR.H. Marzuki Mahdi, Bogor. Instrumen pengukuran 
yang digunakan adalah Diabetes Quality of Life (DQoL), Multidimensional Health Locus of 
Control Form-C (MHLC-C), Life Orientation Test-Revised (LOT-R), dan Multidimensional 
Diabetes Questionnaire (MDQ). Data dianalisa dengan teknik regresi berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh bersama yang signifikan dari health locus 
of control, optimisme, dan dukungan sosial terhadap quality of life pasien diabetes mellitus 
tipe 2 pada lansia. Oleh karena itu, beberapa aspek psikologis dan sosial dalam penelitian ini 
perlu dipertimbangkan dan dikembangkan secara khusus dalam penanganan terhadap pasien 
diabetes mellitus tipe 2 pada lansia.  

 
Kata Kunci: Kualitas Hidup, Health Locus of Control, Optimisme, Dukungan Sosial, 

Diabetes Mellitus Tipe 2, Lansia 
 
 
Diterima: 3 Desember 2013 Direvisi: 6 Januari 2014 Disetujui: 14 Januari 2014 



Pengaruh Health Locus of Control, Optimisme, dan Dukungan Sosial terhadap Quality of Life 

64 

PENDAHULUAN 

 

Masa lansia merupakan sebuah tahap dimana seseorang mengalami banyak 

perubahan di berbagai aspek kehidupan karena usianya. Dalam masalah 

kesehatan, lansia mengalami penurunan fisik yang lebih besar dibandingkan 

pada periode-periode sebelumnya. Masalah kesehatan yang sering muncul 

pada lansia yaitu resiko penyakit kronis semakin meningkat seiring 

bertambahnya usia. Salah satu penyakit kronis yang menyebabkan 

kematian pada masa lansia adalah Diabetes Mellitus (DM), dimana 

menduduki peringkat ke-enam setelah jantung, kanker, stroke, paru-paru, 

dan flu (Santrock, 2002).        

DM adalah abnormalitas hormon insulin yang ditandai dengan 

tingginya kadar gula dalam darah (Garnadi, 2012).  Klasifikasi utama DM 

yaitu Diabetes Mellitus Type 1 (DM1), ditandai oleh kerusakan total pada 

pankreas dan Diabetes Mellitus Type 2 (DM2), ditandai oleh kelainan 

metabolisme dimana terjadi resistensi insulin (Taylor, 2006). Berdasarkan 

prevalensinya, kasus DM yang sering ditemukan adalah DM2 dengan 

presentase mencapai 90% dari penderita diabetes di seluruh dunia (WHO 

dalam Schelble, 2006).   

DM2 merupakan masalah yang serius dan telah menjadi perhatian 

kesehatan masyarakat dunia.  International Diabetes Federation (2006) 

menyatakan bahwa sekitar 308 juta orang pada tahun 2007 dan 418 juta 

orang pada tahun 2025 menderita DM2 di seluruh dunia. Berdasarkan 

tingkat usia, kasus DM2 sebagian besar terjadi pada lansia dengan 

prevalensi mencapai 50% penderita (Morley, 1998).  

DM2 merupakan penyakit kronis yang dapat menimbulkan berbagai 

komplikasi jika tidak dikendalikan dengan baik. Untuk mencegah 

komplikasi, diperlukan sebuah program Tatalaksana Penanganan Diabetes 

(Asseltyne, 2011). Namun, pedoman tersebut sangat sulit untuk diterapkan 

pada lansia. Penyebab kesulitan ini adalah meningkatnya sindrom getriatic 

(depresi, hipoglikemia terkait farmakoterapi, dan komplikasi diabetes) yang 

mempengaruhi kondisi fisik dan psikis (Laiterapong dkk., 2011). Adapun 

dampak jangka panjang pada penderita DM2 dapat mempengaruhi Quality 

of Life (QoL) (Sikdar, Wang, MacDonald, & Gadag, 2010).  

Berbagai aspek psikologis dan sosial telah terbukti dalam membantu 

individu meningkatkan kondisi QoL pada lansia (Kotska, 2010). Health locus 

of control (HLC), optimisme merupakan bagian dari aspek psikologis, 

sedangkan dukungan sosial merupakan bagian dari aspek sosial yang akan 
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dikaji dalam penelitian ini. Berbagai penelitian sebelumnya telah 

membuktikan bahwa terdapat hubungan antara  variabel tersebut dengan 

QoL. Penelitian Graci (2001) pada pasien kanker payudara menunjukkan 

bahwa seseorang yang memiliki tingkat optimisme dan HLC internal 

(keyakinan bahwa kesehatan dikendalikan oleh diri sendiri) yang tingi, 

tetapi tingkat HLC ekternalnya rendah (kepercayaan bahwa kesehatan 

dikendalikan oleh orang lain) memiliki tingkat QoL yang tinggi. Selain itu,  

dalam penelitian Huang Hung (dalam Asseltyne, 2011) meneliti QoL secara 

cross-sectional menyimpulkan bahwa semakin baik perilaku dukungan sosial, 

semakin baik tingkat QoL. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu, penelitian 

ini menjelaskan QoL pasien DM2 pada lansia yang membutuhkan 

penanganan yang lebih kompleks dibandingkan dengan kelompok usia yang 

lebih muda. 

Quality of life (QoL) merupakan sebuah konsep yang luas dan 

multidimensional yang memiliki banyak pengertian di berbagai bidang 

maupun disiplin ilmu yang berbeda misalnya pada bidang seperti kesehatan, 

ekonomi, bisnis, dan lain-lain. Adapun pengertian  Qol yang digunakan 

dalam penelitia ini yang berfokus aspek kesehatan, yaitu adalah konstrak 

dinamis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil medis (Jacobson, 

Barofsky, Cleary, & Rand, 1988). Beberapa aspeknya yaitu: 

1. Satisfaction, merupakan sebuah indikator yang bertujuan untuk 

menjelaskan tingkat kepuasan penderita DM2 berdasarkan persepsi 

mereka. 

2. Impact, merupakan indikator yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penyakit DM2 terhadap kesehatan mereka.  

3. Worry social and vocational issues, merupakan indikator yang bertujuan 

untuk mengetahui tingkat kekhawatiran terhadap kehidupan pekerjaan 

dan sosial. 

4. Worry about the future effect of diabetes, merupakan indikator yang bertujuan 

untuk mengetahui tingkat kekhawatiran terhadap kehidupan di masa 

depan. 

DM adalah suatu penyakit ditandai dengan kadar glukosa darah yang 

melebihi batas normal (hiperglikemia) akibat kelainan sekresi insulin, dan 

kerja insulin sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi berat. 

Adapun Klasifikasi DM, yaitu: 

1. Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM/ DM1). DM golongan ini 

ditandai oleh kerusakan total pada pankreas yang tidak mampu 
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menghasilkan insulin sehingga golongan ini ketergantungan suntikan 

insulin untuk pengobatannya.  

2. Non-Insulin Diabetes Mellitus (NIDDM/DM2). DM golongan ini ditandai 

oleh kelainan metabolisme pankreas sehingga pengobatan DM2 tidak 

tergantung dengan suntikan insulin.  

3. Diabetes gestasional, yaitu diabetes yang terjadi pada saat kehamilan. 

4. Diabetes tipe lainnya, yaitu diabetes yang ditandai oleh hiperglikemia 

karena beberapa faktor seperti obat, keturunan, dan sindrom . 

Gejala DM dinyatakan secara asymptomatic, typical, atypical, mengacu 

pada komplikasi diabetes. Penanganan DM disebut dengan Tatalaksana 

Penanganan Diabetes yang secara umum mencakup lima aspek, yaitu: diet, 

olahraga, pengukuran kadar gula, obat, dan edukasi. Selain itu, terdapat 

juga stress management yang mebantu mengurangi tekanan psikologis 

pendertita DM2. 

Berdasarkan tingkat usia, lansia menduduki peringkat tertinggi yaitu 

mencapai 50% dari seluruh penderita DM2 (Morley, 1998). Adapun definisi 

dari lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia ≥50 tahun, tidak 

dapat menghasilkan nafkah sendiri, dan mengalami banyak perubahan di 

berbagai aspek kehidupan karena usianya seperti biologis, psikologis, dan 

sosial. Dalam penelitian kali ini, peneliti menetapkan batas usia lansia 

adalah 56-80. Adapun alasan penetapan tersebut adalah kondisi Sampel 

dari segi kesehatan fisik maupun psikis memungkinkan untuk dilibatkan 

dalam penelitian ini. 

Berbagai aspek psikologis dan sosial telah terbukti meningkatkan 

kondisi QoL. Adapun penjelasannya mengenai aspek terssebut adalah 

sebagai berikut. 

HLC adalah keyakinan bahwa individu memiliki kendali atas 

kesehatan mereka (Wallston dkk., 1994). Beberapa aspeknya yaitu: 

1. Internal Health Locus of Control (IHLC), sebuah kepercayaan bahwa diri 

sendiri mengendalikan kesehatan. 

2. Powerful Others Health Locus of Control (PHLC), sebuah harapan individu 

bahwa orang lain misalnya dokter, perawat, keluarga, dan teman yang 

mengendalikan kesehatannya.  

3. Chance Health Locus of Control (CHLC), sebuah keyakinan seseorang 

bahwa faktor kesempatan seperti takdir dan keberuntungan yang 

mengendalikan kesehatannya. 

Optimisme adalah keyakinan yang biasanya akan memberikan hasil 

yang menguntungkan dalam kehidupan (Scheier dkk., 1994). 
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Dukungan sosial adalah frekuensi dorongan sosial yang berkaitan 

dengan kegiatan perawatan diri, keyakinan, dan kemampuan diri secara 

spesifik terkait diabetes dan hasil dari harapan (Talbot, Nouwen, Gingras, 

Gosselia, & Andet, 1996). Beberapa aspeknya yaitu: 

1. Functional support, perilaku dukungan yang ditunjukkan oleh pasangan, 

keluarga, teman, dan dokter. 

2. Positive reinforcement, perilaku yang berhubungan dengan memberikan 

penghargaan, membantu penderita mengukur pola makan, mendorong 

berolahraga, dan memberikan dorongan lain yang berfungsi untuk 

membantu pemulihan penyakit.  

3. Misguided support, merupakan sebuah bentuk dukungan yang tidak 

dianggap baik atau cenderung untuk ikut campur. 

Hasil penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa terdapat hubungan 

antara HLC, optimisme, dan dukungan sosial. Pertama, hubungan HLC 

terhadap QoL. Menurut Lewis (dalam Graci, 2001) melaporkan bahwa 

pasien yang mengambil peran aktif dalam menentukan pengobatan kanker 

dan penyakit mereka diyakini dapat mengoptimalkan kontrol diri dan 

mengalami tingkat QoL yang lebih tinggi. 

Kedua, hubungan optimisme dengan QoL. Optimisme dapat 

menurunkan tekanan psikologis saat menghadapi kesulitan (Graci, 2001). 

Berdasarkan studi pada orang tua dari penyandang cacat, Carver dan 

Ganines (dalam Cooke 2010) melaporkan tingginya tingkat optimisme 

dapat menurunkan depresi, mempengaruhi kesejahteraan psikologis, dan 

berkorelasi positif kondisi kesehatan dan QoL yang lebih baik. 

Ketiga, hubungan QoL dengan dukungan sosial. Berdasarkan hasil 

penelitian, individu yang menganggap dirinya sebagai memiliki tingkat 

dukungan sosial yang tinggi dari orang lain melaporkan hasil kondisi 

kesehatan yang lebih baik secara fisik maupun mental, dan memiliki tingkat 

QoL yang lebih tinggi daripada individu yang tidak menganggap dirinya 

memiliki dukungan dari orang lain (Cutrona, Russell, Hobfol, & Stephens 

dalam Cooke, 2010).  

 

METODE 

 

Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini adalah 161 pasien DM di RS Dr. H. 

Marzoeki Mahdi yang terdiri dari pasien  rawat jalan dan anggota senam 

sehat PERSADIA (Persatuan Diabetes Indonesia) dengan  syarat: (1) 
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berusia antara 56-80 tahun.  Hal ini disebabkan karena pada usia tersebut 

telah memasuki lansia; (2) Terdiagnosa DM2 selama minimal satu tahun 

berdasarkan pemeriksaan kesehatan; (3) Bersedia untuk ikut serta dalam 

penelitian. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara accidental non-

probability sampling. Setiap partisipan menanda-tangani informed consent 

sebagai persetujuan mengikuti penelitian.  

 

Instrumen Pengukuran 

Data demografi. Data demografi terdiri dari data usia, status pernikahan, 

pekerjaan, dan data kesehatan terkait DM2. 

Quality of Life. Skala yang digunakan untuk mengukur qualitas hidup 

adalah DQOL, Diabetes Quality of Life (Jacobson dkk., 1994) untuk mengukur 

QoL pasien DM2 pada lansia. Adapun dimensinya yaitu, satisfaction with 

treatment, impact of treatment, worry about the future effects of diabetes, worry about 

social/vocational issues. Gibbons dan Fitzpatrik (2009) menyatakan bahwa 

insrtumen ini telah digunakan di berbagai penelitian kualitas hidup pada 

pasien diabetes dan memperoleh hasil yang sangat baik bahkan memperoleh 

hasil yang signifikan pada jumlah sampel yang kecil. Adapun konsistensi 

internalnya mencapai Alpha Chronbach 0,66-0,969 

Health Locus of control. MHLC- C, Multidimensional Health Locus of Control 

form C (Wallston dkk.,1994) untuk mengukur HLC. Adapun dimensinya 

yaitu Internal Health Locus of Control (IHLC), Power others  Health Locus of 

Control (PHLC), Chance  Health Locus of Control (CHLC). Instrumen ini telah 

diujikan dalam berbagai penelitian untuk penyakit kronis seperti arthritis, 

diabetes, dan kanker. Adapun alpha-chronbachnya mencapai lebih dari .070 

pada sampel gabungan dengan jumlah 588 orang (Graci, 2001). 

Optimisme. LOT- R, Life Orientation Test- Revised Questionnaire (Scheier dkk.,  

1994) untuk mengukur optimism. Adapun dimensinya yaitu  positive 

direction-negative direction. Instrumen ini telah diuji dalam beberapa 

penelitian dengan alpha cronbach mencapai lebih dari 0,79 (Graci, 2001). 

Dukungan sosial. MDQ, Multidimensional Diabetes Questionnaire (Talbot 

dkk., 1996) untuk mengukur dukungan sosial. Adapun dimensinya yaitu, 

social support, positive reinforcement, misguided support. Instrumen ini telah diuji 

oleh Talbot dkk. (dalam Asseltyne, 2011) dan memperoleh konsistensi 

internal antara 0,70-0,90 dalam beberapa penelitian. 
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HASIL 

 

Karakteristik Partisipan 

Gambar 1 menjelaskan tentang karakteristik partisipan penelitian 

berdasarkan data demografis dan gambar 2 berdasarkan data kesehatan. 

 

 
Gambar 1 

Karakteristik Partisipan Penelitian Berdasarkan Data Demografis 

 

Usia sampel yang mendominasi dalam penelitian ini adalah 56-60 

tahun (42,24%). Adapun jenis kelamin sampel penelitian ini adalah 

perempuan (58,39%). Berdasarkan status pernikahan, sebagian besar sampel 

memiliki status pernikahan “menikah” (77,64%). Oleh karena itu, sebagian 

besar dari mereka masih tinggal bersama keluarga inti (56,52%). Pendidikan 

terakhir dari rata-rata sampel dalam penelitian ini berasal dari tingkat SMA 

dan sederajatnya (39,13%). 
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Gambar 2 

Deskriptif Sampel Penelitian Berdasarkan Data Kesehatan 

 

Berdasarkan data kesehatan terkait penyakit DM2, kadar gula terakhir 

sampel yang mendominasi dalam penelitian ini mencapai >180 mg/dL  

(43,48%), sedangkan tekanannya darahnya mencapai 120-140 mmHg 

(68,94%). Berdasarkan lama diagnosis menderita penyakit DM2, sampel 

yang terbanyak dari penelitian ini adalah pasien diabetes yang didiagnosis 

penyakit DM2 dari kategori pertama, yaitu 1-5 tahun (48,38%) Sebagian 

besar sampel pada penelitian ini menggunakan pengobatan alternatif 

(51,55%). Adapun kategori QoL sampel sebagian besar berada dalam 

kategori sedang (72,04%). 

 

Uji Hipotesis Penelitian 

Pada tahapan ini peneliti mengukur pengaruh  HLC (Internal Health Locus of 

Control (IHLC), Power others  Health Locus of Control (PHLC), Chance  Health 

Locus of Control (CHLC), optimisme, dan dukungan sosial (social support, 

positive reinforcement, misguided support ) terhadap QoL pasien DM2 pada 

lansia dengan teknik analisis regresi berganda menggunakan software SPSS 

17.0. 
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Tabel 1 

R square 

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 .326a .106 .066 8.92454 .106 2.603 7 153 .014 

a. Predictors: (Constant), FS, CHLC, OP, PHLC, MS, IHLC, POS 

 

Dari tabel 1, perolehan Rsquare sebesar 0,106 atau sebesar 10,6%. 

Artinya, terdapat sebesar 10,6% bervariasinya QoL pada pasien DM2 

dipengaruhi oleh semua IV dalam penelitian ini, sedangkan 89,4% sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Kemudian peneliti 

melakukan uji F untuk menganalisis pengaruh dari keseluruhan IV terhadap 

QoL pada pasien DM2. Langkah berikutnya, peneliti melihat koefisien 

regresi dari masing-masing IV. Dengan ketentuan jika t>1,96, maka 

koefisien regresi tersebut signifikan berarti IV tersebut memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap QoL pada DM2. Adapun besarnya koefisien regresi 

dari masing-masing IV terhadap QoL pada DM2 dapat dilihat pada tabel 

berikut ini.  Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa nilai p (Sig) pada 

kolom paling kanan adalah 0.014 atau p= 0,014 dengan nilai p<0,05, maka 

hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan dari 

keseluruhan IV terhadap QoL pasien DM2 ditolak. Artinya, bahwa ada 

pengaruh yang signifikan dari HLC, yaitu IHLC, PHLC, dan CHLC, 

optimisme, dan dukungan sosial yang terdiri dari functional support, positive 

reinforcement, dan misguided support. 
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Tabel 3 

Koefisien Regresi Pengaruh 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

 (Constant) 31.886 6.626  4.813 .000 
IHLC -.151 .095 -.163 -1.586 .115 
PHLC .087 .083 .096 1.044 .298 
CHLC .187 .075 .203 2.492 .014* 
OP .217 .104 .198 2.086 .039* 
POS .062 .111 .062 .556 .579 
MS -.238 .107 -.241 -2.219  .028* 
FS .199 .096 .193 2.071  .040* 

a. Dependent Variable: QOL 

Keterangan: tanda *=  signifikan (p<0.05).  

IHLC (Internal Health Locus of Control), PHLC (Powerful Others Health Locus of Control), 

CHLC (Chance Health Locus of Control), OP (Optimisme), POS (Positive Reinforcement), 

MS (Misguided Support), dan FS (Functional Support). 

 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa IV 

memiliki pengaruh yang signifikan adalah CHLC, optimisme, functional 

support dan misguided support, sedangkan IV lainnya tidak memiliki 

pengraruh signifikan.  CHLC memiliki koefisien regresi sebesar +.187 dan 

signifikansi sebesar .014, yang berarti bahwa CHLC secara positif dan 

signifikan mempengaruhi QoL pasien DM2 pada lansia. Optimisme 

memiliki koefisien regresi sebesar +.217 dan signifikansi sebesar .039, yang 

berarti bahwa optimisme secara positif dan signifikan mempengaruhi QoL 

pasien DM2 pada lansia. Functional support memiliki koefisien regresi sebesar 

+.199 dan signifikansi sebesar .040, yang berarti bahwa functional support 

secara positif dan signifikan mempengaruhi QoL pasien DM2 pada lansia. 

Misguided support memiliki koefisien regresi sebesar -.238 dan signifikansi 

sebesar .028, yang berarti bahwa misguided support secara negatif dan 

signifikan mempengaruhi QoL pasien DM2 pada lansia. 

Selain itu, IV yang memiliki arah pengaruh positif terhadap QoL pada 

DM2 adalah:  PHLC, CHLC, optimisme, positve reinforcement, functional 

support. Sementara IV yang memiliki pengaruh negatif terhadap QoL pada 

DM2 adalah: IHLC dan misguided support. 
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DISKUSI 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama HLC, optimisme, dan 

dukungan sosial berpengaruh terhadap QoL pasien DM2 pada lansia. 

Dengan demikian, HLC, optimisme, dan dukungan sosial perlu 

dipertimbangkan dalam penanganan pasien DM2 pada lansia. Secara 

spesifik, penelitian ini menemukan bahwa CHLC, optimisme, dan functional 

support berpengaruh positif secara signifikan terhadap QoL. 

CHLC berpengaruh positif secara signifikan. Hasil penelitian sesuai 

dengan penelitian Wallston dan Wallston (1978) dimana pasien penyakit 

kronis seperti hipertensi, kanker, dan diabetes cenderung memiliki tingkat 

CHLC yang tinggi Diabetes merupakan suatu penyakit yang membutuhkan 

pengendalian diri yang tinggi.  Namun, pasien lansia cenderung bersikap 

pasrah dan tidak menganggap bahwa penyakit DM2 sebagai sesuatu yang 

harus dikendalikan secara ketat.  Oleh karena itu, penderita DM2 lansia 

cenderung memiliki CHLC yang tinggi, yaitu meyakini akan adanya faktor 

di luar kendali yang mengendalikan kesehatan mereka. Dengan meyakini 

hal tersebut, penderita DM2 lansia tetap dapat menikmati hidup dan tidak 

harus merasa bersalah apabila mereka gagal dalam mengendalikan kadar 

gula darah.  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa optimisme berpengaruh 

positif secara signifikan. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Mannix 

(dalam Kotzka, 2010) dimana penderita kanker yang optimis, memiliki 

tingkat QoL yang lebih tinggi baik secara fisik maupun psikis. Optimisme 

berperan menurunkan tekanan psikologis saat menghadapi kesulitan (Graci, 

2001).  

Selain optimisme, pasien DM2 membutuhkan functional support yang 

memainkan peran dalam meningkatkan pengaruh positif, rasa keamanan, 

dan menurunkan perasaan terisolasi (Cohen, Gottlieb, & Underwood dalam 

Asseltyne, 2011). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa functional support 

secara signifikan berpengaruh positif terhadap QoL pasien DM2 pada lansia. 

Selain itu, berkaitan dengan bantuan yang diberikan, penelitian ini 

menemukan faktor lain yang berpengaruh positif terhadap QoL, namun 

tidak signifikan, yaitu PHLC dan positive reinforcement. 

Sebaliknya, misguided support secara signifikan berpengaruh negatif 

terhadap QoL pasien DM2 pada lansia. Artinya, semakin tinggi tingkat 

dukungan yang dianggap negatif (ikut campur dalam mengatur pola makan, 

obat-obatan olahraga, dan mengukur kadar gula), maka semakin rendah 
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tingkat QoL pasien DM2 pada lansia. Hasil ini sesuai dengan penelitian 

Asseltyne (2011) menyatakan bahwa misguided support dari pasangan 

mempengaruhi QoL secara negatif. 

