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Abstract 
This study examined the relation between social support and gratitude to resilience among 
physically disabled. Measures of social support, gratitude, and resilience were administered on 
110 adults with physically disabled randomly selected from Jakarta. Researcher hypothesized 
that aspects of social support (emotional support, informational support, tangible support, 
positive social interaction, affectionate support) and gratitude (simple appreciation, sense of 
abundance, appreciation for others) would be affected to resilience. Data were analyzed using 
Multiple Regression Analysis. The result revealed that social support and gratitude positively 
affected to resilience. Specifically, emotional support (aspect of social support) and sense of 
abundance (aspect of gratitude) contributed to higher levels of resilience. The implications of 
the findings in terms of providing interventions for increasing levels of resilience among adults 
with physically disabled were discussed. 

 
Keywords: Resilience, Social Support, Gratitude, Physically Disabled 

 

Abstrak 
Studi ini ingin menguji hubungan antara dukungan social dan rasa terima kasih terhadap 
resiliensi di kalangan orang-orang dengan disabilitas fisik. Pengukuran dukungan sosial, rasa 
terima kasih, dan resiliensi dilakukan pada 110 orang dewasa dengan disabilitas fisik di 
beberapa tempat di Jakarta. Peneliti berhipotesis bahwa aspek dari dukungan sosial dan rasa 
terima kasih akan mempengaruhi resiliensi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis 
multiple regresi. Hasil menunjukkan bahwa dukungan sosial dan rasa terima kasih 
memberikan pengaruh positif terhadap resiliensi. Secara spesifik kontribusi terbesar diberikan 
oleh dukungan emosional dan rasa berlimpah. Implikasi dari temuan penelitian ini dalam 
menyediakan sebuah intervensi untuk meningkatkan tingkat resiliensi diantara orang dewasa 
yang memiliki keterbatasan fisik kembali di diskusikan.  
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PENDAHULUAN 
 
Resiliensi termasuk kemampuan internal individu yang baru disadari para 

peneliti dan pada akhirnya mulai berkembang pada tahun 1970-an. Definisi 
dari resiliensi sendiri adalah hasil dari keberhasilan adaptasi terhadap situasi 
yang menyulitkan (adversity). Ide mengenai resiliensi adalah bahwa orang-

orang dapat bangkit kembali dari pengalaman hidup yang negatif dan 
bahkan sering menjadi lebih kuat selama proses coping, muncul dalam 
penelitian tentang ini (Henderson & Milstein, 2003). Individu yang resilien 

tampak memiliki kebijakan khusus tentang kehidupan, jauh dari pandangan 
sinis tentang kehidupan (Davis & Asliturk, 2011). 

Dalam keberhasilan individu untuk menjadi resilien, hadir dua 
konsep yang disebut risk factors dan protective factors. Risk factors merupakan 

bahaya biologis, lingkungan, dan psikologis yang meningkatkan 

kemungkinan terjadinya dampak maladaptif (Werner dalam Murray, 2003). 
Sebaliknya, protective factors menjadi sumber-sumber, sebagai upaya 
modifikasi terhadap dampak paparan pengalaman berisiko dan mengubah 
kondisi tersebut (Werner & Smith dalam Murray, 2003). Pentingnya 
protective factors menjadi acuan bagi peneliti untuk mengetahui pengaruh dari 

komponen-komponen protective factors terhadap keberhasilan individu untuk 

menjadi resilien. Tinjauan yang mengaitkan resiliensi dengan komponen-
komponen protective factors telah banyak dilakukan, seperti penelitian 

terhadap coping (Dumont & Provost, 1999; Heiman, 2002), dukungan sosial 

(Dumont & Provost, 1999; Heiman, 2002; Mummery, Schofield & Perry, 
2004), emosi positif (Tugade & Fredrickson, 2004; Tugade, Fredrickson & 
Barrett, 2004; Ong, Bergeman, Bisconti & Wallace, 2006), future expectations 

(Heiman, 2002), optimism (Heiman, 2002), self concept (Mummery, Schofield 

& Perry, 2004), self esteem (Dumont & Provost, 1999). 

Penelitian ini mencoba mengaitkan dan melihat pengaruh antara 
dukungan social, gratitude terhadap resiliensi dan. Dukungan sosial 
biasanya didefinisikan sebagai keberadaan atau kehadiran orang-orang yang 
kita dapat kita andalkan, orang-orang yang membiarkan kita tahu bahwa 

mereka peduli, menilai, dan menyayangi kita (I.G. Sarason, Levine, 
Basham & B.R. Sarason, 1983). Di samping ingin mengetahui pengaruh 
dukungan sosial, penelitian kali ini juga akan melihat kemungkinan adanya 
pengaruh gratitude (bersyukur) terhadap resiliensi. Gratitude adalah salah 

satu bentuk dari emosi positif. Adanya emosi positif ini juga penting dalam 

memprediksi kemampuan individu untuk menjadi pribadi yang resilien 
dalam melampaui kondisi yang penuh tekanan (Tugade & Fredrickson, 
2004; Tugade, Fredrickson & Barrett, 2004; Ong, Bergeman, Bisconti & 
Wallace, 2006). Penelitian yang mendukung bersyukur sebagai bentuk 
emosi positif salah satunya dilakukan oleh Lambert dan rekan-rekannya. 
Penelitian tersebut dilakukan pada mahasiswa (17-29 tahun) dengan beban 
perkuliahan yang tinggi. Dalam penelitian tersebut, bersyukur dikaitkan 
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dengan gejala-gejala depresi yang dialami mahasiswi. Hasil menunjukkan 
bahwa peningkatan frekuensi bersyukur dari waktu ke waktu meningkatkan 
(mencegah penurunan) emosi positif dan mencegah peningkatan gejala-

gejala depresi (Lambert, Fincham & Stillman, 2011). 
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah kedua faktor 

tersebut (dukungan sosial dan bersyukur) juga menunjukkan pengaruhnya 
terhadap resiliensi  penyandang tuna daksa? 

Penguatan atas fenomena ini datang dari penelitian terhadap orang-
orang dengan spinal cord injury (SCI). Secara umum, tingkat dukungan sosial 

yang kecil berkaitan dengan individu yang suka menyalahkan dirinya 
sendiri atas sakit yang dideritanya (Wilson, 2007). Ini berarti 
kemampuannya dalam mengatasi situasi yang sulit kurang dapat tercapai 
akibat kurangnya dukungan sosial yang didapat. Sementara itu, pada 
penyandang tuna daksa lainnya, hasil regresi menunjukkan tidak ada 

hubungan yang signifikan antara tingkat keparahan disabilitas dan tipe-tipe 
dukungan sosial (Forouzan, A. Mahmoodi, Shushtari, Salimi, Sajjadi, & Z. 
Mahmoodi, 2013). Adanya hasil yang tidak konsisten ini menjadi penguat 
alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap kaitan dukungan 
sosial dan resiliensi secara lebih lanjut. Di sisi lain, meskipun sudah terdapat 
bukti nyata tentang pentingnya gratitude pada penyandang tuna daksa, 

namun di ranah penelitian hal ini belum banyak diungkap. Oleh karenanya, 
penting juga untuk mengetahui pengaruh gratitude tersebut. 

 

Resiliensi 
Resiliensi bermula dari bahasa Latin, ‘resilire‘ (melompat kembali). 
Resiliensi merupakan proses mengatur sumber-sumber stres atau trauma, 

mengaturnya atau mengatasi secara efektif. Modal dan sumber di dalam 
individu, kehidupan dan lingkungan memfasilitasi kapasitas beradaptasi 
dan ‗bangkit kembali (bouncing back)‘ tersebut (Windle, 2011). Resiliensi 
ditinjau dari segi hasil memiliki makna pemeliharaan fungsi atau 
perkembangan secara normal meskipun terpapar stres serius atau trauma 
yang meningkatkan risiko maladaptasi atau gangguan mental (Luthar, 

Cicchetti, & Becker dalam Friborg, Hjemdal, Martinussen & Rosenvinge, 
2009). Sedangkan dipandang dari segi proses, resiliensi berarti seluruh 
faktor dan mekanisme yang mempelopori dan membentuk coping yang 

berguna serta keberhasilan adaptasi (Friborg, et al., 2009).  
Enam faktor resiliensi berbeda yang dapat meningkatkan 

kemungkinan hasil yang baik, yakni (a) empat aspek yang mengindikasikan 

sumber-sumber intrapersonal dalam bentuk positive perception of self (persepsi 
diri yang positif), positive beliefs and perception of future (persepsi terhadap 

masa depan dan kepercayaan yang positif), warmth and social competence 

(kompetensi sosial dan kehangatan), dan a structured style in approaching tasks 

(gaya terstruktur dalam penyelesaian tugas), dan (b) dua aspek yang 

mengindikasikan sumber-sumber interpersonal melalui availability of family 
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support and cohesion (keterpaduan dan kehadiran dukungan keluarga), serta 

social support and reinforcement from friends and family members (penguatan dari 

anggota keluarga dan teman-teman serta dukungan sosial) (Friborg, et al., 

2009). 
Penelitian kali ini lebih menekankan pada pengertian bahwa resiliensi 

merupakan suatu proses pembentukan coping yang berguna serta 

kemampuan beradaptasi, dimana hal ini juga turut dikemukakan oleh 
Friborg dkk. (2009). Selanjutnya, peneliti juga menilai bahwa dari dua 
aspek sumber utama resiliensi (aspek intrapersonal dan interpersonal), aspek 

intrapersonal dianggap dapat menjadi sumber-sumber yang 
menggambarkan resiliensi seseorang. Aspek intrapersonal tersebut terdiri 
dari positive perception of self (persepsi diri yang positif), positive beliefs and 

perception of future (persepsi terhadap masa depan dan kepercayaan yang 
positif), warmth and social competence (kompetensi sosial dan kehangatan), 

dan a structured style in approaching tasks (gaya terstruktur dalam penyelesaian 

tugas) (Friborg, et al., 2009). 

 

Dukungan Sosial 
Dukungan sosial didefinisikan sebagai informasi dari orang lain yang 
dicintai dan diperdulikan, dihormati dan dihargai, dan bagian dari jaringan 

komunikasi serta kewajiban bersama dari orang tua, pasangan atau orang 
yang mencintai, kerabat lainnya, teman-teman, kontak sosial dan 
komunitas (Rietschlin dalam Taylor, 2003), atau bahkan hewan peliharaan 
tertentu (J.M. Siegel dalam Taylor, 2003). Orang-orang dengan tingkat 
dukungan sosial yang tinggi bisa jadi kurang mengalami stress ketika 
menghadapi pengalaman yang penuh tekanan, dan dapat mengatasinya 

dengan lebih berhasil (Taylor, 2003).  
Dukungan sosial yang dikemukakan Sarafino dan Smith (2011) 

bermakna tindakan yang secara nyata ditunjukkan oleh orang lain atau 
disebut dengan received support (dukungan yang diterima). Di samping itu, 

dukungan sosial juga berarti suatu pengertian atau persepsi bahwa 
kenyamanan, kepedulian dan pertolongan ada jika diperlukan—yakni 

perceived support (dukungan yang dirasakan). Sementara itu, Sherbourne dan 

Stewart (1991) melihat bahwa ketersediaan dukungan berfokus pada 
tersedianya dukungan fungsional saat diperlukan. Bagi mereka, persepsi 
seseorang tentang ketersediaan dukungan merupakan hal yang penting.  