Kondisi ini mungkin dapat terjadi apabila orang-orang terdekat 

bersikap seperti “polisi” yang selalu mengawasi pola makan, olahraga, dan 

kadar gula darah pasien sehingga mereka merasa tertekan dan kehilangan 

kebebasan. Selain kesesuaiannya dengan penelitian sebelumnya, penelitian 

ini pun menunjukkan hasil yang bertentangan dengan penelitian 

sebelumnya. Dalam penelitian ini, IHLC berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan. Artinya, semakin tinggi tingkat IHLC, maka semakin rendah 

tingkat QoL pasien DM2 pada lansia. 

QoL merupakan sebuah konsep yang sangat luas yang mencakup 

seluruh aspek kehidupan. HLC, optimisme, dukungan sosial, mungkin 

mempengaruhi secara signifikan terhadap QoL, namun, dalam penelitian 

kali ini pengaruhnya kecil. Banyak sekali faktor di luar penelitian ini yang 

dapat mempengaruhi QoL pasien DM2 pada lansia, yaitu: kondisi fisik, 

psikologi, tingkat kemandirian, hubungan sosial. lingkungan, dan spiritual. 

Selain itu, faktor lainnya yang mempengaruhi QoL pada pasien DM2 adalah 

tingkat komplikasi DM2, kadar glukosa darah, dan lamanya diagnosis DM2. 

Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. 

Kekurangan dalam penelitian ini adalah tidak mengkaji data kesehatan 

yang mungkin mempengaruhi QoL pasien DM2. Namun, kelebihan dari 

penelitian ini adalah menggunakan instrumen spesifik DM yang teruji 

validitasnya dan telah diadaptasikan ke dalam budaya Indonesia. Adapun 

instrumen yang digunakan adalah Diabetes Quality of Life (DQoL) untuk 

mengukur QoL dan Multidimensional Diabetes Questionnaire (MDQ) untuk 

mengukur dukungan sosial.  

Penelitian selanjutnya sebaiknya mengembangkan aspek psikologis 

lain yang terkait penyakit diabetes seperti, spiritualitas, depresi, self-care yang 

dianggap dapat menjadi penentu QoL individu. Selain itu, penelitian 

selanjutnya dapat mengkaji data kesehatan (berat badan, kadar gula darah, 

tekanan darah, lama terdiagnosa DM2, komplikasi DM2, kecanduan zat, 

dan penggunaan pengobatan alternatif) yang mempengaruhi QoL pasien 

DM2 pada lansia. 
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Abstract 
This research wanted to know about the effect of emotional intelligence and organizational 
culture towards learning organization. 275 respondents was used as a sample with non-
probablity sampling technique. This research using Dimensions of Learning Organization 
Questionnaire, Emotional Quotient Index, and Organizational Culture scale as measurement. 
The validity test was using confirmatory factor analysis (CFA) and statistic using multiple 
regression analysis. The result showed that there was a significant effect of emotional 
intelligence and organizational culture towards learning organization. Minor hypothesis that 
tested the independent variable showed that there was five aspects that significantly effected 
learning organization, four from emotional intelligence (self-aware, self-motivation, empathy, 
social skills)  and one from organizational culture (direction).  

 
Keywords: Learning Organization, Emotional Intelligence, Organizational Culture 

 

Abstrak 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional dan budaya 
organisasi terhadap learning organization. Sampel penelitian sebanyak 275 orang dengan 
teknik non-probability sampling. Alat ukur yang digunakan terdiri dari The Dimensions of  
Learning Organization Questionnaire (DLOQ), Emotional Quotient Index (EQI) dan Skala 
Budaya Organisasi. Uji validitas alat ukur menggunakan confirmatory F\factor analysis 
(CFA) dan analisis statistik menggunakan multiple regression analysis. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan kecerdasan emosional dan budaya 
organisasi terhadap learning organization. Hasil uji hipotesis minor yang menguji 
signifikansi masing-masing independent variable mendapatkan bahwa terdapat lima aspek 
yang signifikan pengaruhnya terhadap learning organization, empat aspek dari variabel 
kecerdasan emosional, yaitu kesadaran diri, motivasi diri, empati, keterampilan sosial dan 
satu aspek dari variabel budaya organisasi, yaitu arah.  
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PENDAHULUAN 

  

Persaingan yang dihadapi organisasi atau perusahaan saat ini semakin 

kompetitif. Mereka berlomba-lomba untuk mengembangkan dan 

memajukan organisasinya menjadi yang terdepan dan terbaik. 

Meningkatnya persaingan juga membuat organisasi-organisasi yang sudah 

mapan perlu mempertahankan diri dari para pesaing mereka yang mau 

mengembangkan diri dan berinovasi. Karena perusahaan atau organisasi 

yang sukses adalah organisasi yang dapat mengubah diri untuk menghadapi 

persaingan yang semakin kompetitif. Persaingan yang semakin kompetitif 

inilah yang secara tidak langsung mendorong organisasi untuk mengubah 

dan mengembangkan dirinya agar dapat bertahan. Perubahan pun 

dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada organisasinya tetapi 

mencakup individu-individu (karyawan) yang ada di perusahaan tersebut. 

Semua karyawan dalam perusahaan harus berubah, belajar dan tumbuh 

lebih cepat dibandingkan sebelumnya. 

 Salah satu usaha organisasi atau perusahaan untuk menghadapi 

perubahan dan meningkatkan keterampilan karyawan adalah dengan 

penerapan learning organization. Organisasi harus berupaya menjadikan 

dirinya sebagai organisasi yang mampu belajar atau membangun organisasi 

menjadi organisasi yang terus belajar dengan memberikan kesempatan pada 

anggota organisasi untuk belajar dan mengembangkan dirinya. Learning 

organization juga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk 

menciptakan kinerja perusahaan yang baik (DiBella & Nevis, 1998; 

Marquardt, 2002; Watkins & Marsick, 1993, dalam Sahaya, 2012). 

Learning organization ialah organisasi yang secara terus menerus 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya guna mengadaptasi 

perubahan- perubahan yang terjadi pada lingkungan organisasi (Senge, 

1990). Learning organization adalah cara menciptakan budaya belajar di 

lingkungan perusahaan. Hal ini dapat dilakukan ketika karyawan secara 

sadar dan bertanggung jawab terus-menerus memperhatikan pengembangan 

dirinya dan belajar dengan berbagai bentuk dan cara. Tidak hanya itu, 

didalamnya juga terjadi sebuah proses berbagi pengetahuan antara 

karyawan yang satu dengan yang lain. Dengan penerapan Learning 

organization, organisasi tersebut terus menerus melakukan pembelajaran, 

perubahan, dan adaptasi untuk memperbaiki diri, mengantisipasi 

perubahan, kompleksitas dan ketidakpastian situasi. 



TAZKIYA Journal of Psychology  Vol. 19 No. 1 April 2014 

81 

Learning organization  menjadi salah satu jalan keluar agar organisasi 

atau perusahaan tersebut dapat beradaptasi terhadap perubahan dan 

perkembangan ilmu pengetahuan. Selain dapat beradaptasi terhadap 

perubahan penerapan learning organization juga akan membuat individu yang 

ada dalam organisasi atau perusahaan tersebut berkembang dan selalu 

memperbaharui ilmu dan keterampilan mereka. Organisasi yang tidak 

menerapkan learning organization lambat laun akan tertinggal oleh 

pesaingannya dan akan kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan–

perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis (Noer, 2009 dan Senge 

1990). 

Banyak faktor yang memengaruhi learning organization. Penelitian 

yang dilakukan Batool dan Riaz (2011) membuktikan bahwa innovation, 

human resource practices, leardership style dan team learning menjadi faktor-

faktor penting dalam kesuksesan penerapan learning organization. Selain 

faktor-faktor tersebut, kecerdasan emosional juga dapat memengaruhi 

learning organization pada perusahaan. Kecerdasan emosional menjadi 

variabel penting dalam membantu para manager dan karyawan untuk 

mengatur perubahan yang dinamis dalam lingkungan perusahaan (Rafiq, 

2011 dalam Labbaf dkk. 2011). Labbaf dkk. (2011) mengungkapkan bahwa 

kecerdasan emosional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

learning organization. 

Di masa yang sangat kompetitif ini organisasi atau perusahaan 

memerlukan karyawan yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang 

baik. Perkembangan zaman mengharuskan perusahaan atau organisasi akan 

terus berkembang dan merubah dirinya untuk menyesuaikan diri dan 

bertahan dalam persaingan yang semakin kompetitif. Memiliki karyawan 

dengan tingkat kecerdasan emosional yang baik, akan membantu organisasi 

untuk beradaptasi terhadap perubahan dan mereka dapat melaksanakan 

pekerjaannya dengan baik walaupun lingkungan dan cara kerja yang terus 

berubah.  

Selain kecerdasan emosional, budaya organisasi juga menjadi salah 

satu faktor lain yang memengaruhi learning organization (Chang, 2007 & 

Rijal, 2010). Untuk menerapkan learning organization dibutuhkan budaya 

organisasi yang baik, karena budaya merupakan perekat sosial dalam 

mempersatukan anggota-anggota dalam tujuan organisasi, berupa 

memberikan standar-standar yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para 

karyawan, membantu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. 
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Dengan kata lain, budaya organisasi menjadi kontrol atas perilaku 

karyawan (Robbins, 2003).  

Membangun budaya organisasi yang baik akan membuat keuntungan 

yang baik bagi organisasi tersebut. Karena budaya organisasi memiliki 

peranan yang cukup penting guna terciptanya learning organization. Seperti 

halnya yang dikemukakan oleh Chang (2007)  bahwa budaya organisasi 

yang ada pada sebuah organisasi atau perusahaan tersebut akan ikut 

berpartisipasi menentukan keberhasilan penerapan learning organization yang 

dibangun. Robbins dan Judge (2006) mengatakan bahwa budaya organisasi 

mempunyai pengaruh yang besar dalam menciptakan learning organization. 

Dari uraian di atas peneliti melihat bahwa kecerdasan emosional dan 

budaya organisasi memiliki peran yang penting terhadap learning 

organization. Peneliti menduga bahwa learning organization dipengaruhi oleh 

kecerdasan emosional dan budaya organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini  

ingin menguji pengaruh dari kecerdasan emosi dan budaya organisasi 

terhadap learning organization. Lebih jauh, peneliti ingin menguji peran 

masing-masing dimensi dari kecerdasan emosional dan budaya organisasi 

terhadap learning organization. Ada lima dimensi kecerdasan emsi yang akan 

diuji, yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, memotivasi diri, empati, dan 

keterampilan sosial (Goleman, 2000), sedangkan budaya organisasi terdiri 

dari inisiatif individual, toleransi terhadap tindakan berisiko, arah, integrasi, 

dukungan dari manajemen, kontrol, identitas, sistem imbalan, toleransi 

terhadap konflik, dan pola-pola komunikasi (Robbins, 1994).  

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah sebelumnya, peneliti 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan kecerdasan emosional (kesadaran 

diri, pengaturan diri, memotivasi diri, empati, keterampilan sosial) dan 

budaya organisasi (inisiatif individual, toleransi terhadap tindakan 

berisiko, arah, integrasi, dukungan dari manajemen, kontrol, identitas, 

sistem imbalan, toleransi terhadap konflik, dan pola-pola komunikasi) 

terhadap learning organization? 

2. Berapa besar sumbangan masing-masing variabel kecerdasan emosional 

(kesadaran diri, pengaturan diri, memotivasi diri, empati, keterampilan 

sosial) dan budaya organisasi (inisiatif individual, toleransi terhadap 

tindakan berisiko, arah, integrasi, dukungan dari manajemen, kontrol, 

identitas, sistem imbalan, toleransi terhadap konflik, dan pola-pola 

komunikasi) terhadap learning organization? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 
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1. Mengetahui pengaruh yang signifikan kecerdasan emosional (kesadaran 

diri, pengaturan diri, memotivasi diri, empati, keterampilan sosial) dan 

budaya organisasi (inisiatif individual, toleransi terhadap tindakan 

berisiko, arah, integrasi, dukungan dari manajemen, kontrol, identitas, 

sistem imbalan, toleransi terhadap konflik, dan pola-pola komunikasi) 

terhadap learning organization. 

2. Mengetahui sumbangan variabel kecerdasan emosional (kesadaran diri, 

pengaturan diri, memotivasi diri, empati, keterampilan sosial) dan 

budaya organisasi (inisiatif individual, toleransi terhadap tindakan 

berisiko, arah, integrasi, dukungan dari manajemen, kontrol, identitas, 

sistem imbalan, toleransi terhadap konflik, dan pola-pola komunikasi) 

terhadap learning organization. 

 

Learning Organization  

Konsep learning organization telah dibahas selama dua dekade terakhir secara 

luas dalam literatur. Learning organization pertama kali dikemukakan oleh 

Senge pada tahun 1990. Menurut Senge (1990) learning organization ialah 

organisasi yang secara terus menerus meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilannya guna untuk mengadaptasi perubahan-perubahan yang 

terjadi pada lingkungan organisasi. 

Secara umum, konsep learning organization dapat diartikan sebagai 

kemampuan suatu organisasi untuk terus menerus melakukan proses 

pembelajaran (self learning) sehingga organisasi tersebut memiliki „kecepatan 

berpikir dan bertindak‟ dalam merespon beragam perubahan yang muncul. 

Setelah Senge memperkenalkan konsep learning organization, mulai 

banyak tokoh yang ikut membahas dan mengembangkan konsep learning 

organization. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Watkins dan Marsick. 

Watkins dan Marsick turut mengembangkan konsep yang di kemukakan 

oleh Senge tersebut. Watkins dan Marsick (1993; 1996 dalam Yang, 

Watkins & Marsick 2004) menyatakan bahwa learning organization adalah 

organisasi yang ditandai dengan pembelajaran yang terus menerus untuk 

menghasilkan peningkatan yang terus menerus dan memiliki kapasitas 

untuk mengubah dirinya. 

Watkins & Marsick (1993, 1996, dalam Yang, Watkins & Marsick, 

2004) mengembangkan dimensi learning organization  menjadi tujuh dimensi, 

yaitu: continuos learning, inquiry  & dialogue, team learning, empowerment, 

embeaded system, system connection, strategic leardership. 
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Kecerdasan Emotional  

Goleman (2000) mengatakan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan 

mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan 

memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada 

diri sendiri, dan dalam hubungan dengan orang lain. 

Mayer dan Salovey 1990 (dalam, Mayer dan Salovey 1995) 

mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai kemampuan untuk mengenali 

perasaan, meraih dan membangkitkan perasaan untuk membantu pikiran, 

memahami perasaan dan maknanya, serta mengendalikan perasaan secara 

mendalam sehingga membantu perkembangan emosi dan intelektual. 

Goleman (2000) mengungkapkan adanya lima wilayah kecerdasan 

emosi yang dapat menjadi pedoman bagi individu untuk mencapai 

kesuksesan dalam kehidupan sehari-hari yaitu: kesadaran diri, pengaturan 

emosi, memotivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. 

 

Budaya Organisasi 

Menurut Denison (1990, dalam Jarad dkk. 2010) budaya organisasi 

mengacu pada nilai-nilai, kepercayaan dan prinsip-prinsip yang anggap 

menjadi suatu landasan dari sistem manajemen organisasi dan juga menjadi 

dasar dari praktek-praktek manajemen serta tingkah laku organisasi yang 

mencerminkan prinsip-prinsip tersebut.  

Robbins (1994 dan 2003) mengemukakan bahwa budaya organisasi 

adalah suatu makna bersama yang dianut oleh semua anggota yang 

membedakan organisasi itu dengan organisasi yang lain. Sistem makna 

bersama ini, bila diamati dengan seksama merupakan seperangkat 

karakteristik utama yang dihargai oleh organisasi tersebut. 

Menurut Robbins (1994), ada sepuluh dimensi (karakteristik) utama 

yang secara keseluruhan, mencakup isi dari budaya organisasi. Sepuluh 

karakteristik tersebut adalah inisiatif individual, toleransi terhadap tindakan 

berisiko, arah, integrasi, dukungan dari manajemen, control, identitas, 

sistem imbalan, toleransi terhadap konflik, dan pola-pola komunikasi. 

 

Hubungan antara Kecerdasan Emosional dan Budaya Organisasi dengan 

Learning Organization 

Salah satu usaha pihak organisasi atau perusahaan untuk menghadapi 

perubahan dan meningkatkan keterampilan karyawan adalah dengan 

penerapan learning organization. Learning organization adalah organisasi yang 

ditandai dengan pembelajaran yang  terus menerus untuk menghasilkan 
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peningkatan yang terus menerus dan memiliki kapasitas untuk merubah 

dirinya. learning organization memiliki beberapa dimensi yang telah di 

kemukakan oleh berbagai tokoh. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan dimensi-dimensi yang dikemukakan oleh Watskin & Marsick 

(1993; 1996 dalam Yang, watskin & Marsick, 2004). Dimensi-dimensi 

tersebut adalah continuous learning, inquiry  & dialogue, team learning, 

empowerment, embeaded system, system connection dan Strategic leardership. 

Banyak faktor yang memengaruhi learning organization. Pada 

penelitian  ini peneliti hanya menggunakan dua faktor yaitu faktor 

kecerdasan emosional dan budaya organisasi. Kecerdasan emosional yang 

dimaksud adalah kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan perasaan 

orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri dan kemampuan mengelola 

emosi dengan baik pada diri sendiri, dan dalam hubungan dengan orang 

lain. Dengan demikian orang yang memiliki kecerdasan emosional yang 

tinggi mampu mengenali perasaannya sendiri maupun perasaan orang lain 

sehingga tahu bagaimana harus bersikap serta mampu mengelola emosi saat 

bekerja dan dengan terbuka dan mudah menyesuaikan diri atau beradaptasi 

dengan perubahan sistem ataupun pola kerja yang ditetapkan oleh 

perusahaan. 

Perusahaan yang mempunyai karyawan yang memiliki tingkat 

kecerdasan emosional yang baik sangat membantu dalam penerapan 

learning organization, dimana karyawan tersebut dapat mempermudah dan 

mempercepat organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan dan 

perkembangan, menerima perubahan tersebut dengan pikiran yang terbuka. 

Dengan memiliki kercerdasan emosional yang baik karyawan akan lebih 

termotivasi dan tertantang dalam bekerja, walaupun dengan lingkungan dan 

cara kerja yang berubah. Karena karyawan yang memiliki kecerdasan emosi 

yang baik akan menghasilkan hubungan kerja yang harmonis, dengan 

tingkat produktifitas kerja yang tinggi dan meraih keberhasilan di tempat 

kerja 

Kecerdasan emosional memiliki lima ciri yaitu, kesadaran diri, 

pengelolaan diri, memotivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. 

Kesadaran diri yang tinggi akan membuat karyawan tersebut mengenali 

kelebihan dan kekurangan mereka saat bekerja, serta dapat mengidentifikasi 

perasaan dan emosi. Karyawan yang memiliki kesadaran diri yang tinggi 

dapat memperkirakan kemampuan yang dimiliki dan percaya diri akan 

kemampuan mereka, sehingga mereka tidak akan takut akan suatu 

perubahan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi tersebut. 
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Goleman (1999) menyatakan bahwa pengaturan diri meliputi 

beberapa hal yaitu  pertama, pengolaan diri yaitu mengelola dan impuls 

yang merusak dengan efektif. Kedua, dapat dipercaya, yaitu menunjukkan 

kejujuran dan integritas. Ketiga, kehati-hatian, yaitu dapat diandalkan dan 

bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban. Keempat, adaptabilitas, 

yaitu keluwesan dalam menangani perubahan dan tantangan. Kelima, 

inovasi, yaitu bersikap terbuka terhadap gagasan, pendekatan baru, dan 

informasi terkini. Dimana keseluruhan hal ini tentu saja kan memperlancar 

proses pembelajaran yang dilakukan untuk tujuan perubahan diperusahaan 

tersebut. Dengan kata lain pengaturan diri karyawan akan mempengaruhi 

learning organization disuatu perusahan. 

Begitu pula dengan ciri dari kecerdasan emosional yang lain, seperti 

motivasi diri,  empati, dan keterampilan sosial juga mempunyai pengaruh 

terhadap learning organization, karena manusia yang bisa mengatur emosi 

dengan baik akan lebih mudah mengembangkan kompetensi inisiatif atau 

dorongan berprestasi. Maka dapat diasumsikan bahwa ciri dari kecerdesan 

emosional tersebut memiliki pengaruh positif terhadap learning organization. 

Faktor berikutnya yang diasumsikan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap learning organization adalah budaya organisasi. Yang 

dimakud budaya organisasi dalam penelitian ini adalah suatu makna 

bersama yang dianut oleh semua anggota yang membedakan organisasi itu 

dengan organisasi yang lain. 

Untuk menerapkan learning organization dibutuhkan budaya organisasi 

yang baik. Karena budaya sebagai perekat sosial dalam mempersatukan 

anggota-anggota dalam tujuan organisasi, berupa memberikan standar-

standar yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan, 

membantu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Dengan kata lain 

budaya organisasi sebagai kontrol atas perilaku karyawan. 

Saat ini, ada sebuah konsensus meningkat pada gagasan bahwa 

organisasi membuat upaya untuk memperkenalkan budaya yang 

mendorong komunikasi antara anggota mereka, eksperimen dan 

pengambilan risiko, dan memotivasi karyawan untuk mempertanyakan 

keyakinan fundamental dan pola kerja, akan mencapai suasana kerja yang 

menguntungkan untuk pengembangan kapasitas belajar mereka (Lopez dan 

Ordas, 2004 dalam Chang 2007). Yeung dkk. (1999 dalam Chang 2007) 

menyatakan bahwa learning organization itu diperlukan bagi para pemimpin 

untuk merancang sistem organisasi dan membawa karyawan dengan 
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tantangan terus menerus untuk menciptakan masa depan yang makmur 

bagi organisasi.  

Budaya organisasi memiliki sepuluh dimensi yaitu, inisiatif 

individual., toleransi terhadap tindakan berisiko, arah, integrasi, dukungan 

dari manajemen, kontrol,  identitas, sistem imbalan, toleransi terhadap 

konflik, dan pola-pola komunikasi. Diasumsikan kesepuluh dimensi 

tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap learning organization 

yang diterapkan disebuah perusahaan. 

Penelitian  terdahulu yang dilakukan oleh Rijal (2010) dan Chang 

(2007 ) dan didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Pool (2000) 

dan Danaeefard dkk (2012) telah membuktikann bahwa budaya organisasi 

memiliki pengaruh terhadap learning organization. Ini dikarenakan budaya 

organisasi yang baik akan membuat karyawan berani untuk terus belajar 

walaupun akan mendapatkan risiko, melibatkan karyawan untuk membagi 

ilmu dan kerterampilan, membantu karyawan dalam beradaptasi terhadap 

perubahan lingkungan perusahaan atau organisasi, karyawan pun  ikut 

melibatkan diri dalam persaingan dan memberikan perhatian yang tinggi 

pada tujuan organisasi yang akan dicapai. Dengan kata lain adanya budaya 

organisasi yang baik diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dan 

produktivitas para karyawan untuk mencapai tujuan dari organisasi 

tersebut. 