Dukungan sosial dideskripsikan sebagai faktor penting dalam 
beberapa domain resiliensi. Definisi singkatnya mencakup kuantitas objektif 

dari sumber-sumber sosial maupun proses memelihara hubungan. 
Dukungan sosial merupakan transaksi antara individu dan lingkungannya. 
Oleh karena itu, definisi dukungan sosial bukan hanya menyangkut jumlah 
atau fungsi hubungan sosial tapi juga meliputi persepsi terhadap dukungan 
(Feder, Westphal, & Charney, 2010). Armstrong, dalam penelitiannya 

mengemukakan bahwa, dukungan sosial berfungsi sebagai stress mediator 



TAZKIYA Journal of Psychology  Vol. 19 No. 2 Oktober 2014 

155 

yang membuat individu menjadi lebih resisten terhadap dampak buruk 
stress (Armstrong, Birnie-Lefcovitch & Ungar, 2005). Berdasarkan hasil-
hasil penelitian yang ada, dukungan sosial merupakan salah satu komponen 

dalam faktor pelindung (Henderson & Milstein, 2003). 
Berbagai pemaknaan yang diungkapkan para tokoh dan penelitian di 

atas, membawa peneliti pada kesimpulan bahwa dukungan sosial adalah 
dukungan fungsional yang diberikan orang lain (sumber-sumber dukungan) 
kepada seseorang yang berada dalam situasi yang menyebabkan tekanan, 
saat diperlukan. Kesimpulan ini juga sesuai dengan pengertian yang 

dikemukakan Sherbourne dan Stewart (1991). 
Kaitan dukungan sosial dan resiliensi nampak dari penelitian 

terhadap ibu yang merawat anak dengan kondisi fisik kronis (cerebral palsy 

dan spinal bifida), persepsi ibu terhadap sejumlah orang yang ada untuknya 

maupun kepuasannya terhadap keberadaan dukungan sosial, akan 

berhubungan negatif dengan faktor penyebab stres (Horton & Wallander, 
2001). Ini artinya dukungan sosial mampu memberikan kontribusi positif 
terhadap resiliensi individu. Suatu penelitian menyatakan bahwa dukungan 
sosial memperkecil perilaku yang berisiko, mendorong penanggulangan 
aktif, menurunkan kesendirian, meningkatkan perasaan harga diri dan 
resiliensi serta membantu seseorang menempatkan masalah dalam 

perspektif tertentu (Haglund, Cooper, Southwick & Charney, 2007). 
Sherbourne dan Stewart (1991) membuat daftar bentuk-bentuk 

dukungan sosial yang berupa dukungan fungsional ke dalam lima bentuk: 
(a) dukungan emosional, dapat diberikan melalui pengekspresian perasaan 
positif, memahami secara empati, dan dorongan pengekspresian perasaan; 
(b) dukungan informasi, seseorang dikatakan memberikan dukungan 
informasi ketika dirinya menawarkan nasihat, informasi, panduan, atau 
feedback; (c) dukungan nyata, tercermin dari adanya pemberian bantuan 

secara materiil atau bantuan berupa perilaku/tindakan; (d) dukungan kasih 
sayang, mencakup ekspresi cinta dan kasih sayang; dan (e) interaksi sosial 
yang positif, yakni keberadaan orang lain untuk melakukan hal-hal 
menyenangkan bersama-sama. Bentuk-bentuk dukungan sosial inilah yang 

mampu berperan sebagai faktor pelindung dalam rangka tercapainya 
individu yang resilien. 

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

anugerah, kemurahan hati, atau bersyukur. Gratitude dikonsepkan sebagai 

emosi, sikap, kebaikan moral, kebiasaan, trait kepribadian, dan respon 

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

merupakan suatu emosi yang muncul dari beragam sumber, mencakup (a) 
pandangan yang lebih positif dan apresiatif terhadap kehidupan, (b) bias 
positif dalam menafsirkan situasi sosial, (c) orientasi hidup ke arah yang 
positif di dunia, dan (d) aspek-aspek pada transaksi dan hubungan 
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interpersonal (Wood, Maltby, Gillett, Linley & Joseph, 2008). Definisi 
umum gratitude adalah perasaan yang dialami ketika beneficiary (seseorang 

yang mendapat bantuan) menerima keuntungan dari benefactor (seseorang 

yang memberi bantuan) (Lambert & Fincham, 2011). Emmons (2004) 
mendefinisikan gratitude sebagai pengakuan dan apresiasi terhadap 
pemberian yang altruistis.‖ Disposisi gratitude adalah kecenderungan umum 

untuk mengenali dan menanggapi peranan kebaikan orang-orang dengan 
emosi penuh rasa syukur ke dalam pengalaman-pengalaman positif dan 
hasil-hasil yang diperolehnya (McCullough, Emmons & Tsang, 2002). 

Sebagai salah satu bentuk emosi, gratitude dipelajari sebagai trait 

afeksi, yang artinya bagaimana kecenderungan seseorang saat mengalami 
emosi khusus. Trait afeksi gratitude, maka, dapat dikatakan sebagai 

kecenderungan untuk mengalami syukur. Orang-orang yang bersyukur 
mungkin tidak merasakan pengalaman syukur setiap saat, tetapi 

kemungkinan pengalaman syukur itu datang pada situasi-situasi tertentu. 
Individu yang bersyukur dapat dikatakan berada pada ambang syukur 
terendah, sehingga trait syukur harus dipandang sebagai hubungan antara 

disposisi syukur dan perasaan bersyukur (Watkins, Woodward, Stone, & 
Kolts, 2003). Trait syukur dapat menjadi kecenderungan untuk mengalami 

perasaan berterima kasih dalam mengapresiasi nikmat yang diterima 

(Guralnik dalam Watkins, et al., 2003). Sebagai kondisi psikologis, syukur 
berarti merasakan perasaan takjub, berterima kasih, dan apresiasi bagi 
kehidupan. Syukur dapat diekpresikan kepada orang lain, serta terhadap 
sumber-sumber impersonal (alam) atau bukan manusia (Tuhan, hewan) 
(Emmons & Shelton, 2002). Di sisi lain, Emmons dan Crumpler (2000) 
berpendapat bahwa syukur ialah suatu kondisi emosional dan sikap 

terhadap hidup yang adalah kekuatan manusia dalam meningkatkan pribadi 
dan berkaitan dengan well-being. 

Pada penelitian kali ini, makna syukur yang digunakan peneliti 
berdasar pada pemikiran yang dikemukakan oleh Watkins dkk. (2003). 
Mereka menyebutkan bahwa syukur merupakan kecenderungan untuk 
mengalami perasaan berterima kasih dalam mengapresiasi nikmat yang 
diterima. 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa gratitude adalah salah satu 

bentuk dari emosi positif. Adanya emosi positif ini juga penting sebagai 
protective factor dalam memprediksi kemampuan individu untuk menjadi 

pribadi yang resilien dalam melampaui kondisi yang penuh tekanan 
(Tugade & Fredrickson, 2004; Tugade, Fredrickson & Barrett, 2004; Ong, 

Bergeman, Bisconti & Wallace, 2006). 
Watkins beserta rekan-rekannya (2003) mengungkapkan karakteristik 

seperti apa yang seharusnya dimiliki individu yang dapat dikatakan 
bersyukur. Di bawah ini diuraikan keempatnya, yakni: (a) perasaan 

berkecukupan (sense of abundance), artinya individu yang bersyukur tidak 

merasakan kehilangan dalam hidup; (b) apresiasi sosial (appreciation for 
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others), seseorang yang bersyukur mengapresiasi kontribusi orang lain 
terhadap kesejahteraan dirinya; (c) apresiasi terhadap kesenangan sederhana 

(simple appreciation), orang-orang yang bersyukur dapat dikarakteristikan 

melalui kecenderungan dalam mengapresiasi kesenangan sederhana. 
Individu yang mengapresiasi kesenangan sederhana seharusnya lebih 
cenderung mengalami perasaan bersyukur karena dirinya mengalami 
keuntungan subjektif lebih sering dalam kehidupan sehari-hari; (d) ekspresi 
rasa syukur, individu yang bersyukur seharusnya mengakui pentingnya 
mengalami dan mengekspresikan rasa syukur. 

 
Pada penyandang tuna daksa, mereka dihadapkan pada kenyataan 

adanya kelemahan dan keterbatasan dalam melakukan aktivitas gerak. 
Meskipun demikian, keberadaan dukungan sosial yang bersumber dari 
lingkungannya tidak dapat dipungkiri mampu membantu mereka untuk 

kembali bangkit, menjadi individu resilien dan melanjutkan kembali 
kehidupannya. Faktor yang tidak kalah penting adalah adanya suatu bentuk 
emosi positif yang menuntun penyandang tuna daksa untuk kembali 
bangkit setelah mengalami situasi stress. Bentuk emosi positif tersebut 
dinamakan gratitude (syukur). Penyandang tuna daksa yang memiliki 

tingkat syukur yang tinggi akan lebih menghargai potensi yang masih 

dimilikinya untuk dapat melanjutkan hidup. Mereka sebagai beneficiary juga 
akan lebih menghargai bantuan yang diterimanya dari benefactor. 

 

Hipotesis 
Peneliti berasumsi, bahwa: 
H1: Ada pengaruh yang signifikan antara dukungan sosial dan gratitude 

terhadap resiliensi pada penyandang tunadaksa. 
H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara dukungan sosial dan 
gratitude terhadap resiliensi pada penyandang tunadaksa. 

Secara lebih terperinci, peneliti mengemukakan hipotesis, yakni: 
1. H1: Ada pengaruh yang signifikan antara dukungan sosial (dukungan 

emosional) dikaitkan dengan resiliensi pada penyandang tunadaksa. 

2. H1: Ada pengaruh yang signifikan antara dukungan sosial (dukungan 
informasi) berkaitan dengan resiliensi pada penyandang tunadaksa. 

3. H1: Ada pengaruh yang signifikan antara dukungan sosial (dukungan nyata) 

berkaitan dengan resiliensi pada penyandang tunadaksa. 
 

H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara dukungan sosial (dukungan 

nyata) yang dikaitkan dengan resiliensi pada penyandang tunadaksa. 

4. H1: Ada pengaruh yang signifikan antara dukungan sosial (interaksi sosial 
positif) berkaitan dengan resiliensi pada penyandang tunadaksa. 

5. H1: Ada pengaruh yang signifikan antara dukungan sosial (dukungan kasih 

sayang) berkaitan dengan resiliensi pada penyandang tunadaksa. 
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6. H1: Gratitude (apresiasi sederhana) memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap resiliensi pada penyandang tunadaksa. 
7. H1: Gratitude (perasaan berkecukupan) memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap resiliensi pada penyandang tunadaksa. 
8. H1: Gratitude (penghargaan terhadap orang lain) memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap resiliensi pada penyandang tunadaksa. 

 

METODE 

 

Sampel dan Prosedur 
Seratus sepuluh penyandang tuna daksa dewasa dipilih secara random 
dengan teknik probability sampling, dari gabungan empat panti 

sosial/yayasan/pusat rehabilitasi tuna daksa di beberapa kota administrasi 
Provinsi DKI Jakarta. Responden melengkapi paket kuesioner yang berisi 

instrumen pengukuran resiliensi, dukungan sosial, dan gratitude. Sampel 

terdiri dari 78 pria dan 32 wanita, dengan rata-rata usia 37,76 tahun (SD = 
9,68), dan rentang usia antara 17-62 tahun.  

 

Instrumen 
The Resilience Scale for Adults. RSA yang dikembangkan oleh Friborg dkk. 

(2009), terdiri dari 33 item (favorabel-unfavorabel) yang dinilai melalui 5-
poin skala semantik diferensial. Enam faktor yang dimiliki RSA (a. 
Intrapersonal: persepsi diri yang positif, persepsi terhadap masa depan dan 
kepercayaan yang positif, kompetensi sosial dan kehangatan, gaya 
terstruktur dalam penyelesaian tugas; b. Interpersonal: keterpaduan dan 
kehadiran dukungan keluarga dan penguatan dari anggota keluarga dan 

teman-teman serta dukungan sosial) kemudian diadaptasi dan dipilih 14 
item yang mewakili empat faktor intrapersonal yang digunakan dalam 
penelitian. Melalui adaptasi ini, maka peneliti menyebut instrumen 
pengukuran resiliensi menjadi The Resilience Scale for Adults-short form. 

Adaptasi terhadap bahasa yang digunakan juga dilakukan agar responden 
mampu memahami maksud dari tiap-tiap item. 

The Medical Outcomes Study-Social Support Survey. Sherbourne dan 

Watkins (1991) mengembangkan MOS-SSS untuk dapat mengetahui 
ketersediaan dukungan fungsional yang dirasakan berdasarkan lima aspek 
dukungan sosial (dukungan emosional, informasi, nyata, interaksi sosial 
positif, dan dukungan kasih sayang). Instrumen ini terdiri dari 19 item dan 

dinilai berdasarkan 4-poin skala Likert, dimana poin 1 mewakili pilihan 
―tidak pernah‖  dan pilihan ‖sangat sering‖ diwakili oleh poin 4. Peneliti 
mengadaptasi bahasa yang digunakan dalam instrumen ini agar mudah 
dipahami oleh responden. 

The Gratitude Resentment and Appreciation Test. Instrumen yang 

dikembangkan oleh Watkins et al. (2003) terdiri dari 44 item, namun tidak 

seluruhnya digunakan dalam penelitian ini dengan pertimbangan jumlah 
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item yang banyak dapat memberatkan responden, terlebih akibat 
kekhususan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, peneliti hanya menggunakan 
versi singkat dari GRAT yang terdiri dari 16 item. GRAT dalam versi 

singkat ini pernah juga digunakan pada peneliti terdahulu, yaitu Diessner 
dan Lewis (2007). Pernyataan-pernyataan dalam skala ini cenderung 
mengandung adanya bias budaya, maka peneliti kemudian melakukan 
adaptasi pada beberapa item pernyataan sehingga dirasa telah sesuai dengan 
budaya di Indonesia. Penilaian atas jawaban pada instrumen ini 
berdasarkan pada 4-poin skala Likert. Sistem yang diterapkan yakni pada 

item-item favorable, poin 1 mewakili pilihan ―sangat tidak setuju‖  dan 

pilihan ‖sangat setuju‖ diwakili oleh poin 4. Di sisi lain, bagi item-item 
unfavorable, poin 1 mewakili pilihan ―sangat setuju‖ dan poin 4 mewakili 

pilihan ―sangat tidak setuju.‖ 
 

HASIL 

Uji Validitas Konstruk 
Resiliensi. Hasil analisis CFA dengan modifikasi menunjukkan bahwa 14 

item dalam instrumen RSA-short form seluruhnya dinyatakan valid. Hasil 
ini didasarkan pada perolehan nilai Chi-square = 88.71, df = 70, P-value = 
0.06496, dan RMSEA = 0.050. Nilai Chi-square menghasilkan P-value > 0.05 

(tidak signifikan), dimana sesuai kriteria yang telah dipaparkan 
menandakan model dengan satu faktor (unidimensional) dapat diterima, 
bahwa seluruh item mengukur satu faktor saja yaitu resiliensi. 
 

Dukungan sosial. Hasil analisis CFA terhadap masing-masing dimensi 

dukungan sosial menunjukkan perolehan sebagai berikut: 

1. Dukungan emosional 
Melalui modifikasi, empat item yang dimiliki dimensi dukungan 
emosional dinyatakan valid, dengan nilai chi-square = 1.,4, df = 1, p-value 

= 0,19965, dan RMSEA = 0,077. 
2. Dukungan informasi 

Empat item dukungan informasi dinyatakan valid dan menghasilkan 

nilai chi-square = 1,62, df = 2, p-value = 0,44444, dan RMSEA =0,000 

3. Dukungan nyata 
Dari empat item dukungan nyata, 1 item dinyatakan tidak valid. 
Sementara itu, diketahui pula nilai chi-square = 2,19, df = 2, p-value = 
0,33392, dan RMSEA = 0,030 

4. Interaksi sosial positif 

Empat item interaksi sosial positif dinyatakan valid dan diperoleh nilai 
chi-square = 2,91, df = 2, p-value = 0,23332, dan RMSEA =0,065. 

5. Dukungan kasih sayang 
Dukungan kasih sayang yang terdiri dari 3 item dinyatakan valid dan 
diperoleh nilai chi-square = 0,00, df = 0, p-value = 1,00000, dan RMSEA 

= 0,000 
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Gratitude. Hasil analisis CFA terhadap masing-masing dimensi dukungan 

sosial menunjukkan perolehan sebagai berikut: 

1. Simple appreciation 
Melalui modifikasi, diperoleh nilai chi-square = 10,69, df = 8, p-value = 

0,21975, dan RMSEA = 0,056. Sementara itu, 1 dari 6 item dinyatakan 
tidak valid. 

2. Sense of abundance 

Lima item sense of abundance dinyatakan valid dan diperoleh nilai chi-

square = 2,89, df = 5, p-value = 0,71672, dan RMSEA =0,000 

3. Appreciation for others 
Lima item appreciation for others dinyatakan valid dan menghasilkan nilai 

chi-square = 8,06, df = 5, p-value = 0,15308, dan RMSEA =0,075 
 

Uji Hipotesis 
Pengujian hipotesis dengan teknik multiple regression menunjukkan hasil 

bahwa 26,5% proporsi varian resiliensi diwakili oleh variabel dukungan 
sosial dan gratitude, sedangkan 73,5% lainnya diwakili oleh variabel lain di 

luar dua IV yang digunakan dalam penelitian ini. Sementara itu, tabel 
berikut memberikan penjelasan ada pengaruh dukungan sosial dan gratitude 

terhadap resiliensi pada penyandang tuna daksa. Hasil ini dapat dilihat dari 
nilai signifikan yang diperoleh berdasarkan uji F. Kesimpulan yang dapat 
ditarik, kemudian, hipotesis nihil (H0) yang menyatakan tidak ada pengaruh 
dukungan sosial dan gratitude terhadap resiliensi pada penyandang tuna 
daksa dapat ditolak. 
 

Tabel 1 
ANOVA 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2891.216 8 361.402 4.558 .000a 

Residual 8008.784 101 79.295   

Total 10900.000 109    

a. Predictors: (Constant), Others, Nyata, Emosional, Abundance, Simple, 

Informasi, Interaksi, Kasih 
Dependent Variable: Resiliensi 

 
Untuk menguji apakah ada pengaruh dari masing-masing dimensi 

dalam dukungan sosial dan gratitude terhadap resiliensi, dilakukan uji t yang 
hasilnya sebagai berikut: 
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Tabel 2 
Koefisien Regresi 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 17.482 7.335  2.383 .019 
Emosional .287 .111 .287 2.573 .012 

Informasi .065 .107 .065 .612 .542 
Nyata -.119 .096 -.119 -1.232 .221 
Interaksi -.146 .122 -.146 -1.203 .232 
Kasih -.002 .122 -.002 -.016 .987 
Simple .018 .102 .018 .180 .858 
Abundance .446 .093 .446 4.799 .000 
Others .101 .102 .101 .986 .326 

a. Dependent Variable: Resiliensi 

 
Setelah diketahui bahwa resiliensi turut dipengaruhi secara signifikan 

oleh dukungan sosial dan gratitude, secara spesifik, melalui uji t diketahui 

dimensi dari kedua variabel independen turut memberikan pengaruh 
signifikan terhadap resiliensi. Berdasarkan tabel 2, dimensi tersebut diwakili 
oleh dukungan emosional dan sense of abundance, sedangkan persamaan 

regresinya dirumuskan sebagai berikut. (* signifikan) 

 

Resiliensi = 17.482 + 0.287emosional* + 0.065informasi - 0.119nyata – 

0.146interaksi - 0.002kasih + 0.018simple + 0.446abundance* + 

0.101others 
 

Kesimpulan yang dapat ditarik, maka, di antara delapan hipotesis minor 
yang diajukan, hanya dua hipotesis minor yang diterima, yaitu:  
1. H1: Ada pengaruh yang signifikan antara dukungan sosial (dukungan 

emosional) dikaitkan dengan resiliensi pada penyandang tunadaksa. 

2. H1: Ada pengaruh yang signifikan antara gratitude (sense of abundance) 

yang dikaitkan dengan resiliensi pada penyandang tunadaksa. 

 

Proporsi Varians Resiliensi 
Proporsi varians diasumsikan sebagai sumbangan atau pengaruh dari 
masing-masing IV setiap kali dimasukkan ke dalam persamaan. 
Pertambahan dari R2 (R2 change) dapat diperhatikan seperti dalam tabel 

berikut. 
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Tabel 3 
Proporsi Varians Resiliensi dari Dukungan Sosial dan Gratitude 

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 .265a .070 .026 9.87063 .070 1.575 5 104 .174 

2 .515b .265 .207 8.90477 .195 8.928 3 101 .000 

a. Predictors: (Constant), Kasih, Nyata, Emosional, Informasi, Interaksi 
b. Predictors: (Constant), Kasih, Nyata, Emosional, .Informasi, Interaksi, Others, 

Abundance, Simple 

 
Tabel 3 di atas menunjukkan besarnya proporsi varians resiliensi yang 

disumbang dari tiap variabel independen. Sebesar 7% (R2 change = 0,070) 

dari proporsi varians resiliensi disumbang oleh variabel dukungan sosial, 

sedangkan variabel gratitude berkontribusi sebesar 19,5% (R2 change = 0,195) 
terhadap proporsi varians resiliensi. 