 

Hipotesis Penelitian 

Hipotesis Mayor  

Ada pengaruh yang signifikan kecerdasan emosional dan budaya organisasi 

terhadap learning organization 

 

 

Hipotesis Minor  

H1 :  Ada pengaruh yang signifikan kesadaran diri terhadap learning 

organization 

H2  :  Ada pengaruh yang signifikan pengaturan diri terhadap learning  

organizarion 

H3 :  Ada pengaruh yang signifikan motivasi diri terhadap learning 

organization 

H4 :  Ada pengaruh yang signifikan empati terhadap learning organizatio 

H5 :  Ada pengaruh yang signifikan  keterampilan sosial terhadap learning 

organization 
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H6  :  Ada pengaruh yang signifikan toleransi tindakan berisiko terhadap 

learning organization 

H7 :  Ada pengaruh yang signifikan arah terhadap learning organization 

H8 :  Ada pengaruh yang signifikan integritas terhadap learning 

organization 

H9  :  Ada pengaruh yang signifikan dukungan  dari manajem terhadap 

learning organization 

H10 :  Ada pengaruh yang signifikan kontrol terhadap learning organization 

H11 :  Ada pengaruh yang signifikan identitas terhadap learning 

organization 

H12 :  Ada pengaruh yang signifikan sistem imbalan terhadap learning 

organization 

H13 :  Ada pengaruh yang signifikan toleransi terhadap konflik terhadap 

learning organization 

H14  : Ada pengaruh yang signifikan pola-pola komunikasi terhadap 

learning organization 

H15  : Ada  pengaruh yang signifikan inisiatif individual terhadap learning 

organization 

Karena penelitian ini diuji dengan analisis statistik, maka hipotesis yang 

akan diuji yaitu hipotesis nihil. 

 

METODE 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah karyawan pada salah satu bank di 

Jakarta. Adapun subjek yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 275 orang yang diambil dengan teknik nonprobability sampling 

 

Alat Ukur 

Untuk mengukur learning organization, peneliti menggunakan Dimension of 

Learning Organization Questionnaire (DLOQ) yang dikembangkan oleh 

Watkins dan Marsick (2003). DLOQ terdiri dari 43 item yang digunakan 

untuk mengukur 7 dimensi learning organization  yaitu: continuous learning, 

dialougue and inquiry, team learning, embedded system, empowerment, system 

connection, strategic leardership.  Skala DLOQ menghasilkan informasi tentang 

bagaimana persepsi karyawan terhadap organisasi sebagai learning 

organization. Skala EQ Index (EQI) digunakan untuk mengukur kecerdasan 

emosional. Skala EQI dibuat oleh Rahim dkk (2002). Skala ini digunakan 
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untuk mengukur kecerdasan emosional melalui 5 dimensi kecerdasan 

emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, memotivasi diri, empati, 

keterampilan sosial.Skala terdiri dari 22 item. Skala budaya organisasi 

mengcu pada skala  yang dibuat oleh Jaghargh dkk., (2012) dan peneliti 

mengadaptasi dan menambahkan satu karakteristik di dalamnya. Skala ini 

mengukur budaya budaya organisasi melalui 10 dimensi dari Robbins 

(1994) yaitu inisiatif individual, toleransi terhadap tindakan berisiko, arah, 

integrasi, dukungan dari manajemen, kontrol, identitas, sistem imbalan. 

toleransi terhadap konflik, dan pola-pola komunikasi. 

Uji validitas konstruk. Untuk menguji validitas alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Confirmatory Factor 

Analysis (CFA) dengan software Lisrel 8.7.  

Analisis data. Untuk mengetahui pengaruh lima belas independen 

variabel terhadap dependen variabel analisis data dalam penelitian 

menggunakan uji regresi berganda dengan bantuan program SPSS 20.0. 

 

HASIL 

 

Uji Hipotesis Mayor 

Pada tahapan ini peneliti menguji hipotesis dengan teknik analisis regresi 

berganda dengan menggunakan software SPSS 20.0. Dalam regresi ada 3 

hal yang dilihat, yaitu melihat besaran R square untuk mengetahui berapa 

persen (%) varians DV yang dijelaskan oleh IV, kedua apakah secara 

keseluruhan IV berpengaruh secara signifikan terhadap DV, kemudian 

terakhir melihat signifikan atau tidaknya koefisien regresi dari masing-

masing IV. 

Langkah pertama peneliti menganalisis dampak dari seluruh 

independen variabel terhadap learning organization, adapun hasil uji F dapat 

dilihat pada tabel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Budaya Organisasi terhadap Learning Organization 

90 

Tabel 1 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 10452.938 15 696.863 12.152 .000b 

Residual 14852.999 259 57.347   

Total 25305.937 274    

a. Dependent Variable: LO 
b. Predictors: (Constant), INISIATIF, IDENTITAS, 
KESADARANDIRI, EMPATI, INTEGRASI, 
POL2KOMUNIKASI, ARAH, DKNGMNJMN, 

TLRNKONFLIK, KETSOSIAL, KONTROL, MOTIVASIDIRI, 
IMBALAN, TLRNRISIKO, PENGGOLAHANDIRI 

 

 Jika dilihat dari nilai signifikan dari tabel 1 diketahui p < 0.05 yang 

artinya hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan 

dari seluruh independen variabel terhadap learning organization ditolak. Maka, 

ada pengaruh yang signifikan dari kecerdasan emosional dan budaya 

organisasi terhadap learning organization. 

 Langkah kedua peneliti melihat besaran R square untuk mengetahui 

berapa persen (%) varians DV dijelaskan oleh IV.  

 

Tabel 2 

Model Summary 

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 .643a .413 .379 7.57281 .413 12.152 15 259 .000 

a. Predictors: (Constant), INISIATIF, IDENTITAS, 

KESADARANDIRI, EMPATI, INTEGRASI, 
POL2KOMUNIKASI, ARAH, DKNGMNJMN, 
TLRNKONFLIK, KETSOSIAL, KONTROL, 
MOTIVASIDIRI, IMBALAN, TLRNSRISIKO, 
PENGATURANDIRI 

 

 Tabel 2 menginformasikan bahwa perolehan R square sebesar 0,413 

atau 41,3%. Artinya proporsi varians dari learning organization yang 

dijelaskan oleh semua IVadalah 41,3%, sedangkan sisanya sebesar 58,7% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 
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 Langkah ketiga melihat koefisien regresi tiap IV. Jika nilai p < 0,05 

maka koefisien regresi tersebut signifikan yang berarti IV tersebut memiliki 

dampak yang signifikan terhadap learning organization.  

 

Tabel 3 

Koefisien Regresi 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) -18.366 6.670  -2.753 .006 

KESADARANDIRI .158 .062 .130 2.536 .012 

PENGATURANNDIRI .147 .081 .125 1.807 .072 

MOTIVASIDIRI .207 .065 .185 3.208 .002 

EMPATI .201 .070 .176 2.897 .004 

KETSOSIAL .187 .070 .164 2.660 .008 

TLRNRISIKO .062 .056 .065 1.112 .267 

ARAH .121 .056 .126 2.177 .030 

INTEGRASI .013 .070 .010 .191 .849 

DKNGMNJMN .098 .075 .069 1.298 .195 

KONTROL -.008 .054 -.009 -.153 .878 

IDENTITAS .086 .073 .063 1.185 .237 

IMBALAN .050 .073 .039 .678 .498 

TLRNKONFLIK .068 .052 .071 1.297 .196 

POLA2KOMUNIKASI -.024 .050 -.025 -.476 .634 

INISIATIF .001 .049 .001 .018 .986 

a. Dependent Variable: LO 

 

Berdasarkan koefisien regresi pada tabel 3 dapat dijelaskan persamaan 

regresi sebagai berikut  

Learning organization = -18.366 + 0.158KesadaranDiri + 

0.147PengaturanDiri + 0.207MotivasiDiri + 0.201Empati + 

0.187KeterampilanSosial + 0.062ToleransiTerhadapResiko + 0.121Arah + 

0.013Integrasi + 0.98DukunganManajemen – 0.008Kontrol + 

0.086Identitas + 0.050Imbalan + 0.68ToleransiTerhadapKonflik – Pola-

polaKomunikasi + 0.001Inisiatif 

 

Berdasarkan informasi pada tabel 3, dari kelima IV yang 

berpengaruh signifikan terhadap DV dapat diketahui mana yang memiliki 

pengaruh paling besar. Untuk melihat perbandingan besar kecilnya 
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pengaruh antara tiap IV terhadap DV dapat diketahui dengan dua cara yaitu 

melihat nilai signifikansinya (p) dan melihat standardized coefficiets (beta). 

Maka dari tabel di atas dapat diketahui bahwa motivasi diri dengan beta = 

0.185 memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan kesadaran diri, empati, 

keterampilan sosial, dan arah. 

 

Pengujian Proporsi Varians Masing-masing Independent Variable 

Selanjutnya, peneliti ingin mengetahui bagaimana penambahan proporsi 

varians dari masing-masing independent variable terhadap learning organization. 

 

Tabel 4 

Proporsi Varians 

Model  R  R 

Square 

Adjusted      

R  

Square 

Atd. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R        

Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig.    F 

Change 

1 .219a .048 .044 9.39500 .048 13.701 1 273 .000 
2 .464b .215 .209 8.54471 .167 58.036 1 272 .000 
3 .541c .292 .284 8.12970 .077 29.479 1 271 .000 

4 .575d .331 .321 7.91980 .039 15.555 1 270 .000 
5 .593e .352 .339 7.81063 .021 8.601 1 269 .004 
6 .613f .375 .361 7.67930 .024 10.280 1 268 .002 
7 .628g .395 .379 7.57478 .019 8.447 1 267 .004 
8 .630h .397 .379 7.57309 .003 1.119 1 266 .291 
9 .635i .403 .383 7.54768 .006 2.794 1 265 .096 
10 .635j .404 .381 7.54769 .000 .121 1 264 .728 
11 .638k .407 .382 7.55291 .003 1.512 1 263 .220 
12 .640l .409 .382 7.55518 .002 .842 1 262 .360 
13 .642m .413 .383 7.54713 .004 1.560 1 261 .213 

14 .643n .413 .413 7.55824 .001 .233 1 260 .630 
15 .643o .413 .413 7.57281 000 .000 1 259 .986 

a. Predictors: (Constant), KESADARANDIRI 

b. Predictors: (Constant), KESADARANDIRI, PENGATURANDIRI 

c. Predictors: (Constant), KESADARANDIRI, PENGATURANDIRI, 

MOTIVASIDIRI 

d. Predictors: (Constant), KESADARANDIRI, PENGATURANDIR I, 

MOTIVASIDIRI, EMPATI 

e. Predictors: (Constant), KESADARANDIRI, PENGATURANDIRI, 

MOTIVASIDIRI, EMPATI, KETSOSIAL 

f. Predictors: (Constant), KESADARANDIRI, PENGATURANDIRI, 

MOTIVASIDIRI, EMPATI, KETSOSIAL, TLRNSRISIKO  

g. Predictors: (Constant), KESADARANDIRI, PENGATURANDIRI, 

MOTIVASIDIRI, EMPATI, KETSOSIAL, TLRNSRISIKO, ARAH  
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h. Predictors: (Constant), KESADARANDIRI, PENGATURANDIRI, 

MOTIVASIDIRI, EMPATI, KETSOSIAL, tlnrsiresiko, ARAH, INTEGRASI 

i. Predictor: (Constant), KESADARANDIRI, PENGATURANDIRI, 

MOTIVASIDIRI, EMPATI, KETSOSIAL, TLRNSRISIKO, ARAH, 

INTEGRASI, DKNGNMNJMN  

j. Predictor: (Constant), DKNGMNJMN, KESADARANDIRI, EMPATI, 

ARAH, INTEGRASI, MOTIVASIDIRI, KETSOSIAL, tlnrsiresiko, 

PENGATURANDIRI KONTROL  

k. Predictors: (Constant), DKNGMNJMN, KESADARANDIRI, EMPATI, 

ARAH, INTEGRASI, MOTIVASIDIRI, KETSOSIAL, TLRNSRISIKO 

PENGATURANDIRI, KONTROL, IDENTITAS 

l. Predictors: (Constant), DKNGMNJMN, KESADARANDIRI, EMPATI, 

ARAH, INTEGRASI, MOTIVASIDIRI, KETSOSIAL, TLRNSRISIKO, 

PENGATURANDIRI, KONTROL, IDENTITAS, IMBALAN 

m. Predictors: (Constant), DKNGMNJMN, KESADARANDIRI, EMPATI, 

ARAH, INTEGRASI, MOTIVASIDIRI, KETSOSIAL, TLRNSRISIKO 

PENGATURANDIRI, KONTROL, IDENTITAS, IMBALAN, 

TLRNKONFLIK 

n. Predictors: (Constant), DKNGMNJMN, KESADARANDIRI, EMPATI, 

ARAH, INTEGRASI, MOTIVASIDIRI, KETSOSIAL, TLRNSRISIKO, 

PENGATURANDIRI, KONTROL, IDENTITAS, IMBALAN, 

TLRNKONFLIK, POL2KOMUNIKASI 

o. Predictors: (Constant), DKNGMNJMN, KESADARANDIRI, EMPATI, 

ARAH, INTEGRASI, MOTIVASIDIRI, KETSOSIAL, TLRNSRISIKO, 

PENGATURANDIRI I, KONTROL, IDENTITAS, IMBALAN, 

TLRNKONFLIK, POLA2KOMUNIKASI, INISIATIF 

 

 Dari lima belas variable (IV),  tersebut dapat dilihat mana yang paling 

besar memberikan sumbangan terhadap dependent variable DV. Hal tersebut 

dapat diketahui dengan melihat nilai R² change-nya, semakin besar besar 

maka semakin banyak sumbangan yang diberikan terhadap DV. Dari tabel 

4, diketahui urutan variable (IV)  yang signifikan memberikan sumbangan 

dari yang besar hingga yang terkecil, secara berurutan yaitu pengolahan diri 

dengan R² change 16.7%, motivasi diri dengan R² change 7.7%, kesadaran 

diri dengan R² change 4.8%, empati dengan R² change 3.9%, toleransi 

terhadap resiko dengan R² change 2.4%,  keterampilan sosial dengan R² 

change 2.1% dan  arah dengan R² change 1.9%. 

 Sedangan dukungan manajemen dengan R² change 0,6, toleransi 

terhadap konflik dengan R² change 0,4 %, integrasi dengan R² change 0,3%. 

identitas dengan R² change 0,3%, imbalan dengan R² change 0,2% dan pola-
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pola komunikasi dengan R² change 0,1% memberikan sumbangan terhadap 

dependent variable DV namun sumbangan tersebut tidak signifikan secara 

statistik. 

Berdasarkan hasil analisis data dan uji hipotesis yang telah dilakukan 

dengan menggunakan uji multiple regression pada bab sebelumnya, maka 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: “terdapat pengaruh yang signifikan 

kecerdasan emosional dan budaya organisasi terhadap learning organization. 

Berdasarkan proporsi varians seluruhnya, learning organization dipengaruhi 

oleh independen variable kecerdasan emosional dan budaya organisasi sebesar 

41,3%. 

Berdasarkan uji hipotesis minor kecerdasan emosional dan budaya 

organisasi yang dianalisis dengan masing-masing aspek di dalamnya, 

didapatkan bahwa hanya ada lima indenpenden variable yang memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap learning organization. Variabel tersebut, 

yaitu: kecerdasan emosional dimensi kesadaran diri, motivasi diri, empati, 

keterampilan sosial dan budaya organisasi pada dimensi arah. Kelima 

variabel tersebut yang memiliki pengaruh terbesar secara positif terhadap 

learning organization. 

Jika dilihat berdasarkan proporsi variabel dari masing-masing 

variabel, ternyata terdapat tujuh variabel yang signifikan sumbangannya. 

Variabel-variabel tersebut antara lain pengolahan diri dengan sumbangan 

16,7%, motivasi diri dengan sumbangan 7,7%, kesadaran diri dengan 

sumbangan 4,8%, empati dengan sumbangan 3,9%, toleransi terhadap 

tindakan risiko dengan sumbangan 2,4%,  keterampilan sosial dengan 

sumbangan 2,1% dan  arah dengan sumbangan 1,9%. 

Sedangkan independen variabel lainnya, integrasi, dukungan 

manajemen, kontrol, identitas, imbalan, toleransi terhadap konflik, pola-

pola komunikasi dan inisiatif tidak memiliki sumbangan yang signifikan 

terhadap  learning organization. 

DISKUSI 

 

Berdasarkan hasil hipotesis yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, 

dapat dinyatakan bahwa kecerdasan emosional dan budaya organisasi 

secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap learning 

organization. Nilai konstribusi variabel kecerdasan emosional dan budaya 

organisasi secara bersama-sama terhadap learning organization sebesar 41,3% 

dan sisanya sebesar 58,7%  dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.  
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 Penelitian ini mendukung penelitian-penelitian terdahulu yang 

menyatakan bahwa kecerdasan emosional memiliki pengaruh terhadap 

learning organization (Danaeefard dkk., 2012, Labbaf dkk., 2011), serta 

budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap learning organization (Chang 

dkk. 2007; Robbins 2006; Rijal, 2010). 

Selain melihat pengaruh kecerdasan emosional dan budaya organisasi 

terhadap learning organization secara keseluruhan, dalam penelitian ini juga 

dibahas mengenai pengaruh dari masing masing aspek dari kecerdasan 

emosional dan budaya organisasi terhadap learning organization. Dari 

keseluruhan independent variabel yang peneliti uji, hanya variabel kesadaran 

diri, motivasi diri, empati, keterampilan sosial dan arah yang memiliki 

pengaruh yang signifikan  terhadap learning organization. Selain itu kelima 

variabel itu juga terbukti memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap 

learning organization. 

Pada variabel kesadaran diri diperoleh nilai koefisien regresi 0,130 

dengan signifikansi 0,012 (p < 0,05) kontribusi sebesar 4,8%. Variabel 

kesadaran diri memengaruhi learning organization secara positif dan 

signifikan, yang berarti bahwa semakin semakin tinggi aspek kesadaran diri 

karyawan semakin tinggi pula learning organization disuatu perusahaan atau 

organisasi. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Denaeefard dkk., (2012) yang menyatakan bahwa kesadaran diri memiliki 

pengaruh langsung terhadap learning organization. Kesadaran diri merupakan 

kemampuan dalam mengenali emosi yang dirasakan dan menggunakannya 

untuk memandu mengambil keputusan, memiliki tolak ukur yang realistis 

atas kemampuan dan kepercayaan diri yang kuat. Dengan kata lain 

karyawan yang memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi akan yakin atas 

kemampuan yang dimilikinya, pemikirannya lebih terbuka dalam menerima 

perubahan, pengetahuan dan teknologi  baru dalam bekerja. Dan juga 

membuat karyawan tersebut lebih percaya diri dalam bekerja dengan hasil 

kerja yang produktif dan positif bagi perusahaan.  

Selain kesadaran diri variabel motivasi diri memiliki pengaruh 

terhadap learning organization  diperolah nilai  koefisien regresi sebesar 0,186 

dengan signifikansi 0,014 (p < 0,002) dan berkontribusi sebesar 7,7%. 

Artinya semakin tinggi motivasi diri karyawan semakin tinggi pula learning 

organization di suatu perusahaan. Motivasi diri merupakan kemampuan 

seseorang untuk menggerakkan hasratnya menentukan tujuan atau sasaran, 

bertindak inisiatif dan efektif dan bertahan dalam menghadapi kegagalan. 
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Seperti yang diketahui karyawan yang memiliki motivasi yang tinggi akan 

berusaha untuk mencapai tujuan dan kemajuan bagi perusahaan, sehingga 

pemikiran mereka untuk berhasil lebih besar dari pada ketakutan mereka 

akan kegagalan. Semangat mereka untuk mencari ilmu dan belajar sesuatu 

hal baru juga akan semakin besar. Ini sangat membantu perusahaan dalam 

meningkatkan learning organization.  

Selanjutnya variabel empati memiliki nilai koefisien regresi sebesar 

0,164 dengan signifikansi 0,008 (p < 0,05) dan berkontribusi sebesar 3,9%. 

Variabel empati memengaruhi learning organization secara positif dan 

signifikan, yang berarti bahwa semakin semakin tinggi aspek empati 

karyawan semakin tinggi pula learning organization disuatu perusahaan atau 

organisasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Denaeefard dkk. 2012  menyatakan empati memiliki pengaruh secara 

langsung terhadap learning organization. Karyawan dengan kemampuan 

empati yang baik akan terbuka serta menerima sudut pandang orang lain 

dan lebih baik dalam mendengarkan orang lain. Di mana dalam penerapan 

learning organization karyawan akan banyak melakukan diskusi, tukar 

pendapat dan musyawarah, kemampuan empati yang baik akan membuat 

karyawan lebih menerima dan terbuka dalam perbedaan pendapat. Hal ini 

dapat memperlancar learning organization di perusahan atau organisasi 

tersebut. 

Variabel keterampilan sosial pada penelitian ini juga menghasilkan 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap learning organization dengan 

nilai 0,164 dan signifikansi 0,008 (p < 0,05) namun kontribusinya cukup 

kecil yaitu sebesar 2,1%. Artinya semakin tinggi keterampilan sosial 

karyawan semakin tinggi pula learning organization disuatu perusahaan atau 

organisasi. Keterampilan sosial adalah kemampuan untuk berhubungan 

dengan orang lain, cermat membaca situasi dan jaringan sosial. Yang mana 

karyawan yang memiliki keterampilan sosial dapat menggunakan 

kemampuan yang dia miliki ini untuk memengaruhi orang lain, memimpin, 

bermusyawarah dan menyelesaikan perselisihan, untuk bekerjasama dan 

bekerja bersama-sama dalam tim dan akan terus siap menerima perubahan 

perubahan yang terjadi. Ini baik untuk proses pembelajaran terus menerus 

yang terjadi diperusahaan. 

Aspek terakhir dari variabel kecerdasan emosional adalah pengaturan 

diri dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,125 dengan signifikansi 0,075 (p 

> 0,05). Pada pengujian koefisien regresi variabel pengaturan diri memiliki 

kecendrungan berpengaruh positif terhadap learning organization tetapi tidak 
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signifikan secara statistik. Pengaturan diri memiliki nilai kontribusi terbesar 

jika dibandingkan dengan variabel lain  yaitu sebesar 16.7% terhadap 

learning organization. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Denaeefard dkk., 2012 dan Labbaf dkk., 

2011) yang menyatakan bahwa seluruh aspek kecerdasan emosional 

memiliki pengaruh terhadap learning organization. Dengan kata lain 

harusnya pengaturan diri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

learning organization. Goleman (2000) menyatakan bahwa pengaturan diri 

meliputai beberapa hal yaitu hal, yakni: pertama, pengaturan diri yaitu 

mengelola dan impuls yang merusak dengan efektif. Kedua, dapat 

dipercaya, yaitu menunjukkan kejujuran dan integritas. Ketiga, kehati-

hatian, yaitu dapat diandalkan dan bertanggung jawab dalam memenuhi 

kewajiban. Keempat, adaptabilitas, yaitu keluwesan dalam menangani 

perubahan dan tantangan. Kelima, inovasi, yaitu bersikap terbuka terhadap 

gagasan, pendekatan baru, dan informasi terkini. Dimana keseluruhan hal 

ini tentu saja kan memperlancar proses pembelajaran yang dilakukan untuk 

tujuan perubahan diperusahaan tersebut. 

Dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa budaya organisasi 

memiliki pengaruh yang positif terhadap learning organization. seperti yang 

diungkapakan Chang (2007) dan Rijal (2010) bahwa salah satu faktor yang 

memengaruhi learning organization adalah budaya organisasi. 

Pada hasil penelitian ini aspek arah pada variabel budaya organisasi 

menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap learning organization 

diperoleh nilai 0,126 dengan signifikansi 0,030 (p < 0,05) dan sumbangan 

sebesar 2,1%. artinya semakin tinggi arah semakin tinggi pula learning 

organization disuatu perusahaan atau organisasi. Arah merupakan sejauh 

mana organisasi tersebut menciptakan dengan jelas sasaran atau tujuan 

mengenai prestasi. Dengan memiliki sasaran atau tujuan, akan membuat 

perusahaan atau organisasi tersebut terus menerus melakukan pembelajar 

dan mengembangkan dirinya untuk mencapai tujuannya tersebut.  

Pada pengujian regresi variabel toleransi terhadap resiko tidak 

signifikan pada pengujian koefisien regresi dengan nilai sebesar sebesar 

0,065 dengan signifikansi 0,267 (p > 0,05), namun pada pengujian proporsi 

varian memberikan sumbangan sebesar 2,4%. Pengaruh tolerasi terhadap 

tindakan risiko bernilai positif tetapi tidak signifikan secara statistik. Artinya 

ada kecendrungan jika nilai toleransi terhadap tindakan berisiko tinggi 

maka tinggi learning organization di perusahaan atau organisasi tersebut. 

Toleransi terhadap tindakan risiko merupakan suatu anjuran dari dari 
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perusahaan agar karyawan bertindak agresif dengan maksud bekerja lebih 

giat, memiliki gagasan-gagasan baru yang dapat memberikan pembaharuan 

kearah lebih baik bagi perusahaan, dan juga berani mengambil risiko dalam 

melakukan pekerjaan. Dengan kata lain perusahaan tersebut akan lebih 

agresif untuk menuju perubahan, berani mencoba sesuatu yang baru. 

Seperti yang dikemukakn oleh Marsick & Watskin (2004) bahwa salah satu 

cara untuk organisasi dapat berkembang dan bertahan ialah mendorong 

karyawan untuk berani melakukan eksperimen dan mencoba sesuatu hal 

yang baru.  

Pada penelitian ini pun juga sudah terbukti bahwa budaya organisasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap learning organization. namun ada 

beberapa variabel yang memiliki pengaruh terhadap learning organization, 

namun secara uji statistik tidak signifikan.  

Integrasi dinyatakan memiliki pengaruh yang positif, tetapi tidak 

signifikan dengan nilai regresi sebesar 0,010 dan signifikansi 0,849 (p >0,05) 

dan kontribusinya pun juga sangat kecil sebesar 0,3%. Artinya ada 

kecenderungan bila integrasi tinggi maka semakin tinggi pula learning 

organization di suatu perusahaan atau organisasi. Integrasi merupakan 

sejauh mana unit-unit dalam organisasi didorong untuk bekerja secara 

terkordinasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam penerapan learning 

organization yang mana menurut Watskin dan Marsick (2004) learning 

organisasi membutuhkan terciptanya semangat bekerjasama dan 

kemampuan berkerjasama untuk meningkatkan efektivitas dalam tim kerja 

dan proses pembelajaran. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Senge 

(1990) kesuksesan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan 

organisasi untuk melakukan pekerjaan secara sinergis. Kemampuan untuk 

membangun hubungan yang sinergis ini hanya akan dimiliki kalau semua 

anggota unit saling memahami pekerjaan unit lain dan memahami juga 

dampak dari kinerja unit tempat dia bekerja pada unit lainnya. Dengan kata 

lain apabila integrasi antar bagian atau divisi terjalin, terbangun dengan 

baik dan bersinergi antar bagian atau divisi akan membantu organisasi 

tersebut untuk meraih kesuksesan. 

Selanjutnya dukungan manajemen salah satu variabel yang memiliki 

pengaruh positif tetapi tidak signifikan secara statistik dengan nilai regresi 

0,069 dengan signifikansi 0,195 (p > 0,05) dan kontribusi sangat kecil 

sebesar 0,6%. Artinya ada kecendrungan bila dukungan manajemen tinggi 

maka semakin tinggi pula learning organization diperusahaan tersebut. 

Dukungan manajemen ialah sejauh mana manejer memberi komunikasi 
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yang jelas, bantuan serta dukungan terhadap bwahannya. Suatu proses 

pembelajaran untuk karyawan sangat dibutuhkan dukungan yang penuh 

dari manajer, dimana proses tersebut membutuhkan fasilitas yang baik, 

informasi yang cukup, kepercayaan, dengan tidak adanya dukungan 

manjemen akan membuat proses pembelajaran dipersahaan tersebut 

terhambat. 

Selanjutnya variabel kontrol memperolah nilai koefisien regresi 

sebesar -0,009 dengan signifikansi 0,878 (p > 0,05). Variabel ini juga 

terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap learning organization dan tidak 

signifikan secara statistik. Kontrol merupakan peraturan dan pengawasan 

yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan. Kontrol yang 

berlebihan pada dasarnya akan membuat karyawan tidak dapat 

mengembangkan kemampuannya. Karyawanakan ragu dalam berinovasi. 

Dalam proses pembelajaran dibutuhkan kebebasan dalam berinovasi dan 

kepercayaan. Dengan adanya kontrol yang berlebihan akan membuat 

proses pembelajaran di perusahaan atau organisasi itu terhambat. 

Variabel sistem imbalan nilai koefisien regresi sebesar 0,039 dengan 

signifikansi 0,498 (p > 0,05) dan hanya memberikan sumbangan 0,2%. Bisa 

diartikan bahwa variabel imbalan ada kecendrungan berpengaruh terhadapa 

learning organization kan tetapi kecil dan tidak signifikan secara statistik. 

Sistem imbalan merupakan tingkat sejauh mana imbalan yang diberikan 

kepada pegawai berdasarkan kinerja dan prestasi (kenaikan gaji, bonus dan 

promosi). Dengan kata lain, karyawan akan memberikan yang terbaik bagi 

perusahaan dan sebaliknya juga karyawan mengharapkan perusahaan juga 

akan memberikan yang terbaik bagi karyawan. Untuk mencapai suatu 

perubahan diperlukan usaha bersama antara perusahaan dan karyawan, 

perusahaan akan meminta karyawan untuk bekerja lebih maksimal dan 

berkontribusi lebih banyak untuk perusahaan. Dan sebaliknya karyawan 

pun juga akan meminta perusahaan memberikan yang terbaik  untuk 

mereka. 

Selanjutnya,  variabel toleransi terhadap konflik nilai koefisien regresi 

sebesar 0,71 dengan signifikansi 0,196 (p > 0,05), memiliki kontribusi 

sangat kecil, yaitu 0,4 % ada kecenderungan pengaruh terhadap learning 

organization akan tetapi tidak signifikan secara statistik. Toleransi terhadap 

konflik ialah dorongan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya 

untuk mengemukakan konflik dan kritikan secara terbuka. Konflik disini 

bisa diartikan dengan kesulitan-kesulitan atau hambatan yang mereka alami 

saat bekerja. Seperti penyataan yang dikemukankan oleh Watskin dan 
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Marsick (2004) mengatakan dalam organisasi harus menciptakan budaya 

bertanya, saling terbuka dan memberikan masukan atau feedback satu 

dengan yang lainnya. karena hambatan atau kesulitan dalam bekerja bisa 

saja muncul karena tidak adanya keterbukaan dan umpan balik antara 

karyawan. 

Meskipun inisiatif individu dan identitas dinyatakan memiliki 

pengaruh yang positif dan kontribusi yang sangat kecil terhadap learning 

organization, tetapi uji statistik membuktikan bahwa kedua variabel tersebut 

tidak signifikan. Hal ini memjelaskan bahwa penelitian ini inisiatif dan 

identitas tidak sepenuhnya dapat meningkatkan learning organization secara 

signifikan, namun secara positif berpengaruh terhadap learning organization. 

Hasil yang signifikan ini bisa terjadi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, 

yang mana sampel yang diambil dalam penelitian ini banyak berasal dari 

divisi pelayanan. Yang mana para karyawan bekerja hanya mengikuti 

prosedur dan standar operasional perusahaan (SOP) yang telah ditentukan 

perusahaan. Tidak ada kebebasan dalam bekerja, semuanya harus 

berstandar dengan paraturan, sehingga karyawan tidak dibebaskan untuk 

melakukan pekerjaannya diluar SOP tersebut.  

Dan variabel yang terakhir adalah pola-pola komunikasi memberikan 

kontribusi yang sangat kecil sebesar 0,1% dan variabel ini juga terbukti 

memiliki pengaruh negatif terhadap learning organization dan tidak signifikan 

secara statistik. Maka dapat diartikan ada kecendrungan  jika pola-pola 

komunikasi tinggi maka learning organization diperusahaan tersebut akan 

rendah. Pola-pola komunikasi merupakan tingkat komunikasi yang dibatasi 

oleh hierarki kewenangan yang formal. Hasil ini tidak sejalan dengan 

konsep learning organization yang mana mengatakan bahwa semua bagian 

organisasi dapat bertanya dan berbagi informasi tanpa harus melihat 

jabatannya. Watkins dan Marsick (2004) menyatakan bahwa organisasi 

harus menciptakan budaya bertanya dan berdialog, sehingga karyawan 

dapat bertanya kepada siapapun tanpa harus melihat jabatan ataupun 

kedudukannya dalam perusahaan tersebut. 

Pada saat ini organisasi butuh untuk menjadi fleksibel, adaptif dan 

inovatif untuk bertahan dalam perubahan lingkungan. Fokus dari fleksibel, 

adaptasi dan inovasi ketiga hal itu berada dalam domain budaya organisasi 

(Bluedorn  lundger, 1993 dalam Rijal, 2010). Maka peran dan pengaruh 

budaya dalam learning organization sangat besar, seperti banyaknya 

penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa pada learning organization 

diperlukan dukungan budaya organisasi, bersama nilai nilai dan insentif 



TAZKIYA Journal of Psychology  Vol. 19 No. 1 April 2014 

101 

(Gümüs, 2001 dalam, Aksu dan Ozdemir 2005). Budaya organisasi juga 

menjadi faktor penting untuk mendukung learning organization, karena 

pembelajar harus menjadi center atau yang paling utama budaya organisasi. 

Sudah banyak penelitisn yang membutikan bahwa budaya organisasi 

memilik pengaruh terhadap learning organization dan penelitian ini pun juga 

memiliki pendapat atau hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya. 

Secara keseluruhan hasil penelitian menyatakan adanya pengaruh budaya 

organisasi tehadap learning organisasi, namun banyak aspek aspek dari budya 

organisasi yang diasumsikan ada pengaruh tetapi tidak signifikan secara 

statistik.  

Jika dianalisa berdasarkan data diri subjek, diketahui rata-rata subjek 

yang menjadi responden penelitian adalah karyawan baru atau masa kerja 

yang kurang dari satu tahun. Seperti diketahui bahwa butuh waktu bagi 

karyawan untuk beradaptasi dengan budaya perusahaan tempat mereka 

bekerja dan hal ini bisa menjadi faktor yang memengaruhi hasil dari 

penelitian peneliti.  
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Abstract 
The purpose of this research was to know the effect of emotional intelligence and religiousity 
towards marital satisfaction on muslim woman that married young. 210 muslim woman in 
Jakarta and Bogor within 18-21 years old with 5-10 years old marriage was used as sample in 
this research. The data collected using questionnaire to measure emotional intelligence with 
Trait Emotional Intelligence Questtionnaire-Short Form, religiousity with Religious 
Commitment Inventory-10, and marital satisfaction with ENRICH Marital Satisfaction. The 
data analyzed using multiple regression in 0.05 significancy. The result showed that there was 
a significant effect of emotional intelligence and religiousity towards marital satisfaction. 
Variance proportions from marital satisfaction explained by emotional intelligence and 
religiousity with percentage 55%. Age in marriage has a significant effect toward marital 

satisfaction.  

 
Keywords: Marital Satisfaction, Emotional Intelligence, Religiousity 

 

Abstrak 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosi dan religiusitas 
terhadap kepuasan pernikahan pada wanita muslim yang menikah muda. Sampel dalam 
penelitian ini adalah 210 wanita muslim yang menikah di usia 18-21 tahun dengan lama 
usia pernikahan 5-10 tahun, tinggal di daerah Jakarta dan Bogor. Pengumpulan data 
dilakukan dengan pengisian kuesioner untuk mengukur kecerdasan emosi dengan Trait 
Emotional Intelligence Questionnaire-Short Form, mengukur religiusitas dengan Religious 
Commitment Inventory-10, dan untuk mengukur kepuasan pernikanan menggunakan 
ENRICH Marital Satisfaction.  Analisis data yang digunakan adalah analisa regresi 
berganda pada taraf signifikansi 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh 
yang signifikan antara kecerdasan emosi dan religiusitas terhadap kepuasan pernikahan. 
Proporsi varians dari kepuasan pernikahan yang dijelaskan oleh faktor kecerdasan emosi dan 
religiustas adalah sebesar 55%..Begitu juga dengan usia pernikahan memiliki pengaruh 
signifikan terhadap kepuasan pernikahan.  

 
Kata Kunci: Kepuasan Pernikahan, Kecerdasan Emosi, Religiusitas 

 

 

Diterima: 5 Januari 2014 Direvisi: 2 Februari 2014 Disetujui: 10 Februari 2014 

 



Kecerdasan Emosi, Religiusitas, dan Kepuasan Pernikahan pada Wanita Muslim 

104 

PENDAHULUAN 

 

Menikah muda adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita 

sebagai suami istri di usia remaja akhir (18-21 tahun) (Monks, dalam 

Mutadin, 2002). Dalam hubungan dengan hukum menurut UU, usia 

minimal untuk suatu pernikahan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 

tahun untuk pria (Pasal 7 UU No. 1/1974 tentang perkawinan). Jelas 

bahwa UU tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi 

anak-anak sehingga mereka sudah boleh menikah. Batasan usia ini 

dimaksud untuk mencegah pernikahan terlalu dini. Walaupun begitu, 

selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun, masih diperlukan izin 

orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia di atas 21 tahun, 

boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974). 

Tampaklah di sini, bahwa walaupun UU tidak menganggap mereka yang di 

atas usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria bukan anak-anak 

lagi, tetapi belum dianggap memiliki kedewasaan yang penuh. Sehingga 

masih perlu izin untuk menikahkan mereka. 

Kedewasaan seseorang sangat berhubungan erat dengan usianya, usia 

remaja akhir memperlihatkan keadaan jiwa yang selalu berubah. Selain 

belum penuhnya kedewasaan pada usia remaja akhir, pernikahan yang 

dilakukan di usia tersebut juga dikatakan “muda” karena belum 

terselesaikannya jenjang pendidikan mereka. Pada umumnya juga mereka 

belum cukup memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehingga hal tersebut 

memengaruhi sulitnya mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang 

memadai. 

Di Indonesia perkawinan usia muda berkisar 12-20% yang dilakukan 

oleh pasangan baru. Biasanya, perkawinan usia muda dilakukan pada 

pasangan usia muda usia rata-rata umurnya antara 16-20 tahun. Secara 

nasional perkawinan usia muda dengan usia pengantin di bawah usia 16 

tahun sebanyak 26,95%. Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa 

persentase pemuda perempuan dengan status kawin lebih tinggi 

dibandingkan dengan pemuda laki-laki (57,60% berbanding 39,35%). 

Sebaliknya, persentase pemuda laki-laki yang belum kawin (59,81%) lebih 

tinggi dibandingkan pemuda perempuan (40,33%). Perbedaan kedua angka 

ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa perempuan pada umumnya 

menikah di usia lebih muda dibandingkan dengan laki-laki (BPS, 2010a). 

Bila dilihat dari tipe daerah, data statistik menunjukkan bahwa 

perempuan dan laki-laki di perdesaan (64,10% dan 41,65%) memiliki 



TAZKIYA Journal of Psychology  Vol. 19 No. 1 April 2014 

105 

kecenderungan untuk menikah lebih awal dibandingkan dengan perempuan 

dan laki-laki di perkotaan (51,48% dan 36,65%). Dilihat dari hasil Sensus 

Penduduk 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (2010b), pernikahan 

di usia muda terbanyak berada di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. 

Hasil Sensus Penduduk dikedua Provinsi tersebut juga memperlihatkan 

hasil yang sama, bahwa perempuan pada umumnya menikah di usia lebih 

muda dibandingkan dengan laki-laki. 

Pernikahan di usia muda pada zaman sekarang ini sudah jarang 

terjadi. Kebanyakan para pemuda baik laki-laki maupun perempuan 

cenderung enggan melakukan pernikahan di usia muda. Hal ini disebabkan 

oleh banyak hal, yang intinya pada ketidak siapan dari para pemuda untuk 

menjalankannya. Banyak dari mereka berasumsi bahwa menikah di usia 

muda akan menghambat berbagai pencapaian yang belum mereka raih. 

Menikah muda juga dianggap berpengaruh pada kepuasan pernikahan yang 

rendah, yang rentan akan konflik hingga berujung pada perpisahan. 

Fakta menunjukkan bahwa ada sebuah pergeseran trend usia rata-rata 

anak muda menikah di Indonesia, yang walaupun pelan tapi pasti, dari usia 

rata-rata yang lebih muda, menuju usia yang lebih tua. Bahkan, bila kita 

melihat data historikal pada anak muda yang tinggal di pedesaan, trend 

pergeseran yang sama juga terlihat. Pada hasil sensus penduduk tahun 1971, 

usia rata-rata wanita perkotaan Indonesia menikah adalah 21,1 tahun. 34 

tahun kemudian, di tahun 2005 usia rata-rata ini bergeser ke 24,6 tahun. 

Sementara untuk pria perkotaan, yang pada tahun 1994 usia rata-rata 

menikahnya adalah 27,2 tahun, bergeser ke 27,9 di tahun 2005 (Kartajaya & 

Kristofel, J. 2010). 

Penelitian yang dilakukan Patterson & Kim pada 1990-an 

menyatakan, ada beberapa alasan mengapa orang memutuskan untuk 

menikah. Ternyata, posisi pertama (alasan terbanyak) adalah cinta (36%). 

Alasan kedua, meneruskan hubungan yang sudah terjalin (14%). Alasan 

ketiga, untuk memiliki anak (12%). Alasan keempat, menganggap 

pernikahan adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan atau alasan ingin 

berbahagia (9%). Alasan kelima cukup konotatif, yaitu karena uang (5%). 

Alasan keenam, karena pernikahan sudah menjadi kebiasaan (5%). Alasan 

ketujuh, karena ingin menggantungkan diri dan hidup dengan pasangan 

(3%). Alasan yang berada di posisi paling akhir adalah karena takut terkena 

AIDS (2%) (Kartajaya dan Kristofel, 2010). 

Dalam menjalani pernikahan, kepuasan dalam pernikahan sangatlah 

dibutuhkan untuk keberlangsungan pernikahan tersebut. Kepuasan 
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pernikahan adalah penilaian subjektif dan bersifat dinamis oleh pasangan 

suami istri mengenai kehidupan pernikahan mereka. Kepuasan pernikahan 

dapat diukur dengan melihat aspek-aspek dalam perkawinan sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Fowers & Olson (1989; 1993). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pernikahan yang 

rendah dapat menurunkan kesehatan psikologis, meningkatkan stres 

psikologis (Ross, Mirowsky, & Goldsteen, dalam Prasetya, 2007), serta 

berkorelasi dengan meningkatnya depresi terutama pada wanita (Dehle & 

Weiss, dalam Prasetya, 2007). Ditemukan juga bahwa pengaruh kepuasan 

pernikahan terhadap kesehatan berbeda antara pria dan wanita. Seperti 

terungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Hess & Soldo (dalam 

Prasetya, 2007) bahwa pria yang telah menikah tampak lebih sehat daripada 

pria lajang baik bagi mereka yang pernikahannya membahagiakan ataupun 

tidak. Tetapi hal ini tidak berlaku bagi wanita. Pada wanita, mereka yang 

telah menikah terlihat memiliki kesehatan psikologis yang lebih tinggi 

dibandingkan wanita yang belum menikah “hanya” bila pernikahan mereka 

bahagia. Mengingat hal inilah penulis merasa lebih tertarik untuk meneliti 

kepuasan pernikahan pada wanita, yang tampaknya lebih membutuhkan 

perhatian dibandingkan kepuasan pernikahan bagi kaum pria. 

Secara teoritis, kepuasan pernikahan memiliki hubungan dengan 

kecerdasan emosi dan religiusitas. Di mana secara umum tinggi rendahnya 

kecerdasan emosi seseorang akan memengaruhi tinggi rendahnya kepuasan 

pernikahan. Tinggi rendahnya kecerdasan emosi dapat dipengaruhi oleh 

usia, yang umumnya semakin menginjak usia dewasa, semakin baik 

kecerdasan emosinya. Individu yang memiliki kemampuan mengelola 

emosi akan lebih cakap menangani ketegangan emosi, karena kemampuan 

mengelola emosi ini akan mendukung individu menghadapi dan 

memecahkan konflik interpersonal dan kehidupan secara efektif. 

Begitu juga dengan religiusitas yang memiliki hubungan dengan 

kepuasan pernikahan. Religiusitas dapat diartikan sebagai pernyataan 

seseorang yang mempercayai Tuhan, ditandai dengan kesalehan dan 

semangat keagamaannya. Semakin tinggi kesalehan dan semangat 

keagamaannya, maka semakin kuat keyakinannya kepada Tuhan, semakin 

tinggi religiusitasnya (Salleh, 2012). Religiusitas dianggap memiliki peran 

dalam kepuasan pernikahan, karena religiusitas seseorang dapat 

memengaruhi pola pikir dan perilakunya dalam menjalani kehidupan 

pernikahan. Tinggi rendahnya tingkat religiusitas seseorang, akan 

memengaruhi tinggi rendahnya kepuasan pernikahan yang dirasakan. Pada 
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umumnya, semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, semakin tinggi juga 

kepuasan pernikahan tersebut. Jane (dalam Nihayah, Adriani & Wahyuni, 

2013) menyatakan bahwa kepercayaan terhadap agama memiliki pengaruh 

yang sangat besar terhadap kepuasan pernikahan jangka panjang. 

Penelitian ini penting untuk diteliti karena banyaknya permasalahan 

yang bahkan berujung pada perceraian yang terjadi dalam pernikahan yang 

dilakukan di usia muda. Untuk itu peneliti mencoba untuk melihat 

pengaruh kecerdasan emosi dan religiusitas terhadap kepuasan pernikahan 

pada wanita muslim yang menikah muda, dengan melakukan penelitian 

yang berjudul “Kecerdasan Emosi, Religiusitas dan Kepuasan Pernikahan 

pada Wanita Muslim yang Menikah Muda.” 