 

Tabel 4 
Proporsi Varians Resiliensi dari Masing-masing Variabel Independen 

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 .254a .065 .056 9.71609 .065 7.463 1 108 .007 
2 .261b .068 .051 9.74374 .003 .388 1 107 .535 
3 .261c .068 .042 9.78825 .000 .029 1 106 .865 
4 .262d .069 .033 9.83206 .001 .057 1 105 .811 
5 .265e .070 .026 9.87063 .002 .181 1 104 .671 

6 .274f .075 .021 9.89437 .005 .502 1 103 .480 
7 .508g .258 .207 8.90356 .183 25.200 1 102 .000 
8 .515h .265 .207 8.90477 .007 .972 1 101 .326 

a. Predictors: (Constant), Emosional 
b. Predictors: (Constant), Emosional, Informasi 
c. Predictors: (Constant), Emosional, Informasi, Nyata 
d. Predictors: (Constant), Emosional, Informasi, Nyata, Interaksi 
e. Predictors: (Constant), Emosional, Informasi, Nyata, Interaksi, Kasih 
f. Predictors: (Constant), Emosional, Informasi, Nyata, Interaksi, Kasih, Simple 

g. Predictors: (Constant), Emosional, Informasi, Nyata, Interaksi, Kasih, Simple, 
Abundance 
h. Predictors: (Constant), Emosional, Informasi, Nyata, Interaksi, Kasih, Simple, 

Abundance, Others 
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Penghitungan proporsi varians resiliensi yang disumbang oleh 
masing-masing dimensi dari variabel independen menunjukkan konsistensi 
hasil dengan pengujian hipotesis yang sebelumnya telah dipaparkan. 

Dukungan emosional dan sense of abundance nampak memberi sumbangan 

yang signifikan terhadap kemampuan beresiliensi pada penyandang tuna 
daksa. Hal ini dapat terlihat dari besarnya pertambahan R2 yang dihasilkan 
setiap kali dilakukan penambahan IV (sumbangan proporsi yang diberikan). 
Berdasar pada dua independen tersignifikan tersebut, dapat dilihat variabel 
mana yang memberikan sumbangan lebih besar terhadap variabel 

dependen. Caranya adalah dengan melihat R2 change, dimana semakin besar 

nilai dari R2 change maka akan berbanding lurus sumbangan yang diberikan 

terhadap variabel resiliensi. Kemudian urutan untuk kedua variabel 
independen dalam memberikan sumbangan dari yang terbesar hingga 
terkecil menjadi sense of abundance (R2 change = 0,183 atau 18,3%) dan 

dukungan emosional (R2 change = 0.065 atau 6,5%). 

 

DISKUSI 

 
Analisis pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap resiliensi 
menyatakan adanya pengaruh dukungan sosial dan gratitude terhadap 

resiliensi pada penyandang tuna daksa. Pengaruh semacam ini juga dapat 
dilihat dari berbagai penelitian yang telah ada sebelumnya (Horton & 
Wallander, 2001; Dumont & Provost, 1999; Lambert, Fincham, & Stillman, 
2011; Tugade & Fredrickson, 2004), yang menguji variabel dukungan sosial 
dan gratitude secara terpisah.  

Telah disebutkan di awal bahwa pada penelitian ini, dukungan sosial 

memberi pengaruh yang signifikan terhadap resiliensi dan hasil ini nampak 
berbanding lurus dengan hasil penelitian pendahulunya (Heiman, 2002; 
Dumont & Provost, 1999; Horton & Wallander, 2001). Dukungan sosial 
sendiri diartikan sebagai ketersediaan dukungan fungsional yang dirasakan. 
Dukungan fungsional ini mengacu pada sejauh mana hubungan 
interpersonal mampu memberikan fungsi tertentu (Sherbourne & Stewart, 

1991). Horton dan Wallander (2001), misalnya, dalam penelitiannya pada 
ibu dengan anak yang mengalami cerebral palsy dan spinal bifida, menemukan 

bahwa persepsi ibu akan ketersediaan dukungan sosial akan berkorelasi 
secara negatif terhadap faktor penyebab stres. Ini artinya, dukungan sosial 
akan mendukung tingkat resiliensi yang lebih tinggi. 

Secara lebih spesifik, dari kelima bentuk dukungan sosial yang 
menjadi dimensi dalam penelitian ini, hanya dukungan emosional saja yang 
memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (resiliensi). 
Pengokohan atas hasil ini, peneliti peroleh dari sebuah penelitian yang 
dilakukan oleh Canadian Institute for Health Information (CIHI). Penelitian 

tersebut menyebutkan bahwasanya dukungan emosional nampak bertindak 

sebagai penyokong dalam menghadapi faktor penyebab stres (stressor) dan 
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menjadi faktor protektif saat menghadapi kesulitan (CIHI, 2012). Seeman 
dkk., (dalam Uchino, Cacioppo, & Kiecolt-Glaser, 1996) juga menyebutkan 
bahwa dukungan emosional merupakan faktor prediktor yang lebih 

konsisten bagi fungsi neuroendokrin, dibandingkan dengan dukungan 
informasi. Selain itu, pada pasien rheumatoid arthritis, ditemukan bahwa 
mereka yang mendapat dukungan emosional harian memiliki efek 
ketahanan yang lebih tinggi (Doeglas, Suurmeijer, Krol, Sanderman, van 
Rijswijk, & van Leeuwen,1994). Jika ditinjau dari sumbangan terhadap 
proporsi varians resiliensi, dukungan emosional menampakkan hasil yang 

signifikan. Menurut peneliti, hasil yang demikian dapat terjadi karena 
melalui dukungan emosional penyandang tuna daksa dapat lebih terdorong 
untuk bangkit dan membangun kehidupannya dalam menghadapi situasi 
yang menekan (stressful life events). Berbeda halnya jika dukungan lain yang 

diberikan untuk mereka, yang terjadi adalah mereka akan banyak 

bergantung pada dukungan-dukungan yang diberikan tanpa berusaha untuk 
berdiri di atas kakinya sendiri. 

Bertolak belakang dengan pengaruh signifikan yang dihasilkan 
dimensi dukungan emosional, dimensi lain dari dukungan sosial, yakni 
dukungan informasi, dukungan nyata, interaksi sosial yang positif, dan 
dukungan kasih sayang, tidak mampu memberi pengaruh signifikan 

terhadap resiliensi, pun dengan proporsi varians-nya. Meski dukungan 
informasi mampu memberi pengaruh positif, namun tidak signifikan. 
Sumbangan proporsi varians dukungan informasi atas resiliensi tidak pula 
menunjukkan hasil yang signifikan. 

Terdapat beberapa kemungkinan alasan mengapa dukungan 
informasi tidak mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 
berkembangnya kemampuan individu untuk beresiliensi. Pertama, berkaitan 
dengan dukungan informasi, peneliti beranggapan hal ini disebabkan 
responden yang diteliti telah menginjak usia yang cukup matang, sehingga 
dalam usaha mengambil keputusan atas apa yang akan dilakukannya, 
mereka jarang yang meminta saran orang-orang di sekitarnya. Baik kepada 
keluarga, teman, ataupun kerabat lainnya. Responden juga termasuk orang-

orang yang mandiri dalam mencari informasi dan terkadang mereka lebih 
tahu apa yang sebaiknya dilakukan untuk dirinya sendiri dan orang-orang 
sekitarnya. Terlebih ini terjadi pada responden pria yang sebagian besar dari 
mereka telah berkeluarga. Berdasarkan sekilas perbincangan yang peneliti 
lakukan kepada responden saat mendampingi pengisian kuesioner, mereka 
yang tinggal di panti sosial dan yayasan ataupun pusat rehabilitasi, sebagian 

besar karena inisiatif mereka sendiri. Alasannya, di panti, yayasan atau 
pusat rehabilitasi tersebut, mereka dapat lebih berkarya dan 
mengembangkan diri, meski ada sebagian responden lainnya yang menetap 
karena terjaring razia di jalanan.   

Berbeda dari kedua dukungan yang telah dipaparkan sebelumnya, 

dukungan nyata, interaksi sosial positif, dan dukungan kasih sayang justru 
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memberi pengaruh negatif terhadap resiliensi. Hal ini dapat berarti semakin 
besar dukungan nyata, interaksi sosial positif, dan dukungan kasih sayang 
yang mereka dapatkan, maka semakin rendah kemampuan mereka untuk 

beresiliensi. Ini masuk akal terjadi pada penyandang tuna daksa, karena 
semakin banyak mereka memperoleh bantuan dari orang-orang sekitarnya, 
akan lebih mudah untuk mereka bergantung kepada keluarga atau kerabat 
mereka. Tentu ini bertolak belakang dengan konsep resiliensi, yang 
memiliki makna kemampuan untuk bangkit dari situasi yang menekan dan 
melalui mekanisme-mekanisme yang menyertainya, dapat menjalani 

kehidupan baru dengan kemampuan yang masih dimilikinya. Begitu pun 
yang terjadi jika interaksi sosial positif yang diperoleh penyandang tuna 
daksa tergolong tinggi, maka mereka tidak lagi memikirkan bahwa mereka 
harus menata kehidupannya untuk dapat beradaptasi dengan keadaannya 
saat ini secara lebih baik. Kondisi ini memungkinkan penyandang tuna 

daksa menggantungkan diri pada interaksi yang mereka jalin dengan orang 
lain sehingga orang lainlah yang nantinya akan membantu memenuhi 
kebutuhan mereka tanpa mereka harus beresiliensi. Canadian Institute for 

Health Information juga menyebutkan bahwa dukungan sosial yang berkaitan 

dengan kasih sayang, tidak menunjukkan sebagai faktor yang signifikan saat 
dalam situasi peralihan keluar dari tekanan psikologis (CIHI, 2012). Lagi-

lagi ini semua berbalik kepada dukungan dasar yang lebih mereka perlukan, 
yakni dukungan emosional. Akan tetapi, hasil ini tidak menunjukkan 
pengaruh yang signifikan. Artinya, semakin tinggi penyandang tuna daksa 
memperoleh dukungan nyata, menjalin interaksi sosial positif, dan 
dukungan kasih sayang, tidak selalu akan menyebabkan rendahnya tingkat 
resiliensi yang dimilikinya. Ini bisa saja terjadi lantaran mereka telah cukup 
mandiri untuk tidak menganggap dukungan nyata, interaksi sosial positif, 
dan dukungan kasih sayang sebagai bentuk dukungan yang mereka 
perlukan. Dukungan yang memberikan mereka dorongan untuk mampu  
berswadaya atas diri mereka sendiri.  

Selanjutnya, variabel lain dalam penelitian ini, yakni gratitude, seperti 

yang telah disebutkan di awal, merupakan salah satu faktor protektif yang 

bersumber dari dalam diri individu itu sendiri. Seperti halnya dukungan 
sosial, hasil penelitian juga menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 
dari variabel gratitude terhadap variabel dependen, resiliensi. Gratitude dalam 
psikologi positif merupakan salah satu bentuk kebaikan dari kekuatan 
karakter transenden, dimana hal ini berkaitan dengan keyakinan dan 
komitmen terhadap aspek kehidupan non-materi (universal, ideal, suci, atau 

ketuhanan) (Peterson & Seligman, 2004). Oleh karena itu, gratitude dapat 

dikatakan secara langsung menghubungkan individu kepada kebaikan 
(Peterson & Seligman, 2004). Pemaknaan gratitude dalam penelitian ini 

sendiri merupakan kecenderungan untuk mengalami perasaan berterima 
kasih dalam mengapresiasi kebaikan yang diterima (Watkins, et al., 2003).  
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Sebagai salah satu ranah dalam psikologi positif, resiliensi merupakan 
suatu perspektif berbasis kekuatan (strength). Dengan demikian, kebaikan 

(virtue) dan kekuatan (strength) yang dikemukakan pada psikologi positif 

dapat dikatakan sebagai dasar untuk resiliensi (Chung, 2008). Penelitian 
yang dilakukan oleh Pentz (dalam Chung, 2008) mengungkapkan bahwa 
gratitude membantu orang dewasa menghadapi kanker. Chung (2008) 

sendiri yang melakukan pengujian terhadap kekuatan karakter apa saja yang 
mempengaruhi resiliensi, menyatakan bahwa secara statistik tingkat 
gratitude yang tinggi pada mahasiswa mampu berkontribusi terhadap tingkat 

resiliensi yang tinggi pula. 
Lebih dalam lagi, dimensi gratitude yang secara positif signifikan 

terhadap resiliensi diberikan oleh sense of abundance (rasa berkecukupan). 

Rasa berkecukupan (atau secara negatif dinyatakan sebagai kurangnya rasa 
berkekurangan/lack of sense deprivation) adalah hal yang penting dalam 

menguatkan gratitude. Ketika seseorang merasa dalam hidupnya serba 

kekurangan atau jika seseorang merasa berhak mendapatkan keuntungan 
yang lebih dari apa yang telah diterimanya, muncul kemungkinan bahwa 
dirinya tidak merasakan kesyukuran. Aspek penting berkaitan dengan rasa 
berkecukupan adalah kemampuan mengingat manfaat yang diterima di 
masa lalu. Dapat disimpulkan bahwa esensi kualitas gratitude adalah 

kecenderungan untuk mengingat dan menikmati peristiwa kehidupan yang 
positif (Watkins, Grimm, & Kolts, 2004). Dengan begitu, sense of abundance 

merupakan aspek terpenting dalam gratitude, sama halnya seperti yang 

ditampakan pada hasil penelitian kali ini. 
Berkaitan dengan hasil penelitian, dimana hanya dukungan 

emosional dan perasaan berkecukupan saja yang menunjukkan signifikansi 

yang positif, hal ini kemungkinan muncul disebabkan faktor lain di luar 
respon sampel terhadap kuesioner. Perbedaan sampel yang digunakan 
memungkinan perbedaan respon yang diberikan. Pada sampel yang 
memiliki kecukupan dukungan sosial mungkin akan berbeda tanggapannya 
dibanding sampel yang sangat menginginkan mendapat dukungan sosial, 
namun tidak didapatnya. Begitupun dengan gratitude yang dimiliki sampel 

penelitian. Ketika sampel merasakan bersyukur itu penting, akan berbeda 
tanggapannya dengan sampel yang tidak menganggap bersyukur itu 
penting. Selain itu, pada instrumen, jumlah item yang diberikan dikeluhkan 
responden karena dapat terbilang masih cukup banyak. Oleh karena itu, hal 
ini dapat saja memunculkan kurang akuratnya jawaban dari responden. 

Alternatif-alternatif saran dapat diterapkan mengingat munculnya 
keterbatasan yang berkaitan dengan hasil penelitian, antara lain: 
1. Mengingat proporsi varians resiliensi yang disumbang oleh variabel 

dukungan sosial dan gratitude hanya sebesar 25,8%, sedangkan 74,2%-

nya disumbang oleh variabel-variabel lain, maka penelitian berikutnya 
diharapkan dapat menggali lebih jauh mengenai variabel-variabel lain 

yang ikut berkontribusi terhadap resiliensi. Variabel-variabel lain dapat 
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berupa variabel yang bertindak sebagai risk factors maupun protective 

factors. Faktor demografis lainnya seperti status pernikahan, status 

pekerjaan, atau suku bangsa dapat juga berkaitan dengan tingkat 

resiliensi seseorang, maka penelitian terhadap faktor demografis tersebut 
dapat pula didalami. Pengembangan penelitian tentang resiliensi ini juga 
dapat dilakukan pada kelompok-kelompok lain yang berisiko 
memperoleh situasi penuh tekanan, baik kelompok medis (penderita 
penyakit kronis, orang tua dengan anak disabilitas, korban bencana 
alam,dll.) maupun non medis (siswa/mahasiswa perantau, pegawai 

dinas sosial, jurnalis lapangan, anak korban perceraian orang tua, dll). 
2. Jika peneliti berikutnya ingin melakukan penelitian lanjutan terhadap 

kelompok-kelompok dengan riwayat kesehatan yang rawan (penyandang 
disabilitas, penderita penyakit kronis, lansia, dsb.), maka peneliti perlu 
memikirkan jumlah item pernyataan yang akan diajukan. Sebaiknya, 

jumlah item pernyataan tidak terlalu banyak sehingga tidak membebani 
responden. Hasil jawaban yang diperoleh peneliti pun juga akan lebih 
maksimal. Lebih jauh lagi, responden sebaiknya diberikan 
pendampingan agar pemahaman yang diinginkan peneliti dan respon 
yang diberikan responden dapat sejalan. Selain itu, hal ini dapat 
menghindarkan dari kurangnya jumlah kuesioner yang disebarkan 

dengan yang kembali. 
3. Berkaitan dengan rasa berkecukupan (sense of abundance), penting bagi 

penyandang tuna daksa untuk melakukan evaluasi diri harian (dapat 
dibantu oleh pihak panti sosial atau psikolog). Selain untuk menghitung 
keberkahan, evaluasi ini dapat dijadikan parameter bagi penyandang 
tuna daksa untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih 

bermanfaat. Tidak hanya menghitung keberkahan, cerminan perasaan 
berkecukupan dapat ditunjukkan dengan memanfaatkan potensi diri 
yang masih dimiliki dan mengembangkannya menjadi suatu usaha. 
Dengan cara ini, diharapkan mereka dapat menjadi individu yang 
mandiri dan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. 

4. Di sisi lain, meningkatkan resiliensi juga dapat diperoleh dari adanya 

dukungan emosional, oleh sebab itu antar warga binaan perlu saling 
meningkatkan komunikasi sehingga terjalin ikatan kekeluargaan yang 
kuat dan saling mendukung. Mereka diharapkan dapat lebih sering 
membagi suka duka yang dirasakannya sehingga tidak lagi merasa 
sendiri. 

5. Demi meningkatkan resiliensi pada warga binaannya, antar panti sosial 

dan yayasan dapat saling mengunjungi. Dengan demikian, masing-
masing individu penyandang tunadaksa dapat mengambil nilai positif 
dari orang lain dan hal ini dapat memacu rasa syukur pada masing-
masing warga binaan. Di samping itu, antar warga binaan juga dapat 
saling membangun dukungan emosional. 
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6. Mengingat dukungan emosional merupakan dukungan terpenting bagi 
terbentuknya resiliensi pada penyandang tuna daksa, maka peneliti 
menyarankan untuk warga binaan yang masih memiliki keluarga, 

alangkah baiknya jika panti sosial/yayasan mampu memfasilitasi warga 
binaan dan keluarganya untuk lebih dekat. Bagaimana pun, perhatian 
yang diberikan oleh keluarga akan jauh lebih memberikan manfaat untuk 
keberhasilan adaptasi penyandang tunadaksa.  

7. Di setiap minggunya, panti sosial/yayasan diharapkan dapat 
mengadakan sesi konseling kepada psikolog bagi penyandang tuna 

daksa. Tujuannya ialah untuk membantu penyandang tuna daksa 
tersebut mengevaluasi diri atas apa kebaikan yang telah diterimanya dan 
patut disyukuri. Selain itu, melalui sesi konseling ini, hambatan-
hambatan yang masih dialami penyandang tuna daksa dapat dicarikan 
solusinya dan meminimalisir hambatan tersebut. Tindakan ini akan 

menjadi bentuk dukungan emosional yang penting bagi penyandang 
tuna daksa. 

8. Dukungan emosional dapat diberikan melalui penyediaan psikolog 
untuk membantu penyandang tuna daksa saat berada di masa-masa 
sulitnya menerima dirinya sebagai penyandang tuna daksa. Selain itu 
dengan adanya psikolog, dapat membantu penyandang tuna daksa 

menggali kemampuan apa saja yang masih dapat dimanfaatkan dan 
mengoptimalkan kemampuan tersebut dalam rangka membangun 
kemandirian. 

9. Dalam rangka membantu meningkatkan perasaan berkecukupan, yang 
secara otomatis berbanding lurus dengan meningkatnya resiliensi pada 
penyandang tuna daksa, dinas sosial dalam menyediakan fasilitas 

pendukung bagi penyandang tuna daksa tidak hanya diberikan di 
panti/yayasan atau tempat-tempat tertentu saja. Fasilitas pendukung ini 
mutlak diperlukan di lingkungan yang lebih luas, maka dinas sosial 
diharapkan dapat menjembatani penyediaan fasilitas pendukung bagi 
penyandang tuna daksa di setiap ruang publik. Fasilitas-fasilitas 
pendukung tersebut diharapkan juga tersebar merata di seluruh 

Indonesia. Dengan begitu, kemungkinan para penyandang tuna daksa 
untuk merasakan kekurangan (tidak adanya perasaan berkecukupan) 
akan terminimalisir. 

10. Memberikan semangat bahwa anggota keluarganya masih memiliki 
kelebihan lain untuk dapat dikembangkan sebagai sumber daya yang 
dapat membantunya menjalani kehidupan yang lebih baik. Penting juga 

untuk menemani dan tidak meninggalkan anggota keluarganya yang 
menjadi penyandang tuna daksa dalam melewati masa-masa tersulitnya 
setelah mendapatkan musibah. Cerminan dukungan emosional lainnya 
yang dapat ditunjukkan kerabat penyandang tuna daksa yaitu dengan 
ikut membantu mengelola sumber daya dalam diri anggota keluarganya 
yang masih dapat dimanfaatkan untuk digunakan secara maksimal. 
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11. Di sisi lain, agar penyandang tuna daksa tidak menggantungkan diri 
pada orang lain, keluarga harus memberikan kebebasan kepada anggota 
keluarganya tersebut untuk survive di lingkungan masyarakat luas. 

Membiarkan penyandang tuna daksa di rumah saja justru akan 
menimbulkan depresi tersendiri untuknya akibat perasaan tidak merasa 
berguna. 

12. Sementara itu, dengan mengajak penyandang tuna daksa untuk 
melakukan kegiatan keagamaan bersama-sama, seperti beribadah 
bersama di tempat peribadahan sesuai agama yang dianutnya atau 

berdoa bersama, diharapkan dapat memunculkan rasa syukur dalam 
bentuk perasaan berkecukupan. 
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Abstract 
This research conducted to see if psychological well-being of fire fighter is affected by 
psychological capital and job satisfaction. 200 sample was used in this research. Result shows 
that  only optimism that significantly affects psychological well-being of fire fighters. We 
conclude that the higher optimism, fire fighter will be able to extinguish fire fastly, so that the 
higher the optimism makes psychological well being higher. 