 

METODE 

 

Partisipan 

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 210 orang, yang dipilih secara 

accidental. Sampel diambil di daerah  Jakarta Timur, dan Cisarua, Bogor.  

Peneliti menentukan sampel berdasarkan individu yang sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Kriteria sampel dalam 

penelitian ini adalah wanita muslim, menikah saat berusia 18-21 tahun, usia 

pernikahan 5-10 tahun dan bersedia menjadi responden dalam penelitian 

ini. Sampel yang bersedia menjadi responden diminta untuk mengisi 

kuesioner. Kuesioner dapat diisi dan dikembalikan langsung kepada 

peneliti. Tapi ada sebagian kuesioner yang dikembalikan pada peneliti 

beberapa hari setelahnya. Setelah pengembalian kuesioner, peneliti 

memberikan reward berupa buku saku seputar pernikahan islami dan 

keluarga sakinah. Terkumpulnya jumlah sampel sebanyak 210 orang 

diperlukan waktu satu bulan lamanya. 

 

Pengukuran 

Kepuasan Pernikahan. Skala yang digunakan untuk mengukur kepuasan 

pernikahan adalah ENRICH Marital Satisfaction (Blaine J. Fowers & David 

H. Olson, 1993). ENRICH Marital Satisfaction terdiri atas 15 item dan 

setelah dilakukan uji validitas semua item valid. Dalam uji validitas 

konstruk skala kepuasan pernikahan, peneliti menggunakan analisis CFA 

(Confirmatory Factor Analysis) yang dilakukan dengan model satu faktor. 

Selanjutnya peneliti melihat apakah signifikansi item tersebut mengukur 

faktor yang hendak diukur, sekaligus menentukan apakah item tersebut 
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perlu didrop atau tidak. Maka dilakukan pengujian hipotesis nihil tentang 

koefisien muatan faktor dari item. Pengujiannya dilakukan dengan melihat 

nilai t bagi setiap koefisien muatan faktor. Hasil pengujian terlihat bahwa 

seluruh item memiliki koefisien bermuatan positif dan signifikan, yaitu 

memiliki nilai t > 1,96 yang berarti semua tidak ada yang di drop. Selain 

itu, peneliti juga melihat apakah item-item tersebut saling berkorelasi, yang 

artinya item-item tersebut multidimensional. Langkah terakhir yaitu item-

item kepuasan pernikahan yang tidak didrop dihitung skor faktornya. Skor 

faktornya dihitung untuk menghindari estimasi bias dari kesalahan 

pengukuran. Jadi perhitungan skor faktor ini tidak menjumlahkan item-item 

variabel seperti pada umumnya, tetapi dihitung true score pada tiap skala. 

Skor faktor yang dianalisis adalah skor faktor yang bermuatan positif dan 

signifikan adapun rumus T Score. Setelah didapatkan skor faktor yang telah 

diubah menjadi T score, nilai baku inilah yang akan dianalisis dalam uji 

hipotesis korelasi dan regresi. 

Kecerdasan Emosi. Skala yang digunakan untuk mengukur kecerdasan 

emosi adalah Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Short Form (TEIQue-

SF) (Petrides & Furnham, 2003). TEIQue-SF terdiri atas 30 item yang 

semuanya valid setelah dilakukan uji validitas. Dalam uji validitas konstruk 

skala kecerdasan emosi, peneliti menggunakan analisis CFA (Confirmatory 

Factor Analysis) yang dilakukan dengan model satu faktor. Kecerdasan 

emosi dalam penelitian ini terbagi menjadi empat dimensi, yaitu 

emotionality, self-control, sociability, dan well-being. Hasil analisis CFA 

emotionality yang kemudian dimodifikasi terhadap model, di mana 

kesalahan pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya, 

maka diperoleh model fit dengan Chi-Square = 44.62, P-value = 0.06826, 

RMSEA = 0.043. Sementara self-control diperoleh model fit dengan Chi-

Square = 3.52, P-value = 0.61978, RMSEA = 0.000. Sedangkan sociability 

diperoleh model fit dengan Chi-Square = 10.59, P-value = 0.10198, 

RMSEA = 0.060. Dan well-being diperoleh model fit dengan Chi-Square = 

10.30, df= 8, P-value = 0.24432, RMSEA = 0.037. Dari hasil pengujian 

hipotesis nihil, item yang dimiliki dari empat dimensi kecerdasan emosi 

seluruhnya memiliki nilai t > 1,96 yang berarti semua tidak ada yang 

didrop. Dari hasil matrik korelasi antar kesalahan pengukuran juga tidak 

ada item yang dikeluarkan, artinya tidak ada yang tidak diikutsertakan 

dalam analisis perhitungan faktor. 

Religiusitas. Skala yang digunakan untuk mengukur religiusitas adalah 

Religious Commitment Inventory-10 (Worthington, 2003). RCI-10 terdiri atas 
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10 item, setelah dilakukan uji validitas diperoleh hasil seluruh item valid. 

Dalam uji validitas konstruk skala religiusitas, peneliti menggunakan 

analisis CFA (Confirmatory Factor Analysis) yang dilakukan dengan model 

satu faktor. Religiusitas dalam penelitian ini terbagi menjadi dua dimensi, 

yaitu interpersonal religious commitment (komitmen religius interpersonal) dan 

intrapersonal religious commitment (komitmen religius intrapersonal). Hasil 

analisis CFA interpersonal religious commitment (komitmen religius 

interpersonal) yang kemudian dimodifikasi terhadap model, di mana 

kesalahan pada beberapa item dibebaskan berkorelasi satu sama lainnya, 

maka diperoleh model fit dengan nilai Chi-Square = 1.09, P-value = 

0.29710, RMSEA = 0.020. Sementara intrapersonal religious commitment 

(komitmen religius intrapersonal) diperoleh model fit dengan nilai Chi-

Square = 8.69, P-value = 0.12220, RMSEA = 0.059. Dari hasil pengujian 

hipotesis nihil, item yang dimiliki dari dua dimensi religiusitas seluruhnya 

memiliki nilai t > 1,96 yang berarti semua tidak ada yang didrop. Dari hasil 

matrik korelasi antar kesalahan pengukuran juga tidak ada item yang 

dikeluarkan, artinya tidak ada yang tidak diikutsertakan dalam analisis 

perhitungan faktor. 

 

Analisa Statistik 

Untuk mengukur pengaruh kecerdasan emosi dan religiusitas terhadap 

kepuasan pernikahan, maka pengolahan data pada penelitian ini 

menggunakan analisis statistik Mutiple Regression Analysis (Analisis Regresi 

Berganda). Melalui regresi berganda ini dapat diperoleh nilai R, yaitu 

koefisien korelasi berganda antara kepuasan pernikahan dengan kecerdasan 

emosi dan religiusitas. Besarnya variasi kepuasan pernikahan yang 

disebabkan oleh faktor-faktor yang telah disebutkan tadi ditunjukkan oleh 

koefisien determinasi berganda atau R2. R2 merupakan proporsi varians dari 

kepuasan pernikahan yang dijelaskan oleh kecerdasan emosi dan 

religiusitas. Kemudian untuk menguji apakah pengaruh yang diberikan 

variabel-variabel independent signifikan terhadap dependent variable maka 

peneliti melakukan uji t. 
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HASIL 

 

Tabel 1 

Karakteristik Sampel Penelitian (N=210) 

Karakteristik n (%) 

Usia Menikah  
18 

19 
20 
21 

Usia Pernikahan 

 
25 (11.91) 
44 (20.95) 

50 (23.81) 
91 (43.33) 

 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

Usia Saat Ini 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 

Pendidikan 
SMP 
SMA 
D3 
S1 
S2 

Kepuasan Pernikahan 

Rendah < 49.99 
Tinggi > 49.99 

62 (29.52) 
27 (12.86) 
15 (7.14) 
21 (10) 

19 (9.05) 

66 (31.43) 
 

12 (5.71) 
30 (14.28) 
29 (13.81) 
35 (16.67) 

21 (10) 
31 (14.76) 
18 (8.57) 
20 (9.52) 
14 (6.67) 

 
19 (9.05) 

72 (34.28) 
65 (30.95) 
44 (20.95) 
10 (4.76) 

 
85 (40.5) 

125 (59.5) 

 

Analisa Regresi 

Dari hasil penelitian multiple regression diperoleh R2 sebesar 0,550 atau 55%. 

Artinya proporsi varians dari kepuasan pernikahan yang dijelaskan oleh 

semua independent variable adalah sebesar 55%, sedangkan 45% sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. 
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Tabel 2 

Tabel Anova 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 
Regression 10208.419 7 1458.346 35.259 .000b 
Residual 8354.997 202 41.361   
Total 18563.416 209    

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai p (Sig.) pada kolom paling kanan 

adalah 0,000 atau p=0,000 dengan nilai p < 0,05, maka hipotesis nihil yang 

menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan seluruh independent variable 

terhadap kepuasan pernikahan ditolak. Artinya, ada pengaruh yang 

signifikan dari kecerdasan emosi, religiusitas dan usia pernikahan terhadap 

kepuasan pernikahan pada wanita muslim yang menikah muda. 

 

Tabel 3 

Koefisien Regresi 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.800 3.722  1.021 .309 
Emotionality .347 .078 .330 4.439 .000* 
Self-Control .001 .076 .001 .014 .989 
Sociability .066 .061 .062 1.083 .280 
Well-Being .392 .069 .375 5.707 .000* 
Religius 
Interpersonal 

.002 .089 .002 .022 .983 

Religius 
Intrapersonal 

.188 .086 .177 2.201 .029* 

Usia 
Pernikahan 

-.477 .223 -.106 -2.141 .033* 

a. Dependent Variable: KEPUASAN PERNIKAHAN, sig*<0.05 

 

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa terdapat empat variabel yang 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pernikahan yaitu emotionality, 

well-being, religius intrapersonal, dan usia pernikahan.  

 

DISKUSI 

 

Berdasarkan uji hipotesis utama yang dilakukan dengan menggunakan uji 

multiple regression, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh bersama yang signifikan antara kecerdasan emosi, religiusitas, dan 
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usia pernikahan terhadap kepuasan pernikahan pada wanita muslim yang 

menikah muda. 

Pada kecerdasan emosi, aspek emotionality dan well-being memiliki 

pengaruh positif yang signifikan. Sementara aspek self-control dan 

sociability memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

kepuasan pernikahan pada wanita muslim yang menikah muda. 

Religiusitas pada aspek komitmen religius intrapersonal memiliki 

pengaruh positif yang signifikan. Sementara aspek komitmen religius 

interpersonal memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

kepuasan pernikahan pada wanita muslim yang menikah muda. 

Faktor demografis pada penelitian ini yaitu usia pernikahan memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap kepuasan pernikahan pada 

wanita muslim yang menikah muda.  

Faktor pengaruh terbesar yang signifikan terhadap kepuasan 

pernikahan pada wanita muslim yang menikah muda adalah emotionality 

dari kecerdasan emosi dengan pengaruh positif dan terbesar kedua adalah 

well-being dari kecerdasan emosi yang juga memiliki pengaruh positif. 

Dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor 

psikologis yang dinilai berpengaruh terhadap kepuasan pernikahan pada 

wanita muslim yang menikah muda, diantaranya sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosi berperan 

dalam munculnya kepuasan pernikahan. 

a. Emotionality dari kecerdasan emosi memiliki pengaruh positif dan 

signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, semakin tinggi 

emotionality, atau semakin wanita dapat memahami tentang 

perasaannya juga perasaan orang lain, mampu mengkomunikasikan 

perasaannya pada orang lain, mampu memiliki hubungan pribadi, 

mampu mengambil sudut pandang orang lain, maka semakin tinggi 

pula kepuasan pernikahan yang dirasakan. Bradbury, Fincham & 

Beach (dalam Waldinger, Hauser, Schulz, Allen & Crowell, 2004) 

menyatakan bahwa emotionality adalah faktor utama dalam melihat 

kepuasan pernikahan. Mengekspresikannya juga memiliki implikasi 

untuk kepuasan pernikahan. Dalam penelitian yang mereka lakukan, 

didapatkan kesimpulan bahwa emotionality berhubungan secara 

signifikan dengan kepuasan pernikahan. 

b. Well-being dari kecerdasan emosi memiliki pengaruh positif dan 

signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, semakin wanita 

merasa bahagia, puas dengan hidupnya, sukses, percaya diri, dan 
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dapat melihat sisi baik dalam kehidupan, maka semakin tinggi pula 

kepuasan pernikahan yang dirasakan. Sejalan dengan penelitian Glen 

(dalam Ningsih, 2013) menunjukkan bahwa individu yang telah 

menikah secara konsisten  menunjukkan well-being yang lebih besar 

dari yang tidak pernah menikah dan individu yang sebelumnya 

pernah menikah (bercerai, dipisahkan atau janda). Selain itu juga 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Proulx, 

Helms & Buehler yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara well-being dengan kepuasan pernikahan. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas berperan dalam 

munculnya kepuasan pernikahan. 

a. Religiusitas intrapersonal memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, semakin wanita 

menjalankan nilai-nilai agamanya, yakin, dan mengaplikasikan 

semuanya dalam kehidupan sehari-hari, maka semakin tinggi pula 

kepuasan pernikahan yang dirasakan. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Jane, juga Filsinger & Wilson (dalam Nihayah, Adriani & 

Wahyuni, 2013) yang menyatakan bahwa kepercayaan terhadap 

agama memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pernikahan 

jangka panjang, dan agama juga memiliki peran dalam perkawinan 

dengan membuat pasangan menjadi lebih puas. Selain itu, 

berdasarkan penelitian Dudley & Kosinski menemukan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara religiusitas dan kepuasan 

pernikahan. Bahkan secara spesifik ditemukan oleh Haseley (2006) 

dalam penelitiannya, bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara religiusitas dengan kepuasan pernikahan pada wanita. Dalam 

penelitian Nihayah, Adriani & Wahyuni (2013) pun didapat 

kesimpulan bahwa pada wanita religiusitas memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap kepuasan pernikahan. Wanita yang memiliki 

pengetahuan agama yang baik, akan melakukan segala sesuatu 

berdasarkan pengetahuannya mengenai nilai-nilai agama. Mereka 

akan menyadari setiap konsekuensi yang akan diterima akibat 

perilakunya. Hal inilah yang memungkinkan mereka untuk lebih puas 

dengan pernikahannya. Hal ini juga sangat berpengaruh terhadap 

perannya sebagai istri, yang turut serta dalam membentuk keluarga, 

menjadi pendidik dasar bagi anak, dan berdampak dalam kepuasan 

pernikahan yang dirasakan. 
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3. Faktor demografis dalam penelitian ini adalah usia pernikahan atau lama 

menikah, yang memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap 

kepuasan pernikahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, semakin 

lama jumlah tahun sepasang suami istri telah menikah, maka semakin 

rendah kepuasan pernikahan tersebut. 

 

Hal ini dapat dikarenakan dalam penelitian yang dilakukan peneliti, 

usia sampel saat ini berkisar antara 23-31 tahun. Pada kisaran usia tersebut, 

bisa jadi sampel belum mengalami tahap melepas anak. Sebagaimana 

dalam banyak penelitian (Vaillant & Vaillant, 2006) yang menyatakan 

bahwa kepuasan pernikahan berbentuk seperti kurva U, di mana 

peningkatan kepuasan pernikahan terjadi ketika orangtua sudah melepas 

anak-anaknya. 

Hal ini juga didukung oleh pendapat Hurlock (dalam Jahja, 2011) 

yang membagi masa dewasa menjadi tiga bagian, yakni masa dewasa awal 

(young adult), masa dewasa madya (middle adulthood), dan masa dewasa 

lanjut (older adult). Usia 22-31 tahun masuk dalam kategori masa dewasa 

awal. Masa dewasa awal adalah masa pencarian kemantapan dan masa 

reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan 

emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa 

ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyesuaian diri pada 

pola hidup yang baru. Oleh karena itu terdapat kemungkinan besar bahwa 

dalam periode ini kepuasan pernikahan akan semakin menurun seiring 

bertambah lamanya usia pernikahan tersebut. 

Penelitian Glenn, Vaillant & Vaillant (dalam Prasetya, 2007) 

menunjukkan bahwa kepuasan pernikahan berupa kurva yang menurun 

tajam setelah usia 10 tahun pernikahan. White and Booth juga menemukan 

dalam penelitian mereka bahwa kepuasan pernikahan dialami paling tinggi 

pada saat awal pernikahan, lalu menurun secara bertahap di tahun-tahun 

selanjutnya. 

Penurunan kepuasan pernikahan ini mungkin berhubungan dengan 

hilangnya passionate love setelah pasangan menikah dalam waktu lama. 

Penelitian membuktikan bahwa passionate love mengalami penurunan 

beberapa tahun setelah perkawinan, terutama setelah terjadinya peristiwa-

peristiwa penting dalam keluarga seperti kelahiran anak (Tucker & Aaron 

dalam Prasetya, 2007). Bagi wanita, perubahan ini akan lebih kuat terasa 

mengingat tanggung jawab pengasuhan lebih banyak diserahkan kepada 

wanita. 
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Oleh karena itu hasil menunjukkan bahwa semakin lama usia 

pernikahan yang dijalani, akan terjadi penurunan dalam kepuasan 

pernikahan. 

Untuk saran teoritis, diharapkan dalam penelitian selanjutnya peneliti 

mencari variabel lain, yang terdapat kemungkinan akan memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pernikahan seseorang. Untuk 

saran praktis, khususnya bagi para wanita di usia muda yang akan menikah, 

diharapkan mengikuti pelatihan, bimbingan, training atau seminar yang 

dapat meningkatkan kecerdasan emosi dan religiusitas agar lebih baik, 

sehingga akan berdampak baik pula dalam mencapai kepuasan pernikahan. 
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Abstract 
This study aims to determine the factors that influence consumer buying decisions against 
modern muslim fashion by using logistic regression approach. The population in this study as 
many as 595 people, while a sample of more than 200 people were taken using nonprobability 
sampling technique. To measure the orientation purposes, the authors create their own 
measurement tool based on the theory Kotler dan Armstrong (2007). Confirmatory factor 
analysis is used to test the gauge and logistic regression analysis was used to test the research 
hypotheses. All testing techniques performed using SPSS and LISREL. The results showed 
that the dimensions of beliefs and attitudes of psychological factors infeluence the decision to 
buy a modern muslim fashion fit (P>0.005) (Chi-square = 21.86, df= 14, P-value = 0.08146) 
and accounted for 38.4% of the variation in the table the regression coefficients of the six 
independent variable only one that sifnificantly influence the decision to buy the dimensions 
logit beliefs and attitudes of psychological factors (P-value<0.05).  
 
Keywords: Consumer Behavior, Factor Social, Factor Psychological, Decision Buying 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen 
terhadap keputusan membeli busana muslimah modern dengan menggunakan pendekatan 
regresi logistik. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 595 orang sedangkan sampel 
berjumlah 200 orang yang diambil dengan menggunakan teknik nonprobability sampling. 
Untuk mengukur orientasi tujuan, penulis membuat sendiri alat ukur berdasarkan teori 
Kotler dan Armstrong (2007). Analisis faktor konfirmatorik digunakan untuk menguji alat 
ukur dan analisi regresi logistik digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Semua teknik 
pengujian dilakukan menggunakan SPSS dan LISREL. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dimensi keyakinan dan sikap dari faktor psikologis mempengaruhi keputusan 
membeli busana muslimah modern fit (P>0.05) (Chi-Square=21.86, df=14, P-
value=0.08146) dan memberikan kontribusi sebesar 38.4% dari variasi keputusan membeli 
dalam satuan logit. Namun dilihat dari tabel koefisien regresi dari enam variabel independen 
hanya satu yang berpengaruh signifikan terhadap logit keputusan membeli yaitu dimensi 

keyakinan dan sikap dari faktor psikologis (P-value < 0.05).  
 
Kata Kunci: Perilaku Membeli, Faktor Sosial, Faktor Psikologis, Keputusan Membeli 
 
 
Diterima: 3 November 2013 Direvisi: 30 November 2013 Disetujui: 9 Desember 2013 

mailto:akhmad.baidun@uinjkt.ac.id


Faktor yang Mempengaruhi Konsumen terhadap Membeli Busana Muslimah Modern 

120 

PENDAHULUAN 
 
Perkembangan industri fashion muslimah di tanah air mulai marak di kota-

kota besar di pulau Jawa sejak tahun 1990-an, namun baru dirasakan pada 

tahun 1995. Sejak saat itulah, semakin banyak perempuan Indonesia yang 

berbusana muslimah, bahkan busana khas ini telah menyebar ke berbagai 

perkantoran, hotel berbintang, sekolah, hingga pasar modern dan 

tradisional. Fashion muslimah di Indonesia memiliki ciri khas tertentu. 

Kolaborasi efektif antara pemerintah dan swasta dalam upaya 

mengoptimalkan potensi kekayaan budaya dan perancang busana diyakini 

akan menghasilkan produk yang inovatif dan produktif. Desain merupakan 

faktor yang sangat menentukan dalam peningkatan daya saing di dalam 

produk industri busana muslimah. Oleh karena itu, untuk memenangkan 

kompetisi pasar dalam maupun luar negeri, para pelaku usaha industri 

busana muslim harus memperkuat kreativitas untuk menuangkan ide baru 

(kemenperin.go.id). 

Terlepas dari aturan agama dalam berbusana yang sesuai syar‟i, 

busana muslimah modern ini mangacu pada trend busana muslim yang 

sedang berkembang pesat saat ini. Dengan adanya fenomena hijab muslim 

di Indonesia khususnya di ibukota Jakarta, banyak bermunculan para 

desainer berbakat yang bersaing dalam menghasilkan kreativitas busana 

muslimah. Hasil kreasi busana muslimah yang mudah diperoleh dan 

terkenal dikalangan masyarakat yaitu, dari beberapa publik figur seperti 

Dian Pelangi, Ria Miranda, Adya Zaskia Mecca, Zaskia Sungkar, Jena 

Hara, dan lain-lain (republika.co.id, 2014). 

Perkembangan fashion muslim yang begitu pesat, menjadikan 

timbulnya persaingan pasar dalam menarik minat konsumen untuk 

melakukan keputusan membeli. Konsumen akan menggunakan berbagai 

kriteria dalam membeli produk dan merek tertentu. Konsumen membeli 

produk yang sesuai kebutuhan, selera, dan daya beli. Konsumen tentu akan 

memilih produk yang bermutu dengan harga yang lebih murah. Konsumen 

membuat banyak keputusan pembelian setiap hari. Kebanyakan perusahaan 

besar meneliti keputusan membeli konsumen secara rinci untuk menjawab 

pertanyaan tentang apa yang dibeli konsumen, dimana konsumen membeli, 

bagaimana dan berapa banyak yang konsumen beli, kapan konsumen 

membeli, dan mengapa konsumen membeli. Pemasar dapat mempelajari 

pembelian konsumen yang sebenarnya untuk menemukan apa yang dibeli, 

dimana, dan berapa banyak (Kotler & Armstrong, 2008). 
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Keputusan membeli merupakan pemilihan suatu tindakan dari dua 

atau lebih pilihan alternatif, menurut Schiffman dan Kanuk (2002). 