 
Keywords: Psychological Well-Being, Psychological Capital, Job Satisfcation 

 

Abstrak 
Dalam penelitian ini akan dilihat apakah psychological well-being pada petugas pemadam 
kebakaran dipengaruhi oleh psychological capital dan kepuasan kerja. Berdasarkan tujuan 
tersebut, dilakukan penelitian pada 200 orang petugas pemadam kebakaran. Hasilnya 
menunjukkan bahwa hanya optimisme saja yang memberikan pengaruh secara signifikan 
terhadap psychological well-being pada petugas pemadam kebakaran. Kesimpulan 
menyatakan bahwa semakin tinggi petugas pemadam kebakaran memiliki optimisme yang 
tinggi maka petugas pemadam kebakaran akan mampu memadamkan kebakaran dengan 
cepat, sehingga semakin tinggi optimisme semakin tinggi pula psychological well-beingnya.  
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PENDAHULUAN 
 
Pemadam kebakaran merupakan petugas atau karyawan yang dilatih dan 

bertugas untuk memadamkan kebakaran dan penyelamatan. Petugas 
pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari 
kebakaran, juga dilatih untuk menyelamatkan korban kecelakaan lalu lintas, 
gedung runtuh, dan lain-lain (Gadis, 2013). Pemadam kebakaran sangat 
penting peranannya di Indonesia karena kondisi wilayah Indonesia yang 
sering mengalami bencana alam dan kebakaran, baik di pemukiman, 

perkantoran maupun tempat lainnya. Kebakaran di wilayah DKI Jakarta 
sepanjang tahun 2011 tercatat sekitar 963 kasus, tahun 2012 tercatat 1.008 
kasus, tahun 2013 tercatat 486 kasus, dan sepanjang tahun 2014 (Januari 
sampai dengan April 2014) tercatat 280 kasus (Lenny, 2014). 

Kebakaran yang terjadi di wilayah DKI Jakarta setiap tahun semakin 

meningkat, sehingga dibutuhkan lebih banyak personel pemadam 
kebakaran. Berdasarkan analisis jabatan oleh Dinas Kebakaran di DKI 
Jakarta pada akhir tahun 2013, kebutuhan personel pemadam kebakaran 
untuk DKI mencapai 4.001 personel, dan saat ini terdapat 2.606 personel. 
Sedangkan jumlah personel pemadam kebakaran di Jakarta masih sangat 
sedikit, sehingga beban kerja petugas pemadam kebakaran lebih berat. 

Beban berlebih menyebabkan petugas pemadam kebakaran sering 
mengalami kecelakaan di saat bertugas. Kepala Pemadam Kebakaran 
Sektor VI, Makasar, Jakarta Timur, Bambang Mujianto mengungkapkan, 
beban berat yang harus ditanggung petugas pemadam kebakaran bisa 
menjadi salah satu pemicu terjadinya kecelakaan kerja di kalangan 
pemadam kebakaran. Peristiwa kecelakaaan petugas pemadam kebakaran 

saat melakukan operasi pemadaman seringkali terjadi, seperti luka-luka 
bahkan meninggal dunia. Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran 
DKI Jakarta (Januari 2012 sampai dengan Desember 2012) terdapat 23 
personel pemadam kebakaran yang mengalami kecelakaan. Jumlah 
kecelakaan kerja yang paling banyak terjadi pada September 2012, terdapat 
7 petugas pemadam yang terluka saat bertugas oleh karena itu pemadam 

kebakaran membutuhkan asuransi jiwa untuk menunjang kesehatannya 
(Kompas, 2014). 

Petugas pemadam kebakaran tidak jarang mendapatkan cemoohan 
dan cacian warga apabila mobil pemadam kebakaran terlambat datang saat 
peristiwa kebakaran terjadi. Petugas kebakaran mempertaruhkan nyawanya 
untuk menerobos api, asap, dengan resiko terperangkap dan berbagai 

bahaya lainnya dalam menyelesaikan pekerjaannya. Salah seorang petugas 
pemadam kebakaran yang ditemui indosiar di kantor Pusat Suku Dinas 
Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan, Jalan Baru Pasar Jumat, adalah 
Suroto (50 tahun) yang merupakan satu dari 100 pasukan pemadam 
kebakaran yang telah bekerja lebih dari 27 tahun. ―Menurut Suroto, 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Petugas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kebakaran
http://id.wikipedia.org/wiki/Korban
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas
http://id.wikipedia.org/wiki/Gedung
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menjadi petugas pemadam kebakaran harus siap fisik dan mental‖ 
(Suprihatin, 2014). 

Menjadi seorang pemadam kebakaran harus siap fisik dan mental, 

pekerjaan menjadi petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan 
merupakan pekerjaan yang sangat menantang dan beresiko tinggi. Menurut 
Leigh (dalam Malek, 2010) pemadam kebakaran merupakan pekerjaan yang 
dapat membuat individu stressful dan berbahaya, dan menempati peringkat 

lima sebagai pekerjaan yang memiliki tingkat kematian tinggi di Amerika 
Serikat. Bukti menunjukkan bahwa secara langsung atau tidak langsung 

sifat pekerjaannya dapat menyebabkan stress. Selain itu, Moran (dalam 
Malek, 2010) menemukan bahwa bekerja sebagai pelayanan darurat seperti 
pemadam kebakaran, ambulan dll tidak hanya mengalami stress sehari-hari 
tetapi pemadam kebakaran mengalami stress pada saat terjadi kejadian 
darurat dan dapat menyebabkan trauma. Beaton dan Murphy (dalam 

Malek, 2010) mengemukakan bahwa stress kerja sebagai pemadam 
kebakaran rumit dan beragam.  

Profesi sebagai petugas pemadam kebakaran memiliki jam kerja tidak 
teratur dan harus tetap siaga 24 jam. Akibatnya, petugas cenderung tidak 
bersemangat, tidak benergi, sulit berkonsentrasi, sakit kepala dan 
mengalami insomnia. Sehingga petugas kebakaran melakukan kesalahan 

dalam pekerjaannya, rentan kecelakaan (karena mengantuk), perubahan 
mood dan sering ijin karena sakit (Tryana, 2012). Dari fenomena di atas 
bahwa seorang petugas kebakaran memiliki tingkat stress yang cukup tinggi 
dan mungkin akan mempengaruhi psychologycal well-being para petugas 

pemadam kebakaran. 
Psychological well-being merupakan suatu konsep yang berkaitan 

dengan apa yang dirasakan individu mengenai aktivitas dalam kehidupan 
sehari-hari, serta mengarah pada pengungkapan perasaan pribadi atas apa 
yang dirasakan oleh individu sebagai hasil dari pengalaman hidupnya (Ryff, 
1989). Petugas pemadam kebakaran harus memiliki psychological well-being 

yang baik, karena dalam menjalankan tugasnya dibutuhkan fisik dan juga 
psikis yang sehat sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Psychological well-being dapat dipengaruhi oleh psychological capital. 

Penelitian yang berfokus pada PsyCap yaitu penelitian Avey, Luthans, 
Smiths, dan Palmer (2010) serta penelitian Peterson, Balthazard, Waldman, 
dan Thatcher (2008) yang menyatakan bahwa psychological capital dapat 

meningkatkan well-being pada karyawan. Psychological capital yang dimiliki 

karyawan dapat meningkatkan nilai-nilai potensial karyawan dalam 

berbagai hal, seperti dalam mengambil sudut pandang yang berbeda, 
mengambil kesempatan, mampu beradaptasi atau menyesuaikan diri dan 
mampu meningkatkan well-being (Avey, Luthans, Smiths, & Palmer, 2010).  

Psychological well-being juga dapat di pengaruhi oleh kepuasan kerja. 
Penelitian yang dilakukan oleh C Bravo-Yanez, dan A Jimenez-Figueroa 

(2011) terdapat hubungan antara kepuasan kerja dan psychological well-being. 
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Individu yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung merasa baik 
secara psikologis. Perilaku ini dapat dengan jelas terlihat dalam hasil 
penelitian yang dilakukan oleh C Bravo-Yanez, dan A Jimenez-Figueroa 

(2011), bahwa apabila terdapat perbedaan yang ditemukan dalam sampel 
tentang kepuasan kerja juga ditemukan perbedaan dalam psychological well-
being. Terdapat penelitian lain juga yang menyatakan bahwa kepuasan kerja 

memiliki hubungan terhadap psychological well-being. Individu yang merasa 

senang akan pekerjaannya maka akan puas secara pekerjaan dan juga 
psychological well-beingnya (Luthans dkk, 2010). 

 

Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, 
terdapat hipotesis penelitian, yaitu psychological capital dan kepuasan kerja 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap psychological well-being pada 

petugas pemadam kebakaran. 

 

Tujuan penelitian  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Psychological 

capital dan kepuasan kerja terhadap psychological well-being pada petugas 
pemadam kebakaran. 

 

Batasan  
Psychological well being merupakan sebagai sebuah kondisi dimana individu 
memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat 
membuat keputusan sendiri dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat 
menciptakan dan mengatur lingkungan yang kompatibel dengan 

kebutuhannya, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih 
bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya ( 
Ryff, 1989). 
 

Psychological capital sebagai sebuah kondisi perkembangan psychological state 

positif dari seseorang dengan karakteristik (1) memiliki keyakinan terhadap 
kemampuan diri dalam mengambil dan mengerahkan usaha yang cukup 
agar berhasil dalam melakukan tugas-tugas yang menantang (self-efficacy); (2) 

membuat atribusi yang positif tentang kesuksesan di masa kini dan masa 
depan (optimisme); (3) memiliki harapan dalam mencapai tujuan dan bila 

perlu mengalihkan jalan atau mencari jalan lain untuk mencapai tujuan 

(hope); dan (4) ketika dihadaptkan pada masalah dan halangan dapat 

bertahan dan bangkit kembali, bahkan melebihi untuk mencapai kesuksesan 
(resiliency). (Luthans, Youssef dan Avolio, 2007). 
 

Job satisfaction (kepuasan kerja) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

individu yang merasakan puas atau tidak puas terhadap pekerjaannya 

(Spector 1997).  
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METODE 
 

Populasi dalam penelitian ini adalah petugas pemadam kebakaran dan 
penanggulangan bencana Jakarta Selatan berjumlah 480. Sedangkan sampel 
pada penelitian ini sebanyak 200 orang. Petugas pemadam kebakaran dibagi 
menjadi tiga tim yaitu tim a, tim b, dan tim c, setiap tim sudah memiliki 
jadwal tugasnya masing-masing. Pengambilan sampel yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu non-probability sampling. Non probability sampling yaitu 

suatu metode pengambilan sampel dimana tidak setiap partisipan dalam 
suatu populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel 
penelitian. Kriteria populasi dalam penelitian ini yaitu merupakan petugas 
pemadam kebakaran dan bukan officer dan petugas tetap. 

 

Instrumen Penelitian 
Skala Psychological well-being 

Pengukuran psychological well-being pada penelitian ini menggunakan alat 

ukur yang dimodifikasi oleh peneliti dari Ryff Scales of Psychological Well-
Being (RSPWB) yang berjumlah 42 item, namun dalam penelitian hanya 26 

item. Alat ukur ini disusun oleh Carol D. Ryff yang meliputi 6 aspek yaitu 
autonomy, environmental mastery, personal growth, positive relations with others, 

purpose in life, self-acceptance. 

 
Skala Psychological capital 

Pengukuran psychological capital pada penelitian ini menggunakan alat ukur 
Psychological Capital Questionnaire (PCQ-24) yang berjumlah 24 item. Alat 

ukur ini dikembangkan oleh Luthans, Avolio, et al., 2007 yang meliputi 4 
aspek yaitu self-efficacy, hope, optimism dan resiliency. 

 
Skala Kepuasan kerja 
Pengukuran kepuasan kerja pada penelitian ini menggunakan alat ukur Job 

Satisfaction Scales (JSS) yang berjumlah 36 item. Alat ukur ini disusun oleh 

Spector pada tahun 1997 yang meliputi 9 aspek yaitu pay, promotion, 
supervision, fringe benefit, contingent rewards, operating conditions, coworkers, 

nature of work dan communication. 
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HASIL 
 

Tabel 1 
Model Summary Analisis Regresi 

 R R Square Adjusted R Square Std. Error of The 

estimate 

1 .574a .329 .282 7.01713 

a. Predictors: (Constant), OPTIMISME, PAY, KOMUNIKASI, OPERATING, 
PROMOSI, SUPERVISI, COWORKER, NATURE, REWARD, RESILIENSI, 
FRINGE, EFFICACY, HOPE 

 
Dari tabel 1, dapat dilihat bahwa perolehan R-square sebesar 0,329 

atau 32,9%. Artinya proporsi varians dari psychological well-being yang dapat 

dijelaskan oleh semua independent variabel sebesar 32,9%, sedangkan 67,1% 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 
ini. 

Selanjutnya di analisis dampak dari seluruh IV terhadap psychological 

well-being. Adapun hasil uji F dapat dilihat pada tabel 2. 
 

Tabel 2 
Anova Pengaruh Keseluruhan IV Terhadap DV 

ANOVAb 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig 

1        Regression  4497.524 13 345.963 7.026 .000a 
             Residual 9158.671 186 49.240   

             Total 13656.195 199    

a. Predictors: (Constant), OPTIMISME, PAY, KOMUNIKASI, OPERATING, 
PROMOSI, SUPERVISI, COWORKER, NATURE, REWARD, 
RESILIENSI, FRINGE, EFFICACY, HOPE  

b. Dependent Variable: PWB 
 

Jika melihat kolom pertama dari kanan dapat diketahui jika tabel 
signifikan (p<0,05), maka hipotesis nol ditolak. Oleh karenanya hipotesis 
mayor yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari 
psychological capital dan kepuasan kerja terhadap psychological well-being pada 
petugas pemadam kebakaran diterima.  

Langkah terakhir adalah melihat koefisien regresi tiap independent 

variabel. Jika nilai t>1,96 dan nilai signifikansi (p<0,05) maka koefisien 

regresi tersebut signifikan yang berarti bahwa IV trsebut memiliki dampak 
yang signifikan terhadap psychological well-being pada petugas pemadam 

kebakaran. Adapun penyajiannya ditampilkan pada tabel 3. 
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Tabel 3 
Koefisien Rgresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta  

(Constant) 14.935 5.752  2.596 .010 

EFFICACY -.096 .108 -.100 -.887 .376 
HOPE .203 .115 .214 1.761 .080 
RESILIENSI .126 .081 .132 1.546 .124 
OPTIMISME .220 .093 .234 2.377 .018 
PAY .021 .080 .020 .257 .797 
PROMOSI .044 .084 .037 .521 .603 
SUPERVISI .115 .068 .121 1.691 .092 

FRINGE -.104 .078 -.106 -1.339 .182 
REWARD .017 .073 .018 .238 .812 
OPERATING .101 .068 .107 1.499 .136 
COWORKER .099 .066 .110 1.513 .132 
NATURE -.023 .070 -.024 -.325 .746 
KOMUNIKASI -.023 .054 -.028 -.426 .671 

a. Dependent Variable : PWB 

 
Psychological Well-bieng = 14.935 - 0.096 (effikasi diri) + 0.203 (hope) + 0,126 

(resiliensi) + 0,220 (optimisme)* + 0,021 
(pay) + 0,044 (promosi) + 0,115 (supervisi) – 

0,104 (fringe) + 0,017 (reward) + 0,101 

(operating) + 0,099 (coworker) – 0,023 (nature) 

– 0,023 (komunikasi) 
 

Dari tabel di atas, untuk melihat signifikan atau tidaknya koefisien 
regresi yang dihasilkan, kita cukup melihat nilai Sig pada kolom yang paling 
kanan (kolom ke-6), jika P < 0,05, maka koefisien regresi yang dihasilkan 

signifikan pengaruhnya terhadap psychological well-being dan sebaliknya. Dari 

hasil di atas, hanya koefisien kepuasan kerja (operating condition) dan 

psychological capital (resiliensi) yang signifikan, sedangkan lainnya tidak. Hal 

ini berarti bahwa dari 13 hipotesis minor terdapat 2 yang signifikan. 
Penjelasan dari nilai koefisien regresi yang diperoleh setiap IV adalah 

sebagai berikut: 
1. Variabel psychological capital (self-efficacy) diperoleh koefisien regresi 

sebesar -0,096 dengan signifikasi 0,376 (p>0.05) tidak signifikan 
mempengaruhi  psychological well-being. 

2. Variabel psychological capital (hope) diperoleh koefisien regresi sebesar 

0,203 dengan signifikasi 0,080 (p > 0.05) tidak signifikan mempengaruhi 

psychological well-being. 
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3. Variabel psychological capital (resiliency) diperoleh koefisien regresi sebesar 

0,126 dengan signifikasi 0,124 (p>0.05) tidak signifikan mempengaruhi 
psychological well-being. 

4. Variabel psychological capital (optimisme) diperoleh koefisien regresi 
sebesar 0,220 dengan signifikasi 0,018 (p<0.05) yang berarti bahwa 
variabel psychological capital (optimisme) secara positif mempengaruhi 

psychological well-being dan signifikan artinya semakin tinggi psychological 

capital (optimisme) maka semakin tinggi pula psychological well-being. 

5. Variabel kepuasan kerja (pay) diperoleh nilai koefisien regresi sebesar  

0,021 dengan signifikansi 0,797 (p > 0.05) tidak signifikan 
mempengaruhi psychological well-being. 

6. Variabel  kepuasan kerja (promosi) diperoleh nilai koefisien regresi 
sebesar 0,044 dengan signifikasi 0,603 (p > 0.05) tidak signifikan 
mempengaruhi psychological well-being. 

7. Variabel  kepuasan kerja (supervisi) diperoleh nilai koefisien regresi 
sebesar 0,115 dengan signifikasi 0,092 (p>0.05) tidak signifikan 
mempengaruhi psychological well-being. 

8. Variabel kepuasan kerja (fringe benefit) diperoleh nilai koefisien regresi 

sebesar -0,104 dengan signifikasi 0,182 (p>0.05), tidak signifikan 
mempengaruhi psychological well-being. 

9. Variabel kepuasan kerja (contingen reward) diperoleh nilai koefisien 

regresi 0,017 dengan signifikasi 0,812 (p > 0.05) tidak signifikan 
mempengaruhi psychological well-being. 

10. Variabel kepuasan kerja (operating condition) diperoleh koefisien regresi 

sebesar 0,101 dengan signifikasi 0,136 (p > 0.05), yang berarti bahwa 
variabel kepuasan kerja (operating condition) tidak signifikan 

mempengaruhi psychological well-being. 
11. Variabel kepuasan kerja (coworker) diperoleh koefisien regresi sebesar 

0,099 dengan signifikasi 0,132 (p > 0.05) tidak signifikan mempengaruhi 
psychological well-being. 

12. Variabel kepuasan kerja (nature of work) diperoleh koefisien regresi 

sebesar -0,023 dengan signifikasi 0,746 (p > 0.05) tidak signifikan 

mempengaruhi psychological well-being. 

13. Variabel kepuasan kerja (communication) diperoleh koefisien regresi 
sebesar -0.023 dengan signifikasi 0,671 (p>0.05) tidak signifikan 
mempengaruhi psychological well-being. 

 
Berdasarkan hasil uji hipotesis peneliti, maka kesimpulan yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah ―terdapat pengaruh yang signifikan dari 
kepuasan kerja dan psychological capital terhadap psychological well-being pada 

petugas pemadam kebakaran‖. Kemudian hasil uji hipotesis minor yang 
menguji signifikansi setiap koefisien regresi terhadap dependent variabel, 

diperoleh bahwa hanya variabel psychological capital (optimisme) yang 
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memberikan pengaruh signifikan terhadap psychological well-being. Dengan 

demikian hanya satu hipotesis minor yang diterima, yaitu terdapat 
pengaruh yang signifikan dari optimisme terhadap psychological well-being 

pada petugas pemadam kebakaran. 

 

DISKUSI 

 
Berdasarkan hasil uji t, didapatkan kesimpulan bahwa psychological capital 

memiliki pengaruh terhadap psychological well-being pada petugas pemadam 

kebakaran. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandeep 
dan Mansi (2009) yang menyatakan bahwa psychological capital memiliki 
pengaruh terhadap psychological well-being. Hal ini sejalan pula dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Luthans, Avey, Smith, dan Palmer (2010) 
bahwa psychological capital siginifikan mempengaruhi psychological well-being. 

Dalam penelitiannya menyatakan bahwa psychological capital secara positif 

dapat meningkatkan psychological well-being karyawan, selain itu terdapat 

hubungan yang positif dari waktu ke waktu antara psychological capital dan 
psychological well-being. Hal ini sejalan pula dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kenneth Cole (2006) menyatakan bahwa psychological capital 

signifikan mempengaruhi well-being. Semakin tingginya psychological capital 

individu maka semakin tinggi pula well-being. Psychological capital memiliki 

empat aspek, dari empat aspek tersebut hanya satu aspek yang memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap psychological well-being. Variabel yang 

memiliki pengaruh signifikan terhadap psychological well-being pada petugas 
pemadam kebakaran, yaitu optimisme (psychological capital). 

Dimensi optimisme (psychological capital) dalam penelitian ini 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap psychological well-being. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandeep Singh dan Mansi 
(2009) yang menyatakan bahwa optimisme memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap psychological well-being. Semakin tinggi optimisme 

individu maka semakin tinggi pula psychological well-being. Selain itu 

penelitian Deepali Mital dan Madhu Mathur (2011) juga menyatakan 
bahwa, optimisme positif memiliki hubungan dan signifikan mempengaruhi 
psychological well-being. 