Keputusan membeli oleh seorang konsumen terhadap suatu produk diawali 

dengan kesadaran pembeli akan adanya masalah kebutuhan. Konsumen 

menyadari bahwa terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dengan 

kondisi yang diinginkan. Hal ini mengakibatkan konsumen aktif mencari 

informasi yang lebih banyak untuk mengetahui produk yang diminati. 

Setelah memperoleh informasi dan melakukan evaluasi barulah seorang 

konsumen akan memutuskan untuk membeli suatu produk yang sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan. Sebelum keputusan tersebut diambil, 

seseorang akan dihadapkan pada suatu proses pengambilan keputusan yang 

terdiri dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, 

keputusan membeli dan perilaku pasca pembelian (Setiadi, 2008). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Feri Aditia Suhaji 2010 

dengan judul “faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian baju 

MINT di counter Java Mall”. Variabel yang digunakan yaitu kebudayaan, 

kelas sosial, kelompok referensi, keluarga, pengalaman, kepribadian, sikap 

dan kepercayaan, serta konsep diri. Metode analisis yang digunakan yaitu 

regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor 

kebudayaan, sosial, pribadi dan psikologis mempengaruhi keputusan 

pembelian baju MINT di counter Java Mall. Penelitian selanjutnya 

dilakukan oleh Yohanes Suhari (2008) yang berjudul keputusan membeli 

secara online dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (studi kasus produk 

e-Marketplace). Variabel yang digunakan yaitu kekuatan sosial budaya 

(faktor budaya, tingkat sosial, kelompok panutan, dan keluarga) dan 

kekuatan psikologis (pengalaman belajar, kepribadian, sikap dan keyakinan, 

serta gambaran diri). Alat analasis yang digunakan adalah regresi linier 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor keputusan 

pembelian dipengaruhi oleh kekuatan sosial budaya (faktor budaya, tingkat 

sosial, kelompok panutan, dan keluarga) dan kekuatan psikologis 

(pengalaman belajar, kepribadian, sikap dan keyakinan, serta gambaran 

diri). 

W.J. Stanton (1984) mengemukakan bahwa pasar adalah orang yang 

mempunyai keinginan untuk puas, mempunyai uang untuk belanja dan 

mempunyai kemauan untuk membelanjakannya. Dari kedua defenisi 

tersebut dapat dikemukakan tiga faktor yang tercakup di dalamnya, yaitu 

pembeli yang memiliki keinginan daya beli untuk membelanjakan. 

Kesemua faktor tersebut menggambarkan perilaku konsumen. Perilaku 
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konsumen dapat dikemukakan sebagai kegiatan individu baik secara 

langsung maupun tidak langsung terlibat dalam mendapatkan serta 

menggunakan barang dan jasa (dalam Tarigan, 2007). 

Loudon dan Bitta (1998) mendefinisikan perilaku konsumen 

merupakan aspek penting dalam mengelola strategi pemasaran. Perilaku 

konsumen merupakan proses keputusan dan aktivitas fisik individu yang 

digunakan ketika mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan atau 

menentukan barang dan jasa, dalam Farida (2010). Perilaku konsumen 

adalah studi mengenai proses yang terjadi saat individu atau kelompok 

penyeleksi, membeli, menggunakan, atau menghentikan pemakaian produk, 

jasa, ide, atau pengalaman dalam rangka memuaskan keinginan dan hasrat 

tertentu (Solomon, 1999) dalam bukunya Tjiptono (2004). 

Pengertian perilaku konsumen menurut James F. Engel et al, 1968 

(dalam Mangkunegara, 2002) yaitu:  

 

”Consumer behavior is defined as the acts of individuals directly involved in 

obtaining and using services including the decision process that precede and determine 

these acts” (James F. Engel et al., 1968: 22). 

 

Dari kutipan di atas, perilaku konsumen didefinisikan sebagai 

tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh 

dan menggunakan barang dan jasa termasuk proses pengambilan keputusan 

yang mendahului dan menentukan tindakan tersebut. Tindakan individu 

dalam memutuskan untuk membeli barang dan jasa harus melalui proses 

pengambilan keputusan yang secara langsung terlibat dalam usaha 

memperoleh dan menggunakan suatu produk. 

Salah satu bentuk perintah agama Islam adalah perintah unutk 

mengenakan busana yang menutup seluruh aurat yang tidak layak untuk 

dinampakkan pada orang lain yang bukan muhrim. Dari situlah akhirnya 

muncul apa yang disebut dengan istilah “Busana Muslim”. Busana 

muslimah adalah busana yang sesuai dengan ajaran Islam, dan pengguna 

gaun tersebut mencerminkan seorang muslimah yang taat atas ajaran 

agamanya dalam tata cara berbusana. Menurut Imam Al-Fayuni, (107) 

menegaskan bahwa “busana muslimah adalah suatu pakaian yang dapat 

menutupi aurat yang sifatnya longgar. Selanjutnya Al-hafiz dan Ibnu 

Hamzah, yang diterjemahkan oleh Shahab (1986) mengemukakan busana 

adalah “sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuh, (kecuali yang 

diperbolehkan tampak)”. Busana muslimah modern dalam penelitian ini 
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merupakan busana yang sesuai dengan syariat agama namun tetap terlihat 

modies dengan adanya perubahan dari peradaban saat ini. 

Keputusan membeli adalah suatu proses memilih, menyeleksi atau 

menentukan satu pilihan dari berbagai alternatif dengan cara yang rasional. 

Hal ini menandakan bahwa dalam pengambilan keputusan individu 

dihadapkan oleh berbagai alternatif pilihan dan dirinya diharuskan untuk 

memilih salah satu dari alternatif tersebut. Sehingga keputusan membeli 

pada konsumen mencakup dua hal atau komponen, yaitu jadi membeli atau 

tidak jadi membeli.  

Keputusan membeli konsumen dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yang dicakup menjadi dua, yaitu faktor internal (persepsi, belajar, 

memori, motivasi, kepribadian, emosi, sikap, konsep diri, dan gaya diri), 

dan faktor eksternal (budaya, subbudaya, demografi, status sosial, kelompok 

acuan, keluarga, dan aktivitas marketing). Dari faktor di atas akan 

membentuk sikap pada diri individu untuk melakukan pembelian. Faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam penelitian ini 

meliputi faktor sosial (kelompok acuan dan keluarga), dan faktor psikologis 

(motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan sikap). 

Adapun keterkaitan antara perilaku konsumen dengan keputusan 

membeli yaitu adanya tindakan serta proses psikologis yang mendorong 

tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, 

menggunakan, menghabiskan produk dan jasa, serta melakukan kegiatan 

mengevaluasi. Para pemasar yang memahami perilaku konsumen akan 

mampu mempengaruhi perilaku konsumen sehingga sesuai dengan apa 

yang diinginkan oleh pemasar. Oleh karena itu, para pemasar berkewajiban 

untuk memahami konsumen, mengetahui apa yang dibutuhkan, apa 

seleranya, dan bagaimana konsumen mengambil keputusan untuk 

membentuk perilaku membeli guna memperoleh kepuasan yang baik bagi 

konsumen. Perilaku konsumen dalam hal ini merupakan proses 

pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu dalam upaya 

memperoleh dan menggunakan barang dan jasa (evaluasi, memperoleh, 

menggunakan atau menentukan barang dan jasa). Proses tersebut 

menunjukkan bahwa dengan adanya perilaku konsumen maka pemasar 

dapat mengetahui secara jelas proses pengambilan keputusan membeli yang 

dilakukan konsumen dan pengaruh dari faktor apa saja yang dihadapi 

konsumen dalam usaha memperoleh busana muslimah modern. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengatahui faktor apa saja yang paling dominan berpengaruh pada 
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konsumen dalam mengambil keputusan membeli busana muslim modern 

khususnya pada mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Karena penelitian ini diuji dengan analisis statistik, maka hipotesis 

yang akan diuji adalah hipotesis mayor dan hipotesis minor, yaitu: 

 

Hipotesis mayor: 

Terdapat pengaruh yang signifikan faktor sosial (kelompok acuan dan 

keluarga) dan psikologis (motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan dan 

sikap) terhadap keputusan membeli busana muslimah modern pada 

mahasiswi Fakultas Psikologi UIN Jakarta. 

 

Hipotesis minor: 

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan kelompok acuan konsumen terhadap 

keputusan membeli busana muslimah modern. 

H2: Terdapat pengaruh yang signifikan keluarga konsumen terhadap 

keputusan membeli busana muslimah modern. 

H3: Terdapat pengaruh yang signifikan motivasi konsumen terhadap 

keputusan membeli busana muslimah modern. 

H4: Terdapat pengaruh yang signifikan persepsi konsumen terhadap 

keputusan membeli busana muslimah modern.  

H5: Terdapat pengaruh yang signifikan pembelajaran konsumen terhadap 

keputusan membeli busana muslimah modern. 

H6: Terdapat pengaruh yang signifikan keyakinan dan sikap konsumen 

terhadap keputusan membeli busana muslimah modern. 

H7: Terdapat pengaruh yang signifikan usia konsumen terhadap keputusan 

membeli busana muslimah modern. 

 

METODE 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswi Fakultas Psikologi UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta tahun akademik 2008/2009 sampai tahun 

akademik 2014/2015. Jumlah populasi sebanyak 595 orang.  

Selanjutnya penulis mengambil sebanyak 200 orang dari populasi 

tersebut. Adapaun cara pemilihan sampel dilakukan secara non-probability 

sampling, dimana peluang terpilihnya anggota sampel tidak diketahui. 
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Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1 

Variabel Penelitian 

No  Variabel  

1. Keputusan membeli (decision buying) 

2. Kelompok acuan (reference group) 

3. Keluarga (family) 

4. Motivasi (motivation) 

5. Persepsi (perception) 

6. Pembelajaran (learning) 

7. 

8. 

Keyakinan dan sikap (believe & attitude) 

Usia (age) 

 

Variabel dependen (outcome variable) dalam penelitian ini adalah 

keputusan membeli busana muslimah modern, sedangkan variabel lainnya 

merupakan variabel independen (predictor variable). 

 

HASIL 

 

Dijelaskan gambaran sampel yang membeli dan tidak membeli pada 

variabel dependen yaitu keputusan membeli busana muslimah modern. 

Gambaran subjek dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2 

Klasifikasi 

Subjek penelitian Jumlah Persentase 

Membeli  46 23.0 

Tidak membeli 154 77.0 

Total  200 100.0 

 

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa dari 200 subjek mahasiswa 

Fakultas Psikologi UIN Jakarta, 46 subjek (23%) menyatakan bahwa 

mereka membeli busana muslimah modern dan 154 subjek (77%) 

menyatakan tidak membeli busana muslimah modern.  

Pada tabel selanjutnya digambarkan hasil deskriptif statistik dari 

setiap variabel yang digunakan pada penelitian ini. 
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Tabel 3 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KEL_ACUAN 200 20.58 72.29 50.0000 8.81139 

KELUARGA 200 17.27 72.95 50.0000 9.16830 

MOTIVASI 200 21.88 73.73 50.0000 9.24653 

PERSEPSI 200 9.48 74.16 50.0000 8.78954 

BELAJAR 200 21.87 75.36 50.0000 8.80921 

YSIKAP 
USIA 

200 
200 

21.51 
19.00 

76.14 
24.00 

50.0000 
21.4550 

8.93017 
1.25132 

Valid N (listwise) 200     

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui deskripsi statistik pada setiap 

variabel independen. Kolom N menjelaskan bahwa sampel pada setiap 

variabel independen berjumlah 200. Kolom minimum dan maximum 

menjelaskan nilai minimum dan maximum pada setiap variabel 

independen. Dilihat dari minimum diketahui persepsi memiliki nilai 

terendah dan berdasarkan kolom maximum diketahui variabel keyakinan 

dan sikap memiliki nilai tertinggi dengan masing-masing nilai mean 50 dan 

standar deviasi 9. 

 

Analisis Regresi Logistik Variabel Penelitian 

Penulis menguji hipotesis dengan teknik analisis regresi logistik 

menggunakan software SPSS. Dalam pengolohan data menggunakan regresi 

logistik penulis melihat besaran Nagelkerke R Square untuk mengetahui 

berapa persen (%) varians variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel 

independen, melihat secara keseluruhan apakah variabel independen 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (uji model regresi 

logistik) dan melihat koefisien regresi dalam bentuk logit, odd dan 

probability. 

 

Uji Model Regresi Logistik 

Penulis melihat besaran Nagelkerke R Square untuk mengetahui berapa 

persen (%) varians variabel dependen dalam satuan logit yang dijelaskan 

oleh variabel independen (Connell, 2006). Selanjutnya untuk tabel 

Nagelkerke R Square, dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4 

Nagelkerke R Square 

Step -2log likelihood 
Cox & snell R 

square 

Nagelkerke r 

square 

1 156.142a .258 .390 

 

Penulis melihat perolehan hasil dari tabel model summary pada bagian 

Nagelkerke R Square untuk melihat proporsi varian dari logit membeli. 

Penulis melihat nilai Nagelkerke R Square karena nilai Nagelkerke R Square 

adalah pengukuran ulang dari proporsi varian dari logit membeli yang 

diperoleh dari tabel Cox & Snell R Square sehingga mendapatkan batas 

nilai 1.0 (Connell, 2006). Oleh karena itu nilai Nagelkerke R Square bisa 

ditafsirkan seperti proporsi varian pada analisis regresi linier pada satuan 

logit. Bagi pembaca yang terbiasa dengan nilai R Square pada regresi linier 

maka pada penelitian ini lebih baik melihat nilai Nagelkerke R Square karena 

koefisiennya memiliki rentangan hingga 1.0. 

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa perolehan Nagelkerke R Square sebesar 

0.390 atau 39%. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya proporsi varian dari 

logit membeli yang bisa dijelaskan oleh enam variabel independen yaitu 

kelompok acuan (X1), keluarga (X2), motivasi (X3), persepsi (X4), 

pembelajaran (X5), keyakinan dan sikap (X6), usia (X7) sebesar 39% dan 

sisanya yaitu 61% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

Untuk menilai ketepatan penggunaan model regresi logistik yaitu 

untuk mengetahui apakah model regresi logistik sudah sesuai dengan data 

yang diperoleh maka dilakukan pengujian model fit seperti yang disarankan 

oleh Hosmer dan Lemeshow (2000). Selanjutnya, peneliti menganalisis 

dampak dari seluruh variabel independen terhadap keputusan membeli. 

Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 5 

Hosmer And Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 12.917 8 .115 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa pada penelitian ini model Chi-

square memiliki derajat kebebasan 8, nilai 12.917, dan signifikansi 0.115 

(>0.05) ini menunjukkan bahwa model sudah fit, di mana mengindikasikan 

bahwa model regresi logistik sesuai data. Dengan kata lain dapat dikatakan 



Faktor yang Mempengaruhi Konsumen terhadap Membeli Busana Muslimah Modern 

128 

bahwa hipotetsis nihil yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan 

dari seluruh variabel independen terhadap keputusan membeli ditolak. 

Artinya, ada pengaruh yang signifikan dari kelompok acuan, keluarga, 

motivasi, persepsi, pembeljaran, keyakinan dan sikap serta usia terhadap 

keputusan membeli busana muslimah modern. 

 

Signifikansi Variabel 

Langkah selanjutnya adalah melihat koefisien regresi dari setiap variabel 

independen. Jika sig <0.05, maka koefisien tersebut signifikan yang berarti 

bahwa variabel independen tersebut memiliki dampak yang signifikan 

terhadap keputusan membeli. Adapun koefisien regresi yang dihasilkan 

seperti pada tabel 6 berikut. 

 

Tabel 6 

Koefisien Regresi 

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

 
Step 1a 

Constant 
KEL_ACUAN 

-13.838 
.051 

4.152 
.032 

11.109 
2.521 

1 
1 

.001 

.112 
.000 

1.052 

KELUARGA .003 .029 .013 1 .908 1.003 

MOTIVASI .049 .028 2.993 1 .084 1.050 

PERSEPSI -.021 .027 .584 1 .445 .980 

BELAJAR .053 .032 2.703 1 .100 1.055 

YSIKAP 
USIA 

.099 

.174 
.030 
.171 

10.704 
1.034 

1 
1 

.001 

.309 
1.106 
1.190 

a. Variable(s) entered on step 1: KEL_ACUAN, KELUARGA, MOTIVASI, 
PERSEPSI, BELAJAR, YSIKAP, USIA 

 

Penjelasan regresi logistik dijelaskan dalam bentuk logit, odds dan 

probability. Logit atau log odds adalah log dari ratio dua probability. Odds 

adalah ratio dari dua probability. Odds ratio yaitu ratio dua odds dan persen 

perubahan odds ratio adalah nilai persen perubahan pada odds ratio. 

Probability adalah peluang terjadinya perilaku dimana dalam penelitian ini 

adalah peluang terjadinya keputusan membeli.  

Pertama, penjelasan nilai koefisien regresi dalam satuan logit. Logit 

memiliki rentang nilai -∞ (negatif tidak terhingga) sampai dengan +∞ 

(positif tidak terhingga). Berdasarkan nilai pada tabel 4.6, persamaan regresi 

dalam satuan logit adalah sebagai berikut: (*signifikan). 
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Ln ( )     = -13.838 + 0.051 kel_acuan + 0.003 keluarga + 0.049 

motivasi – 0.021 persepsi + 0.053 pembelajaran + 0.099 

keyakinan & sikap* + 0.174 usia 

 

Berdasarkan hasil uji signifikansi (uji Wald) pada setiap variabel 

independen dengan taraf signifikansi 5% koefisien keyakinan & sikap 

signifikan, sedangkan yang lainnya tidak, hal ini menunjukkan bahwa dari 

enam hipotesis minor terdapat satu yang signifikan. 

Koefisien regresi dalam satuan logit yang diperoleh masing-masing variabel 

independen adalah sebagai berikut:  

1. Variabel kelompok acuan. Diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.051 

dengan sig. 0.112 (sig>0.05) artinya tidak ada pengaruh yang signifikan 

kelompok acuan konsumen terhadap logit keputusan membeli busana 

muslimah modern. 

2. Variabel keluarga. Diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.003 dengan 

sig. 0.908 (sig>0.05) artinya tidak ada pengaruh yang signifikan keluarga 

konsumen terhadap logit keputusan membeli busana muslimah modern. 

3. Variabel motivasi. Diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.049 dengan 

sig. 0.084 (sig>0.05) artinya tidak ada pengaruh yang signifikan motivasi 

konsumen terhadap logit keputusan membeli busana muslimah modern. 

4. Variabel persepsi. Diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0.021 dengan 

sig. 0.445 (sig>0.05) artinya tidak ada pengaruh yang signifikan persepsi 

konsumen terhadap logit keputusan membeli busana muslimah modern. 

5. Variabel pembelajaran. Diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.053 

dengan sig. 0.100 (sig>0.05) artinya tidak ada pengaruh yang signifikan 

pembelajaran konsumen terhadap logit keputusan membeli busana 

muslimah modern. 

6. Variabel keyakinan dan sikap. Diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 

0.099 dengan sig. 0.001 (sig<0.05) artinya ada pengaruh signifikan 

keyakinan dan sikap terhadap logit keputusan membeli busana muslimah 

modern. Jadi, semakin tinggi keyakinan dan sikap maka semakin tinggi 

logit keputusan membeli dan setiap kenaikan satu unit pada variabel 

keyakinan dan sikap berasosiasi dengan kenaikan sebesar 0.099 logit 

keputusan membeli. 

7. Variabel usia. Diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.174 dengan sig. 

0.309 (sig>0.05) artinya tidak ada pengaruh yang signifikan usia 

konsumen terhadap logit keputusan membeli busana muslimah modern. 
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Tabel 7 

Proporsi Varians Untuk Masing-masing Variabel Independen 

No Variabel independen Nagelkerke R Square 
Pertambahan 

Nagelkerke R Square 

1. Kelompok acuan 0.248 0.248 
2. Keluarga 0.282 0.034 
3. Motivasi 0.301 0.019 
4. Perserpsi 0.301 0 
5. Pembelajaran 0.306 0.005 
6. 

7. 

Keyakinan & sikap 

Usia 

0.384 

0.390 

0.078 

0.006 

Jumlah                                       0.390 

 

Nilai Nagelkerke R Square yang dihasilkan pada tabel 4.7, dapat 

ditafsirkan seperti nilai R Square pada regresi linier karena Nagelkerke R 

Square dinyatakan dalam satuan logit. Namun pada penelitian umumnya, 

jarang dijelaskan proporsi varian pada masing-masing variabel independen 

seperti yang peneliti lakukan. 

Dilihat dari besarnya pertambahan nilai Nagelkerke R Square yang 

dihasilkan dapat disimpulkan bahwa dari keenam variabel independen 

yaitu: kelompok acuan, keluarga, motivasi, persepsi, pembelajaran, 

keyakinan dan sikap dapat diketahui variabel independen yang memberikan 

sumbangan dari yang terbesar hingga yang terkecil, kelompok acuan dengan 

nilai Nagelkerke R Square sebesar 0.248, keyakinan dan sikap dengan nilai 

Nagelkerke R Square sebesar 0.078, keluarga dengan nilai Nagelkerke R Square 

sebesar 0.034, motivasi dengan nilai Nagelkerke R Square sebesar  0.019, usia 

dengan nilai Nagelkerke R Square sebesar 0.006, pembelajaran  dengan nilai  

Nagelkerke R Square sebesar 0.005, terakhir persepsi  dengan nilai Nagelkerke 

R Square sebesar 0. 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian maka kesimpulan yang 

dapat diambil dari penelitian ini adalah: “terdapat pengaruh yang signifikan 

dari faktor  sosial (kelompok acuan dan keluarga) dan faktor psikologis 

(motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan dan sikap) konsumen terhadap 

keputusan membeli busana muslimah modern pada mahasiswi Fakultas 

psikologi UIN Jakarta”. Berdasarkan proporsi varians seluruhnya, logit 

keputusan membeli yang dipengaruhi variabel independen (sosial dan 

psikologis) adalah sebesar 39%.  
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DISKUSI 

 

Perkembangan fashion muslimah mengalami peningkatan yang luar biasa. 

Hal ini disebabkan adanya kesadaran masyarakat muslim akan 

kewajibannya menutup aurat. Peran dari para tokoh agama, 

ustadz/ustadzah yang mensyiarkan kewajiban menutup aurat dari mulai 

tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi juga majelis ilmu yang 

tersebar sampai ke pelosok sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

busana muslimah. Hal ini menjadi peluang yang baik bagi para pelaku 

dibidang fashion untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap busana 

muslimah. Mulai dari designer papan atas hingga pedagang di pasar 

tradisional bersaing menarik konsumen untuk melakukan perilaku untuk 

membeli. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi konsumen terhadap keputusan membeli busana 

muslimah modern dari sudut pandang sosial dan psikologis konsumen 

sehingga dapat mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen dalam 

membeli busana muslimah modern. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa secara keseluruhan sosial, dan psikologis secara signifikan 

berpengaruh terhadap keputusan membeli busana muslimah modern.  

Dimensi kelompok acuan memberikan sumbangan  pengaruh sebesar 

24.8% dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.052 dengan sig. 0.107 

(sig>0.05),  yang berarti secara positif mempengaruhi keputusan membeli 

busana muslimah modern dengan keriteria tidak signifikan. Hal ini berarti 

semakin tinggi pengaruh kelompok acuan seseorang maka semakin tinggi 

keputusan membeli busana muslimah modern. Dalam penelitian ini 

kelompok acuan memberikan standar (norma) dan nilai yang dapat menjadi 

perspektif penentu mengenai bagaimana seseorang berpikir atau berperilaku 

(Engel, Blackwell, dan Miniard, 2002). Hal ini menunjukkan bahwa 

kelompok acuan memberikan penutan kepada anggotanya untuk 

membentuk perilaku khususnya perilaku dalam keputusan membeli. 

Dimensi keluarga memberika sumbangan pengaruh sebesar 3.4% 

dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.010 dengan sig. 0.737 (sig>0.05), 

yang berarti secara positif mempengaruhi keputusan membeli busana 

muslimah modern dengan keriteria tidak signifikan. Hal ini berarti semakin 

tinggi peran keluarga dalam mempengaruhi maka semakin tinggi keputusan 

membeli busana muslimah modern. Dalan penelitian ini adanya interaksi 

dalam keluarga ketika melakukan proses membeli, sangat menunjang 

terjadinya proses keputusan membeli suatu produk. Tiap anggota keluarga 
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memiliki peran masing-masing dalam mempengaruhi tingkah laku 

membeli. Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling 

penting dalam masyarakat, salah satu contoh yang paling dominan adalah 

keterlibatan suami-istri dalam proses pembelian (Philip Kotler, 2010). 

Dari variabel sosial dengan dua dimensi didalamnya, masing-masing 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap keputusan membeli busana 

muslimah modern. Kelompok acuan memberikan pengaruh sebesar yaitu 

24.8% dengan keriteria tidak signifikan. Keluarga  memberikan pengaruh 

sebesar 3.4% dengan kriteria tidak signifikan. Penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Firda Amalia (2010), yang meneliti 

tentang “Analisis pengaruh faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis 

terhadap keputusan membeli minuman penambah tenaga cair merek M-150 

di Semarang. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan dari sosial konsumen terhadap keputusan membeli 

minuman penambah tenaga cair merek M-150 di Semarang. Adanya hasil 

yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, mungkin 

dikarenakan adanya sampel yang berbeda. Penulis melakukan penelitian 

dengan mengkhususkan sampel wanita dengan penelitian membeli busana 

muslimah modern, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Firda 

mengkhususkan sampel pada laki-laki dengan penelitian membeli minuman 

cair penembah tenaga. 

Dimensi motivasi memberikan sumbangan pengaruh sebesar 1.9% 

dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.042 dengan sig. 0.135 (sig>0.05), 

yang berarti bahwa variabel motivasi secara positif mempengaruhi logit 

keputusan membeli busana muslimah modern tetapi tidak signifikan. Jadi, 

semakin tinggi motivasi konsumen maka semakin tinggi logit keputusan 

membeli busana muslimah modern. Dalam penelitian ini adanya dorongan 

(drive) yang berasal dari dalam individu kemudian dorongan tersebut 

menghasilkan kebutuhan dengan intensitas yang kuat. Kebutuhan seseorang 

untuk membentuk perilaku untuk membeli. 

Dimensi persepsi memberikan sumbangan pengaruh sebesar 0% 

dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.021 dengan sig. 0.430 (sig>0.05), 

yang berarti bahwa variabel persepsi secara negatif mempengaruhi logit 

keputusan membeli busana muslimah modern tetapi tidak signifikan. Jadi, 

semakin tinggi persepsi maka semakin rendah logit keputusan membeli 

busana muslimah modern. Dalam penelitian ini persepsi didefinisikan 

sebagai suatu proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, 

dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal 
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mengenai dunia (Schiffman dan Kanuk, 2008). Adanya proses yang 

dilakukan seseorang akan membentuk suatu perilaku yang diambil dalam 

keputusan membeli. 

Dimensi pembelajaran memberikan sumbangan pengaruh sebesar 

0.5% dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.054 dengan sig. 0.097 

(sig>0.05), yang berarti bahwa variabel pembelajaran secara positif 

mempengaruhi logit keputusan membeli busana muslimah modern tetapi 

tidak signifikan. Jadi, semakin tinggi pembelajaran maka semakin tinggi 

logit keputusan membeli busana muslimah modern. Dalam penelitian ini 

pembelajaran merupakan suatu perubahan dalam perilaku seseorang yang 

timbul dari pengalaman (Kotler dan Armstrong, 2008). Adanya proses bagi 

konsumen untuk terus menerus berkembang dan berubah karena adanya 

pengetahuan yang baru diperoleh atau dari pengalaman yang dialami 

sendiri. Hal tersebut akan membentuk konsumen untuk menunjukkan 

perilaku yang baru dalam hal keputusan membeli. 

Dari variabel psikologis terdapat empat dimensi yang mempengaruhi 

konsumen terhadap keputusan membeli busana muslimah modern. Tiga 

diantaranya memberikan pengaruh yang berbeda, motivasi memberikan 

pengaruh sebesar 1.9%, dengan keriteria tidak signifikan. Persepsi 

memberikan pengaruh sebesar 0%, dengan keriteria tidak signifikan. Dan 

pembelajaran memberikan pengaruh sebesar 0.5%, dengan keriteria tidak 

signifikan. Namun ada satu dimensi yang memiliki kriteria yang signifikan 

terhadap keputusan membeli yaitu dimensi keyakinan dan sikap. 

Dimensi keyakinan dan sikap memberikan sumbangan pengaruh 

sebesar 7.8% dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.101 dengan sig. 0.001 

(sig<0.05). Pengaruh keyakinan dan sikapbernilai positif, artinya semakin 

tinggi tingkat keyakinan dan sikap seseorang, maka semakin tinggi 

keputusan membeli busana muslimah modern. Dengan adanya keyakinan 

dan sikap yang positif dari dalam diri konsumen, akan membentuk perilaku 

dalam hal keputusan membeli busana muslimah modern. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Feri Aditia Suhaji 

(2010) dengan penelitian “faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan 

pembelian baju MINT di counter Java Mall Semarang”, yang 

menyimpulkan bahwa keyakinan dan sikap mempengaruhi keputusan 

membeli busanan muslimah modern secara positif. Sama halnya penelitian 

yang dilakukan oleh Yohanes Suhari (2008) yang mengatakan bahwa sikap 

dan kepercayaan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. 
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Dari beberapa teori dan penelitian yang ada dijelaskan bahwa Sikap 

merupakan suatu penilaian kognitif seseorang terhadap suka atau tidak 

suka, perasaan emosional yang tindakannya cenderung ke arah berbagai 

objek atau ide. Sikap sangat mempengaruhi keyakinan, begitu pula 

sebaliknya, keyakinan mempengaruhi sikap. Dalam perilaku konsumen, 

sikap dan keyakinan sangat berpengaruh dalam menentukan suatu produk, 

merek, dan pelayanan. Sikap dan keyakinan konsumen terhadap suatu 

produk atau merek dapat diubah melalui komunikasi yang persuasif dan 

pemberian informasi yang efektif kepada konsumen (Mangkunegara, 2005). 

Berikut ini adalah saran yang dapat peneliti berikan: 

1. Berdasarkan hasil penelitian regresi logistik, nilai Nagelkerke R Square 

memberikan sumbangan sebesar 39% dimana variabel yang 

menunjukkan signifikansi terhadap keputusan membeli busana 

muslimah modern yaitu variabel keyakinan dan sikap. Untuk nilai 

proporsi varian sumbangan efektif dari hasil penelitian, faktor keyakinan 

dan sikap yang mempengaruhi keputusan membeli busana muslimah 

modern menunjukkan pengaruh secara keseluruhan sebesar 7.8% dan 

selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain. Kelompok acuan memberikan 

sumbangan terbesar dalam varian logit keputusan membeli yaitu sebesar 

24.8%. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar melakukan 

penelitian untuk menguji faktor lain yang mempengaruhi keputusan 

membeli busana muslimah modern seperti marketing strategic (Engel & 

Balwel, 2008), promotion mix (Kotler & Armstrong, 2007) dan beberapa 

variabel demografi, seperti pendapatan, profesi dan lain sebagainya. 

Faktor pribadi (Kotler & Armstrong, 2007) penulis sarankan untuk 

digunakan karena dilihat dari aspek-aspek (status sosial, pendapatan, dan 

pekerjaan). Dengan mempertimbangkan variabel tersebut, diharapkan 

penelitian selanjutnya akan lebih menyempurnakan hasil dalam 

penelitian ini. 

2. Pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu mahasiswa berjumlah 

200 orang. Dengan bertambahnya variabel lain yang akan diteliti, maka 

jumlah item pun akan bertambah. Jumlah sampel harus ditambah dan 

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Penyesuaian karakteristik 

sampel diharapkan akan memberikan data yang lebih representatif. 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan responden memiliki 

karakteristik yang sesuai dan lebih representatif, seperti hijabber 

community. 
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3. Penelitian ini bertemakan keputusan membeli busana muslimah modern. 

Secara tema, ranah penelitian ini memiliki cakupan yang luas, maka 

untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti mempersempit ranah 

penelitian agar hasil yang didapat lebih spesifek, misalnya fashion hijab 

muslimah merek A atau B.  

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keyakinan dan sikap 

(believe & attitute) berpengaruh secara signifikan (p<0.005) terhadap 

keputusan membeli busana muslimah moden. Saran yang dapat 

disampaikan adalah bagi pemasar yang bergerak dibidang fashion muslim 

agar mampu memperhatikan kondisi psikologis konsumen sehingga 

dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan konsumen. Dalam hal ini produsen dituntut untuk 

menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga jual terjangkau dan 

bagian marketing harus tepat sasaran. Produsen harus selalu 

memperhatikan trend fashion  yang diinginkan sehingga konsumen 

memiliki sikap dan keyakinan positif agar tertarik untuk melakukan 

pembelian busana muslimah modern. 
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Abstract 
The present study investigated the effect of job satisfaction and organizational climate on 
organizational commitment. Total sample was 160 respondents. Measuring instrument 
consisting of organizational commitment scale developed by Allen and Meyer (1990), job 
satisfaction refers to Robbins (2001), and organizational climate refers to Steers (1985). 
Testing the construct validity using confirmatory factor analysis, and data analysis with 
multiple regression. The results showed that job satisfaction and organizational climate 
significantly influence continuance and normative commitment, while affective commitment 
is not significant.  

 
Keywords: Affective Commitment, Continuance Commitment, Notmative Commitment, Job 
Satisfaction, Pervceived Organizational Climate 

 

Abstrak 
Penelitian ini ingin melihat pengaruh dari kepuasan kerja dan iklim organisasi terhadap 
komitmen organisasi. Jumlah sampel 160 responden. Alat ukur terdiri dari skala komitmen 
organisasi yang dikembangkan oleh Allen dan Meyer (1990), kepuasan kerja merujuk dari 
Robbins (2001), dan iklim organisasi  merujuk kepada Steers (1985). Uji validitas konstruk 
menggunakan analisis faktor konfirmatorik, dan analisis data dengan regresi berganda. Hasil 
menunjukkan bahwa kepuasan kerja dan iklim organisasi secara signifikan mempengaruhi 
komitmen kontinuan dan komitmen normative, sementara tidak signifikan pada komitmen 
afektif. 
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PENDAHULUAN 

 

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan 

lulusan-lulusan yang ahli dalam berbagai bidang demi menjawab berbagai 

kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Keberhasilan sebuah perguruan 

tinggi dalam mencapai visi dan misinya ditentukan oleh banyak faktor 

seperti sistem, teknologi dan sumber daya manusia. Keberadaan sumber 

daya manusia  menempati posisi yang sangat penting dalam pengembangan 

dan kemajuan perguruan tinggi. 

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan perguruan tinggi 

adalah pegawai pelaksana administrasi. Pelaksana administrasi memegang 

peranan kunci dalam proses pelayanan baik kepada dosen maupun kepada 

mahasiswa seperti  dalam proses pengurusan surat menyurat, kartu rencana 

studi (KRS), kartu hasil studi (KHS), pelayanan perpustakaan, kenaikan 

pangkat dosen dan proses-proses lain yang berhubungan dengan 

keberhasilan pendidikan di perguruan tinggi. 

Pelayanan yang baik yang diberikan oleh pegawai pelaksana 

administrasi menunjukkan adanya keterikatan pegawai terhadap 

organisasinya atau disebut komitmen organisasi. Pegawai yang memiliki 

komitmen organisasi yang tinggi akan bekerja secara maksimal bagi 

keberhasilan organisasi. Pada gilirannya organisasi akan mendapatkan 

keuntungan berupa tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Namun demikian, komitmen organisasi pada tiap pegawai tidaklah sama. 

Masing-masing pegawai memiliki tingkat komitmen yang berbeda-beda. 

Perbedaan tingkat komitmen inilah yang menarik untuk diteliti dan mencari 

informasi apa yang menyebabkannya berbeda. 

Mowdey, Porter dan Steers (1982) mendefinisikan komitmen 

organisasi sebagai kekuatan relatif dari identifikasi dan keterlibatan individu 

dengan organisasi tertentu. Secara konseptual dapat ditandai dengan tiga 

faktor, yaitu keyakinan yang kuat akan penerimaan terhadap tujuan dan 

nilai-nilai organisasi, kesediaan untuk bekerja keras bagi kepentingan 

organisasi, dan keinginan yang kuat untuk bertahan dalam organisasi. 

Komitmen ini tergolong komitmen attitudinal karena berkaitan dengan 

sejauhmana individu merasa nilai dan tujuan pribadinya sesuai dengan nilai 

dan tujuan organisasi. Semakin besar kesesuaiannya maka semakin tinggi 

pula komitmen karyawan pada organisasinya. 

Sementara Allen & Meyer (1990) mengajukan konsep komitmen 

organisasi dengan menggabungkan antara komitmen attitudinal dan 
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omitmen behavioral. Dasar pemikiran mereka adalah bahwa berbagai 

definisi tentang komitmen organisasi merupakan pandangan bahwa 

komitmen adalah keadaan psikologis yang (a) menandai hubungan 

karyawan dengan organisasi, dan (b) mempunyai implikasi terhadap 

keputusan untuk meneruskan keanggotaan dalam organisasi. 

Meyer dan Allen (1997) mengungkapkan bahwa definisi komitmen 

sebenarnya merefleksikan 3 komponen yang terpisah satu sama lain baik 

secara konseptual maupun secara empiris. Ketiga komponen tersebut 

dikembangkan sebagai Model Tiga Komponen dari Komitmen Organisasi. 

Ketiga komponen tersebut adalah: 1) Komitmen Afektif, Komitmen afektif 

(affective commitment), berhubungan dengan keterikatan emosional 

individu pada organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen afektif yang 

kuat akan mengidentifikasi diri dengan, dan terlibat dalam organisasi. 

Menurut Allen & Meyer (dalam Shore & Wayne, 1993), karyawan yang 

memiliki komitmen afektif yang kuat akan bertahan dalam organisasi 

karena menginginkannya (want to); 2) Komitmen Berkesinambungan 

(continuance commitment), didasarkan pada pertimbangan tentang 

kerugian yang akan dialami bila meninggalkan organisasi. Komitmen 

bersinabung disebut juga dengan komitmen rasional karena ada 

pertimbangan rasional dalam keputusan bertahan atau tidak dalam 

organisasi. Karena itu, karyawan dengan komitmen rasional yang kuat akan 

bertahan dalam organisasi karena memang membutuhkannya (need to); 3) 

Komitmen Normatif (normative commitment), berhubungan dengan 

adanya rasa keharusan bagi karyawan untuk tetap bertahan dalam 

organisasi. Karena itu, individu dengan komitmen normatif yang kuat akan 

bertahan dalam organisasi karena merasa harus melakukannya (ought to).  

Penelitian Steers (1997), Mathieu dan Zajac (1990), serta Dunham, 

Grube, dan Castaneda (1994) menemukan bahwa: (1) karakteristik personal 

yang terdiri dari usia, lama kerja, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan; (2) 

karakteristik pekerjaan yang terdiri dari tantangan pekerjaan, konflik peran, 

dan ambiguitas peran; serta (3) pengalaman kerja, yang antara lain terdiri 

dari gaya kepemimpinan, keterandalan organisasi, dan rekan kerja 

memberikan pengaruh terhadap komitmen organisasi.     

Penelitian ini akan melihat ketiga komponen komitmen organisasi 

yang terdiri dari komitmen afektif, komitmen berkesinambungan, dan 

komitmen normatif. Walaupun masing-masing komponen mewakili 

keterkaitan antara individu dengan organisasi, namun bentuk 
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keterkaitannya bervariasi. Oleh karena itu, faktor penyebab dan dampaknya 

pun berbeda satu sama lain (Meyer, Allen & Smith, 1993).  

Penyebab dari komitmen afektif lebih banyak terkait dengan 

pengalaman-pengalaman dalam pekerjaan yang dapat memuaskan 

kebutuhan individu secara psikologis sehingga mereka merasa nyaman dan 

kompeten dalam menjalankan peran mereka dalam pekerjaan (Dunham, 

Grube & Castaneda, 1994); Hackett, Bycio & Hausdorf, 1994; Meyer, Allen 

& Smith, 1993). Pada sisi yang berbeda, penyebab dari berkembangnya 

komitmen berkesinambungan dan komitmen normatif lebih banyak terkait 

dengan hal-hal di luar pengalaman kerja yang bersifat langsung. Komitmen 

dari rekan kerja, dapat diandalkannya organisasi tempat kerja dan bentuk 

manajemen partisipatif adalah hal-hal yang diidentifikasi menimbulkan 

komitmen normatif. Sementara komitmen berkesinambungan berkembang 

sebagai hasil dari berbagai kejadian yang meningkatkan harga yang harus 

ditanggung apabila meninggalkan organisasi. Senioritas, kepuasan karir, 

uang pensiun, dukungan dari rekan kerja adalah hal-hal yang  

dipertimbangkan akan memiliki kaitan yang kuat dengan komitmen 

berkesinambungan (Allen & Meyer, 1990). 

Dalam penelitian ini akan melihat pengaruh faktor kepuasan kerja 

dan persepsi iklim organisasi terhadap ketiga komponen dari komitmen 

organisasi di atas. Howell dan Dipboye (dalam Munandar, 2001) 

memandang kepuasan kerja sebagai 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.  

Individu yang memiliki kepuasan yang tinggi atas berbagai aspek dari 

pekerjaannya akan memunculkan komitmen yang tinggi pada 

organisasinya, demikian pula sebaliknya. Penelitian-penelitian yang 

dilakukan oleh Gunz dan Gunz (1994), Knoop (1995), serta Young, 

Worchel dan Woehr (1998) menemukan adanya hubungan kepuasan kerja 

dengan komitmen organisasi. Hasil penelitian Seniati (2006) juga 

menemukan pengaruh langsung kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi. Namun bila melihat komitmen organisasi sebagai tiga 

komponen, perlu pembuktian apakah kepuasan kerja memiliki hubungan 

terhadap ketiganya yaitu komitmen afektif, komitmen berkesinambungan 

dan komitmen normatif.  

Faktor lain yang diteliti adalah persepsi iklim organisasi. Iklim 

organisasi merupakan persepsi setiap karyawan terhadap berbagai aspek 
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yang terdapat di lingkungan organisasinya yang memengaruhi perilaku 

mereka dalam bekerja. Menurut Sloat (1999), di dalam iklim organisasi 

yang positif, karyawan merasa lebih ingin melakukan pekerjaannya 

melebihi apa yang telah disyaratkan dalam uraian pekerjaan, dan akan 

selalu mendukung tujuan organisasi jika mereka diperlakukan oleh para 

atasan dengan sportif dan dengan penuh kesadaran serta percaya bahwa 

mereka diperlakukan secara adil oleh organisasi. 

Penelitian Seniati (2006) menyebutkan bahwa iklim psikologis 

memberikan pengaruh secara tidak langsung melalui kepuasan kerja. 

Dahesihsari (2002) menemukan bahwa dimensi-dimensi iklim organisasi 

memiliki hubungan positif dengan komitmen afektif, sedangkan dimensi 

peran dan pemimpin pada iklim organisasi berhubungan negatif dengan 

komitmen berkesinambungan.  

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini akan akan melihat pengaruh 

kepuasan kerja dan persepsi iklimorganisasi terhadap komitmen afektif, 

komitmen berkesinambungan, komitmen normatif.  

 

 

METODE 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai tetap pelaksana 

administrasi pada salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta yang 

berjumlah 351 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

secara non-probability karena peneliti tidak memiliki daftar nama yang 

lengkap dari populasi. Kalaupun daftar tersebut tersedia dan pengambilan 

dilakukan secara random, peneliti belum tentu dapat menemui setiap 

anggota sampel yang terpilih dengan alasan , mulai dari tidak berada di 

tempat sampai penolakan subjek untuk menjadi responden. Oleh sebab itu, 

sampel diambil hanya berdasarkan yang bisa ditemui saja dan bersedia 

menjadi responden yang dalam penelitian Sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 160 orang. Dengan teknik ini memungkinkan peneliti memilih 

subjek yang mudah ditemui sehingga memudahkan peneliti dalam 

pengumpulan data, sesuai dengan waktu dan biaya yang dimiliki. Meskipun 

demikian, teknik ini memiliki kelemahan, terutama dalam hal generalisasi 

untuk keseluruhan populasi. Kita tidak tahu banyak hal tentang sampel 

yang kita gunakan. Namun peneliti akan memeriksa sejauh mana sampel 

ini menggambarkan populasinya dengan melihat kepada hal-hal seperti 

proporsi laki-laki dan perempuan yang ada di dalam populasi. Dengan 
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demikian dapat dilakukan pemeriksaan terhadap sampel yang didapat 

apakah cukup mewakili dalam menggambarkan populasi yang diteliti. 

Instrument pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

skala Likert yang memiliki rentangan dari sangat tidak setuju (skala 1) 

sampai sangat setuju  (skala 6). Alat ukur komitmen organisasi terdiri dari 

22 item pernyataan yangmengacu cara pengukuran komitmen organisasi 

yang dikembangkan oleh Allen & Meyer (1990). Alat ukur terdiri dari tiga 

sub yaitu komitmen afektif (5 pernyataan), komitmen berkesinambungan (8 

pernyataan), dan komitmen normatif (9 pernyataan). Alat ukur kepuasan 

kerja terdiri dari  25 item pernyataan, yang mengacu kepada dimensi-

dimensi yang dikembangkan  oleh Robbins (2001) terdiri dari 5 dimensi 

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. Alat ukur persepsi iklim organisasi 

terdiri dari 37 item pernyataan, yang mengacu kepada dimensi-dimensi 

yang dikembangkan  oleh Steers (1985). 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. 

Uji instrumen dilakukan melalui uji validitas konstruk dengan 

menggunakan CFA (Confirmatory Factor Analysis). Dengan metode ini dapat 

diketahui apakah seluruh item mengukur apa yang hendak diukur dan 

apakah masing-masing item signifikan dalam mengukur hal tersebut. 

Setelah diuji validitasnya, kemudian diuji pula reliabilitas dari item-item 

yang dimiliki peneliti. Reliabilitas adalah seberapa besar proporsi varian 

dari total skor yang merupakan varian dari true skor. Nilai reliabilitas 

nantinya didapatkan sekaligus ketika melakukan uji validitas dengan 

menggunakan bantuan software LISREL 8.8 (Joreskog dan Sorbom, 2006). 

Hasil uji validitas konstruk alat ukur dapat dijelaskan bahwa 

komitmen organisasi memiliki tiga faktor, yang dalam penelitian ini 

masing-masing faktor dilakukan uji validitasnya. Ketiga faktor tersebut 

adalah afektif, berkesinambungan (kontinuans), dan normatif. Ketiga  faktor 

tersebut akan diuji dalam penelitian ini. 

Gambar berikut adalah contoh hasil analisis faktor konfirmatori 

untuk variabel komitmen afektif. Sedangkan variabel lainnya tidak 

ditampilkan dalam bentuk gambar. 
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Gambar 1 

Analisis Faktor Konfirmatorik dari Variabel Komitmen Afektif 

 

Dari 5 item komitmen afektif terdapat 1 item tidak valid karena 

memiliki t-hitung di bawah 1.96 sehingga item tersebut dibuang. Terlihat 

dari gambar di atas bahwa analisis CFA untuk variabel komitmen afektif 

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 yakni sebesar 0,42571 (p-value>0,05) dengan masing-masing 

indikator memberikan konstribusi pada varibel tersebut sebagaimana 

terlihat pada gambar di atas. 

Variabel komitmen kontinuan, dari 8 item terdapat 3 item tidak 

valid karena memiliki t-hitung di bawah 1.96 sehingga item tersebut 

dibuang. Variabel komitmen normatif, dari 9 item terdapat   2 item tidak 

valid karena memiliki t-hitung di bawah 1.96 sehingga item tersebut 

dibuang. Untuk variabel kepuasan kerja, dari 25 item terdapat 16 item tidak 

valid karena memiliki t-hitung di bawah 1.96 sehingga item tersebut 

dibuang. Sedangkan variabel persepsi iklim organisasi dari 37 item terdapat 

24 item tidak valid karena memiliki t-hitung di bawah 1.96 sehingga item 

tersebut dibuang.  
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Setelah diperoleh alat ukur yang valid dilakukan anlisis statistik 

untuk menguji pengaruh kepuasan kerja dan persepsi iklim organisasi 

terhadap komitmen organisasi dimensi afektif, kontinuan, dan normatif 

secara empiris. Dalam hal ini uji statistik yang digunakan adalah Multiple 

Regression Analysis (analisis regresi berganda) dengan bantuan software SPSS 

17. 

 

HASIL 

 

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 160 orang dari populasi sebanyak 351 

orang. Berikut ini gambaran sampel penelitian dibandingkan dengan 

populasinya. 

 

Tabel 1 
Distribusi Populasi dan Sampel Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin 

JENIS KELAMIN POPULASI SAMPEL 

N % N % 

Perempuan 141 40,2 % 71 44,4 % 
Laki-laki 210 59,8 % 89  55,6 % 
Jumlah 351 100% 160 100% 

 
Populasi penelitian berjumlah 351 orang yang terdiri dari 141 (40,2 

%) perempuan dan 210 (59,8 %) laki-laki. Dari data tersebut terlihat bahwa 

populasi penelitian ini lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki daripada 

perempuan. Distribusi populasi tersebut kemudian dibandingkan dengan 

distribusi sampel. Sampel 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 penelitian. Hal ini dapat dilihat dari tidak ada perbedaan yang 

menonjol antara distribusi populasi dan distribusi sampel. 

 

Analisis Utama 

Hasil uji statistik untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerjadan persepsi 

iklim organisasi terhadap komitmen afektiif diperoleh nilai R square (R2) 

sebesar 0,012. Hal ini berarti 1,2 % bervariasinya komitmen afektif 

ditentukan oleh bervariasinya kepuasan kerja dan persepsi iklim organisasi. 

Sisanya dijelaskan oleh aspek-aspek lain. Namun proporsi varian  ini tidak 

signifikan pada taraf 5 %, dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
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besarnya proporsi varian dari DV (komitmen afektiif) yang dipengaruhi 

secara bersama-sama oleh kedua IV (kepuasan kerjadan persepsi iklim 

organisasi) adalah tidak signifikan secara statistik. 

Sebagai hasil dari analisis regresi dengan kedua IV diperoleh koefisien 

regresi untuk dependent variable komitmen afektiif seperti pada tabel di 

bawah ini. 

 

Tabel 2 
Koefisien Regresi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.064 .070  -.915 .362 

KEPUASAN .014 .081 .014 .173 .863 

IKLIM .096 .076 .105 1.265 .208 

a. Dependent Variable: KO_AFEK 

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

 

Komitmen Afektif‟= -0,064+ 0,014 kepuasan kerja + 0,096 persepsi iklim 

organisasi 

Seperti terlihat pada tabel di atas, dari dua koefisien regresi yang 

dihasilkan keduanya secara statistik tidak signifikan pengaruhnya terhadap 

komitmen afektif (nilai t < 1,96 dan P > 0,05). Penjelasan dari nilai 

koefisien regresi yang diperoleh pada masing-masing IV adalah sebagai 

berikut: 

1. Variabel kepuasan  kerja. Diperoleh koefisien regresi sebesar 0,014 yang 

berarti bahwa variabel kepuasan kerja secara positif memengaruhi 

komitmen afektif tetapi tidak signifikan. Artinya semakin tinggi 

kepuasan kerja karyawan maka semakin tinggi pula komitmen afektifnya 

meskipun secara statistik tidak signifikan. 

2. Variabel persepsi iklim organisasi. Diperoleh koefisien regresi sebesar 

0,096 yang berarti bahwa variabel persepsi iklim organisasi a secara 

positif memengaruhi komitmen afektif tetapi tidak signifikan. Artinya 

semakin positif persepsi karyawan tentang iklim organisasinya maka 

semakin tinggi pula komitmen afektifnya meskipun secara statistik tidak 

signifikan. 
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Hasil uji statistik untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerjadan 

persepsi iklim organisasi terhadap komitmen berkesinambungan 

(kontinuans) diperoleh nilai R square (R2) sebesar 0,048. Hal ini berarti 4,8 

% bervariasinya komitmen kontinuan dapat ditentukan oleh bervariasinya 

kepuasan kerja dan persepsi iklim organisasi. Sisanya dijelaskan oleh aspek-

aspek lain. Proporsi varian  ini  signifikan pada taraf 5 %, dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa besarnya proporsi varian dari DV (komitmen 

kontinuan) yang dipengaruhi secara bersama-sama oleh kedua IV (kepuasan 

kerjadan persepsi iklim organisasi) adalah signifikan secara statistik. 

Hasil dari analisis regresi dengan kedua IV diperoleh koefisien regresi 

untuk dependent variable komitmen kontinuan seperti pada tabel di bawah 

ini. 

 

Tabel 3 
Koefisien Regresi 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.016 .072  -.228 .820 

KEPUASAN .039 .083 .038 .473 .637 

IKLIM .196 .078 .206 2.531 .012 

a. Dependent Variable: KO_KONTI 

 

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

 

Komitmen Kontinuan‟= -0,016+ 0,039 kepuasan kerja + 0,196 p. iklim 

organisasi 

Seperti terlihat pada tabel di atas, dari dua koefisien regresi yang 

dihasilkan ada satu variabel yang  secara statistik signifikan pengaruhnya 

terhadap komitmen  kontinuans (nilai t > 1,96 dan P < 0,05) yaitu variabel 

persepsi iklim organisasi. Penjelasan dari nilai koefisien regresi yang 

diperoleh pada masing-masing IV adalah sebagai berikut: 

1. Variabel kepuasan  kerja. Diperoleh koefisien regresi sebesar 0,039 yang 

berarti bahwa variabel kepuasan kerja secara positif memengaruhi 

komitmen kontinuan tetapi tidak signifikan. Artinya semakin tinggi 

kepuasan kerja karyawan maka semakin tinggi pula komitmen 

kontinuannya meskipun secara statistik tidak signifikan. 
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2. Variabel persepsi iklim organisasi. Diperoleh koefisien regresi sebesar 

0,196 yang berarti bahwa variabel persepsi iklim organisasi secara positif 

memengaruhi komitmen kontinuan dan signifikan. Artinya semakin 

positif persepsi karyawan tentang iklim organisasinya maka semakin 

tinggi pula komitmen kontinuannya dan secara statistik signifikan. 

Hasil uji statistik untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerjadan 

persepsi iklim organisasi terhadap komitmen normatif diperoleh nilai R 

square (R2) sebesar 0,086. Hal ini berarti 8,6  % bervariasinya komitmen 

normaatif ditentukan oleh bervariasinya kepuasan kerja dan persepsi iklim 

organisasi. Sisanya dijelaskan oleh aspek-aspek lain. Proporsi varian  ini  

signifikan pada taraf  5 %, dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

besarnya proporsi varian dari DV (komitmen normatif ) yang dipengaruhi 

secara bersama-sama oleh kedua IV (kepuasan kerjadan persepsi iklim 

organisasi) adalah signifikan secara statistik. 

Hasil dari analisis regresi dengan kedua IV diperoleh koefisien regresi 

untuk dependent variable komitmen normatif seperti pada tabel di bawah 

ini. 

 

Tabel 4 
Koefisien Regresi 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.032 .067  -.477 .634 

KEPUASAN .072 .077 .074 .932 .353 

IKLIM .238 .072 .264 3.313 .001 

a. Dependent Variable: KO_NORM 

 

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

 

Komitmen Normatif‟= -0,032+ 0,072 kepuasan kerja + 0,238 persepsi iklim 

organisasi 

 

Seperti terlihat pada tabel di atas, dari dua koefisien regresi yang 

dihasilkan ada satu variabel yang  secara statistik signifikan pengaruhnya 

terhadap komitmen  normatif (nilai t > 1,96 dan P < 0,05) yaitu variabel 

persepsi iklim organisasi. Penjelasan dari nilai koefisien regresi yang 

diperoleh pada masing-masing IV adalah sebagai berikut: 
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1. Variabel kepuasan  kerja. Diperoleh koefisien regresi sebesar 0,072 yang 

berarti bahwa variabel kepuasan kerja secara positif memengaruhi 

komitmen normatif tetapi tidak signifikan. Artinya semakin tinggi 

kepuasan kerja karyawan maka semakin tinggi pula komitmen 

normatifnya meskipun secara statistik tidak signifikan. 

2. Variabel persepsi iklim organisasi. Diperoleh koefisien regresi sebesar 

0,238 yang berarti bahwa variabel persepsi iklim organisasi secara positif 

memengaruhi komitmen normatif dan signifikan. Artinya semakin 

positif persepsi karyawan tentang iklim organisasinya maka semakin 

tinggi pula komitmen kontinuannya dan secara statistik signifikan. 

 

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh kepuasan kerja dan persepsi iklim organisasi terhadap komitmen 

kontinuan dan komitmen normatif dan signifikan secara statistik, 

sedangkan terhadap komitmen afektif tidak signifikan. Koefisien regresi IV 

yang signifikan adalah persepsi iklim organisasi terhadap komitmen 

kontinuan dan komitmen normatif. 

 

DISKUSI 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh kepuasan kerja dan 

persepsi iklim organisasi terhadap komitmen kontinuan dan komitmen 

normatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepuasan kerja dan 

semakin positif karyawan mempersepsikan iklim organisasinya akan 

memunculkan komitmen kontinuan dan komitmen normatif. Komitmen 

kontinuan merupakan bentuk keterikatan yang didasarkan pada 

pertimbangan harga yang akan ditanggung karyawan bila ia meninggalkan 

organisasi. Individu karyawan akan merasa rugi bila ia harus keluar dari 

tempatnya bekerja. Sedangkan komitmen normatif merupakan bentuk 

keterikatan yang didasarkan pada adanya perasaan karyawan untuk tetap 

dan wajib berada di dalam organisasinya. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Seniati (2006) yang menemukan bahwa kepuasan kerja 

memengaruhi komitmen organisasi. Demikian pula iklim psikologis 

terutama indikator karakteristik manajemen memengaruhi komitmen 

organisasi baik afektif, kontinuan maupun normatif.  

Allen dan Meyer (1990) menyebutkan bahwa  penyebab dari 

berkembangnya komitmen berkesinambungan dan komitmen normatif lebih 

banyak terkait dengan hal-hal di luar pengalaman kerja yang bersifat 

langsung. Komitmen dari rekan kerja, dapat diandalkannya organisasi 
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tempat kerja dan bentuk manajemen partisipatif adalah hal-hal yang 

diidentifikasi menimbulkan komitmen normatif. Komitmen kontinuan 

dapat berkembang akibat dari berbagai kejadian yang meningkatkan harga 

yang harus ditanggung apabila meninggalkan organisasi. Dicontohkan 

bahwa senioritas, uang pensiun, kepuasan karir, dukungan dari rekan kerja 

merupakan hal-hal yang memiliki kaitan yang kuat dengan komitmen 

kontinuan.   

Pada penelitian ini responden adalah pegawai tetap perguruan tinggi 

negeri yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa komitmen kontinuan karyawan menguat karena 

adanya kepuasan yang dicapai dan iklim organisasi yang dipersepsi positif.  

Status sebagai pegawai negeri merupakan status yang dipandang nyaman, 

senioritas yang sangat kuat, uang pensiun yang sudah terjamin sehingga 

karyawan berat untuk meninggalkan organisasinya.  
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lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di 

atas materai Rp6000,-; 

2. Naskah berupa konseptual atau hasil penelitian; 

3. Naskah dapat berbahasa Indonesia dan Inggris; 

4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam bidang Psikologi; 

5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut: 

a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan 

di tengah (centered); 

b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi 

kelembagaan; 

c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris antara 

100-150 kata; 

d. Sistematika penulisan 

Naskah konseptual sistematika sebagai berikut: 

1) Judul; 

2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi 

penulis, dan e-mail; 

3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan 

Inggris, antara 100-150 kata; 

4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep; 

5) Pendahuluan; 

6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan); 

7) Simpulan; dan 

8) Pustaka acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk). 

Kemudian untuk naskah hasil penelitian sebagai berikut: 

1) Judul; 

2) Nama penulis (tanpa gelar akademik, nama dan alamat afiliasi 

penulis dan e-mail; 

3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris antara 100-150 kata; 

4) Kata kunci, antara 2-5 konsep; 

5) Pendahuluan: berisi latar belakang; 

6) Metode; 



7) Pembahasan; 

8) Simpulan; 

9) Pustaka acuan (hanya untuk sumber-sumber yang dirujuk). 

e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran 

B5 ISO (17,6 x 25 cm), margin: atas 2,54 cm, bawah 2,54 cm, kiri 

2,54 cm, dan kanan 2,54 cm. 

f. Panjang naskah antara 15 s.d 20 halaman, spasi 1, huruf Calisto MT, 

ukuran 11pt; 

g. Pengutipan kalimat: kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila 

lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi. 

Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam 

teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. 

Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah bodynote; 

Penulisan bodynote ialah nama belakang penulis dan tahun. 

Contoh: Al Arif (2010) 

h. Pustaka acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, 

nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh: 

1. Buku, contoh: 

Zdankiewicz, W. (2001). Religijnosc Polakow 1991-1998 [The 

religiousness of Poles 1991-1998]. Warsaw, Poland: Pax. 

2. Jurnal, contoh: 

Brown, R. J., Condor, S., Matthews, A., Wade, G., & Willians, 

J. A. (1986). Explaining inter-group differentiation in an 

industrial organization. Journal of Occupational Psychology, 59, 273-

286. doi: 10.111/j.2044-8325.1986.tb00230.x 

3. Artikel yang dikutip dari internet, contoh: 

Day, M. (2009). Young Poles “rejecting” Catholicism. Daily 

Telegraph. Retrieved from 

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/religion/508975

8/Young-Poles-rejecting-Catholicism.html 

4. Majalah, contoh: 

Rahmani, Ima. 2013 “Menyibak Tirai Perilaku”, dalam 

Republika, No.12/XXX111/20, 12 Juli 2013  

5. Makalah dalam seminar, contoh: 

Rahmani, Ima. 2009. “Pengaruh Media Sosial pada 

Perkembangan Remaja,” makalah disampaikan dalam Seminar 

Sarasehan Psikologi diselenggarakan oleh TKIT dan SDIT 

Mardhatillah Sukoharjo Jawa Tengah, 7 November 2015 



i. Simpulan: artikel ditutup dengan kesimpulan; 

j. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap 

dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal 

(S1, S2, S3), dan Bidang keahlian akademik; 

k. Penggunaan bahasa Indonesia. Para penulis harus merujuk kepada 

ketentuan bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan EYD, 

antara lain: 

1) Penulisan huruf kapital 

a) Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama 

kata pada awal kalimat; 

b) Huruf kapital dipakai sebagai hurup pertama petikan 

langsung; 

c) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ungkapan yang 

berhubungan dengan nama  Tuhan dan nama kitab suci, 

termasuk ganti untuk Tuhan; 

d) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama 

gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti 

nama orang; 

e) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama 

jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang 

dipakai sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau 

nama tempat; 

f) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur 

nama orang; 

g) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, 

suku bangsa-bangsa dan bahasa. Perlu diingat, posisi tengah 

kalimat, yang dituliskan dengan huruf kapital hanya huruf 

pertama nama bangsa, nama suku, dan nama bahsa; sedangkan 

huruf pertama kata bangsa, suku, dan bahasa ditulis dengan 

huruf kecil; 

h) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, 

bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah; 

i) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama khas 

dalam geografi; 

j) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur 

nama negara, nama resmi badan/lembaga pemerintah dan 

ketatanegaraan, badan, serta ama dokumen resmi; 



k) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur 

bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama 

badan/lembaga; 

l) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata 

(termasuk semua unsur kata ulang sempurna) dalam 

penulisan nama buku, majalah, surat kabar, dan judul 

karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, dalam, yang, 

untuk yang tidak terletak pada posisi awal; 

m) Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata 

penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai dalam 

penyapaan; 

n) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan 

nama gelar, pangkat, dan sapaan; 

o) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. 

2) Penulisan tanda baca titik (.) 

a) Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan 

pertanyaan atau seruan. Tanda titik dipakai di belakang 

angka atau huruf pengkodean suatu judul bab dan subbab; 

b) Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, 

dan detik yang menunjukkan waktu dan jangka waktu; 

c) Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan 

atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah; 

d) Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang 

tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan 

tempat terbit dalam daftar pustaka; 

e) Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau 

kelipatannya; 

f) Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul, misalnya judul 

buku, karangan lain, kepala ilustrasi, atau tabel; 

g) Tanda titik tidak dipakai di belakang (1) alamat pengirim atau 

tanggal surat atau (2) nama dan alamat penerima surat. 

3) Penulisan tanda koma (,) 

a) Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu 

perincian atau pembilangan; 

b) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang 

satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata 

seperti tetapi atau melainkan; 



c) Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari 

induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk 

kalimat; 

d) Tanda koma harus dipakai di belakang kata atau ungkapan 

penghubung antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat, 

seperti oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan 

tetapi; 

e) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti o, ya, 

wah aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat di dalam 

kalimat; 

f) Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung 

dari bagian lain dalam kalimat; 

g) Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan 

kaki; 

h) Tanda koma dipakai di antara orang dan gelar akademik 

yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan 

nama diri, keluarga, atau marga; 

i) Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan 

yang sifatnya tidak membatasi; 

j) Tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca di 

belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat; 

k) Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan 

langsung dari bagian lain yang mengiringinya  dalam kalimat 

jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau 

tanda seru. 

4) Tanda titik koma (;) 

a) Tanda titik koma untuk memisahkan bagian-bagian kalimat 

yang sejenis dan setara; 

b) Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung 

untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat 

majemuk; 

c) Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan unsur-unsur 

dalam kalimat kompleks yang tidak cukup dipisahkan 

dengan tanda koma demi memperjelas arti kalimat secara 

keseluruhan. 

5) Penulisan huruf miring 

a) Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama 

buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan; 



b) Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau 

mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata; 

c) Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata 

ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang sudah disesuaikan 

ejaannya. 

6) Penulisan kata dasar 

Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. 

7) Penulisan kata turunan 

a) Imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) ditulis serangkaian 

dengan kata dasarnya; 

b) Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan, atau 

akhiran ditulis serangkaian dengan kata yang langsung 

mengikuti atau mendahuluinya; 

c) Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat 

awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis 

serangkai. 

8) Bentuk ulang 

Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda 

hubung. 

9) Gabungan kata 

a) Gabungan kata yang lazim disebutkan kata majemuk, 

termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah; 

b) Gabungan kata, termasuk istilah khusus, yang mungkin 

menimbilkan salah pengertian dapat ditulis dengan tanda 

hubung untuk menegaskan pertalian unsur yang berkaitan; 

c) Gabungan kata berikut ditulis serangkai karena hubungannya 

sudah sangat padu sehingga tidak dirasakan lagi sebagai dua 

kata; 

d) Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam 

kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. 

10) Kata ganti ku, kau, mu, dan nya 

Kata ganti ku dan kau sebagai bentuk singkat kata aku dan 

engkau, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. 

11) Kata depan di, ke, dan dari 

Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah 

dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. 

12) Kata sandang si dan sang 



Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 

13) Penulisan pertikel 

a) Partikel –lah dan –kah ditulis serangkai dengan kata yang 

mendahuluinya; 

b) Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya; 

c) Partikel per yang berarti (demi), dan (tiap) ditulis terpisah dari 

bagian kalimat yang mendahuluinya atau mengikutinya. 

6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan 

dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki. 

7. Naskah diserahkan kepada penyunting selambat-lambatnya dua bulan 

sebelum waktu penerbitan dikirim ke email: journaltazkiya@gmail.com. 



INFORMASI BERLANGGANAN 
 

TAZKIYA dapat diperoleh melalui sekretariat TAZKIYA, dengan alamat: 

Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
Jl. Kertamukti No. 5 Cirendeu-Ciputat 
Tangerang Selatan, Banten, INDONESIA, 15419 
Telp. (62-21) 7433060, Fax. (62-21) 74114714 
Email: journaltazkiya@gmail.com 

 
TAZKIYA dapat dilanggan oleh perorangan maupun institusi. Harga berlangganan 
untuk: 

 Perorangan : Rp150.000/tahun 

 Mahasiswa : Rp100.000/tahun 
  (Melampirkan Kartu Mahasiswa/Keterangan Kampus) 

 Institusi  : Rp500.000/tahun 

 
Pembayaran dapat ditransfer ke: 

 

Bank BRI Unit Ciputat 

No. Rek: 0994-01010191509 

a/n Pusat Layanan Psikologi UIN Jakarta 
 

Bukti Transfer dikirim melalui fax ke (62-21) 74714714 
 
 

FORMULIR BERLANGGANAN 
 

Kepada Yth. 
Redaksi TAZKIYA 

 
Saya yang ingin berlangganan TAZKIYA 

Nama  : ....................................................................... 
Telepon  : ....................................................................... 
Email  : ....................................................................... 
Alamat pengiriman : ....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 
 

Kategori Langganan* : a. Perorangan 

b. Mahasiswa 
c. Institusi 

 
         Pemohon 
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*Lingkari pilihan langganan 
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