Optimisme dapat membantu individu mengatasai stress dan dapat 
mengurangi resiko sakit. Menurut Seligman (1991) optimisme memberikan 
pengaruh yang besar terhadap well-being, dan dapat mempengaruhi 

pertumbuhan pribadi, hubungan dengan orang lain, dan tingkatan 
kesenangan terhadap pekerjaan. Jadi jika petugas memiliki optimisme yang 
tinggi dengan selalu berfikir positif pada segala situasi khususnya pada 
proses pemadaman dan selalu memiliki harapan yang tinggi pada saat 
situasi sulit, maka dapat memunculkan psychological well-being yang tinggi. 
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Dimensi self-efficacy (psychological capital) dalam penelitian ini tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap psychological wel-being. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandeep 

Singh dan Mansi (2009) yang menyatakan bahwa psychological capital (self-
efficacy) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap psychological well-being. 

Dimensi hope (psychological capital) dalam penelitian ini tidak signifikan 

mempengaruhi psychological well-being hal ini tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Luthans dkk, 2010) yang menyatakan bahwa 

psychological capital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap psychological 

well-being, tetapi dalam hope yang merupakan dimensi psychological capital 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap psychological well-being. 
Mungkin hope (harapan) yang dimiliki oleh petugas masih sangat rendah, 

sehingga petugas kurang berusaha lebih keras dalam mencapai tujuan yang 
dimilikinya. 

Dimensi resiliency (psychological capital) dalam penelitian ini tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap psychological well-being. Hal ini 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wolin dan Wolin 
(dalam Luthans dkk, 2007) menyatakan bahwa resiliensi memiliki 
kontribusi dalam meningkatkan well-being. Hal ini tidak sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan Srivastava dan Sinha (2005) menyatakan bahwa 

terdapat hubungan yang positif antara resiliency dengan well-being. 

Selain psychological capital, variabel lain yang turut diuji dalam 

penelitian ini adalah kepuasan kerja. Berdasarkan hasil uji t, didapatkan 
kesimpulan bahwa dimensi kepuasan kerja tidak signifikan pengaruhnya 
terhadap psychological wel-being pada petugas pemadam kebakaran. Hasil ini 

tidak sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh C 

Bravo-Yanez, dan A Jimenez-Figueroa (2011) terdapat hubungan antara 
kepuasan kerja dan psychological well-being. Individu yang merasa puas 

dengan pekerjaannya cenderung merasa baik secara psikologis. Semakin 
tinggi individu puas terhadap pekerjaannya maka semakin tinggi pula 
psychological well-being individu. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Luthans dkk, 2010 

menyatakan bahwa kepuasan kerja memiliki hubungan terhadap 
psychological well-being. Individu yang merasa senang terhadap pekerjaannya 

maka puas secara pekerjaan dan juga psychological well-beingnya. Kepuasan 
kerja memiliki sembilan aspek, dari sembilan aspek tidak ada yang 
signifikan mempengaruhi psychological well-being. Dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa aspek kepuasan kerja yaitu kepuasan gaji, promosi, 
supervisi, tunjangan, penghargaan, prosedur kerja, rekan kerja, sifat 
pekerjaan dan komunikasi tidak dapat menentukkan psychological well-being 

individu. Dimana petugas pemadam kebakaran tidak puas akan gaji yang 
diberikan, promosi yang tidak sesuai, merasa tidak puas terhadap sikap 
atasan, tunjangan yang diberikan cenderung tidak sesuai dengan pekerjaan 

yang dilakukan, petugas pemadam kebakaran tidak mendapatkan 
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penghargaan atas pekerjaannya, prosedur kerja yang ditetapkan tidak 
sesuai, rekan kerja yang kurang kompeten, sifat pekerjaan yang tidak cocok, 
serta kurangnya komunikasi akan menyebabkan individu tidak puas 

terhadap pekerjaannya sehingga akan mempengaruhi psychological well-being 

individu.  
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Abstract 
This research‟s goal was to know the effect and contribution of social support, attachment 
style, gender, and charitable intitution towards lonliness on teenagers in Khazanah 
Kebajikan. 170 teenagers (79 male and 91 female) within 13-18 years old was used as sample 
using random sampling. Data analysis in this research was using multiple regression with 
SPSS 16.0. The result showed that there was a significant effect of emotional support, 
achievement support, instrumental support, informational support, link support, secure 
attachment style, fearful attachment style, preoccupied attachment style, dismissing 
attachment style, gender, and stayed for a long time towards loneliness. Then, from the 
coeficient regression of each IV, it was known that there was three IV that significantly effected 
loneliness, that was achievement support, link support, and fearful attachment style.  

 
Keywords: Loneliness, Social Support, Attachment Style, Charitable Institution Teenagers 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan besarnya sumbangan dukungan 
sosial, gaya kelekatan, jenis kelamin, dan lama tinggal di panti asuhan terhadap perasaan 
kesepian pada remaja yang tinggal di Panti Asuhan Khazanah Kebajikan. Sampel 
berjumlah 170 remaja (79 laki-laki dan 91 perempuan) berusia 13-18 tahun yang dipilih 
dengan cara simple random sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
teknik regresi berganda dengan bantuan software SPSS 16.0. Hasil penelitian menunjukkan 
ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari dukungan emosional, dukungan 
penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasi, dukungan jaringan, secure 

attachment style, fearful attachment style, preoccupied attachment style, dismissing 

attachment style, jenis kelamin dan lama tinggal di panti asuhan terhadap perasaan 

kesepian. Kemudian, jika dilihat dari koefisien regresi masing-masing IV, diketahui bahwa 
hanya terdapat tiga IV yang signifikan pengaruhnya terhadap perasaan kesepian, yaitu 
dukungan penghargaan, dukungan jaringan, dan fearful attachment style. 

 
Kata Kunci: Perasaan Kesepian, Dukungan Sosial, Gaya Kelekatan, Remaja Panti Asuhan 
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PENDAHULUAN 

 
Perasaan kesepian adalah respon terhadap dimilikinnya hubungan yang 

lebih sedikit dan lebih tidak memuaskan daripada yang diharapkan 
individu. Dari penelitian-penelitian mengenai kesepian, diketahui bahwa 
berdasarkan tingkat usia, remaja memiliki tingkat kesepian yang lebih tinggi 
daripada kelompok usia lainnya (Peplau & Perlman, 1982). Peplau dan 
Perlman (1982) menjelaskan bahwa masa remaja merupakan masa dimana 
perasaan kesepian pertama kali muncul dan lebih sering dirasakan serta 

lebih mudah untuk dikenali oleh individu yang merasakannya. Hal ini 
dikarenakan, pada masa ini, remaja sering merasa kesulitan dalam 
menyesuaikan diri dengan perubahan dirinya, akibatnya mereka cenderung 
menyendiri sehingga merasa terasing, dan merasa tidak ada orang yang 
memperdulikannya, akhirnya merasa kesepian (Blos, dalam Ali dan Asrori, 

2009). 
Dari hasil penelitian Kutlu (2006), ternyata diketahui bahwa remaja 

yang tinggal di panti asuhan memiliki tingkat kesepian yang lebih tinggi 
daripada remaja yang tinggal dengan orang tuanya. Menurut Bicakci (2011) 
tempat dimana remaja tinggal, apakah di panti asuhan atau tinggal dengan 
keluarga juga ikut menentukan kemampuannya dalam berinteraksi dengan 

lingkungan. Remaja yang tinggal di panti asuhan diketahui memiliki 
kemampuan yang rendah akan adaptasi dan menjalin hubungan dengan 
rekan sebayanya, mereka cenderung kesulitan untuk mendapatkan teman 
baru, sehingga mudah merasa kesepian. 

Bagi remaja panti asuhan, perasaan kesepiannya dapat disebabkan 
oleh kurang percaya terhadap orang lain, merasa malu dan minder sehingga 

cenderung menarik diri dalam bersosialisasi, merasa sedih karena tidak 
memiliki orang tua, dan tidak adanya teman untuk berbagi pikiran 
(Sudarman, 2010). Hal ini berarti sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh 
Burger (Baron & Byrne, 2005), dimana individu yang tidak menginginkan 
teman bukan orang yang kesepian, tetapi individu yang menginginkan 
teman dan tidak memilikinya lah yang disebut dengan individu yang 
kesepian. 

Remaja yang tinggal di panti asuhan diharapkan untuk memperoleh 
kehidupan yang lebih baik. Kenyataannya, masih banyak panti asuhan di 
Indonesia yang masih kurang dalam memberikan pengasuhan bagi anak 
asuhnya (Sudrajat, 2008). Kebanyakan mereka hanya memfokuskan pada 
pemenuhan kebutuhan pendidikan dan juga material kebutuhan anak 

sehari-hari, sedangkan kebutuhan emosional anak kurang begitu 
diperhatikan. Selain itu, ketidakseimbangan rasio antara jumlah pengasuh 
dengan anak asuhnya dapat menyebabkan kualitas dan kuantitas perhatian, 
kasih sayang, dan dukungan yang diberikan pengasuh menjadi kurang 
maksimal.  
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Padahal, dukungan sosial merupakan salah satu faktor yang amat 
penting bagi remaja panti asuhan agar mampu menyesuaikan diri dengan 
lingkungannya (Rahma, 2011). Semakin tinggi dukungan sosial yang 

diterima remaja panti, maka akan semakin tinggi pula kemampuan 
penyesuaian dirinya. Tidak adanya dukungan sosial, maka akan 
menimbulkan perasaan kesepian dan juga kehilangan pada remaja tersebut.  

Fessman dan Lester (Hayati, 2010) menjelaskan bahwa dukungan 
sosial merupakan prediktor bagi munculnya perasaan kesepian. Hal ini 
sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hayati (2010) yang 

menemukan adanya pengaruh yang negatif signifikan dari dukungan sosial 
terhadap perasaan kesepian. Jadi, semakin tinggi dukungan sosial yang 
diterima, maka kesepiannya akan semakin rendah, sebaliknya, semakin 
rendah dukungan sosial yang diterima maka akan semakin tinggi perasaan 
kesepiannya. Dari hasil penelitian tersebut diketahui juga bahwa sebesar 

13,7% kesepian yang dirasakan individu itu dipengaruhi oleh dukungan 
sosial yang diterimannya. 

Dukungan sosial merupakan perhatian, kasih sayang, bantuan, dan 
perasaan nyaman yang diberikan oleh seseorang/kelompok sehingga 
membuat individu merasa berarti dan diakui dalam lingkungannya. Remaja 
panti asuhan membutuhkan dukungan dari orang dewasa, yang dalam hal 

ini berarti pengasuh untuk membantunya mengatasi permasalahan yang 
dihadapi, terutama dalam mengatasi rasa kesepiannya (Sudarman, 2010). 
Pentingnya dukungan sosial yang diperoleh remaja yang tinggal di panti 
asuhan akan membuatnya merasa dicintai, diperhatikan, dan dihargai, serta 
diterima dalam lingkungan panti (Taylor, 2006). 

Menurut Sarafino (1998) bentuk dukungan sosial yang diperoleh 

individu itu berupa dukungan emosional, penghargaan, informasi, 
instrumental, dan jaringan. Aliyah (2006) dalam penelitiannya menemukan 
bahwa terdapat hubungan yang negatif signifikan antara masing-masing 
jenis dukungan sosial yang diberikan, yaitu dukungan materi, emosional, 
penghargaan, informasi, dan integritas sosial/jaringan sosial dengan 
perasaan kesepian. Lebih jelasnya, semakin tinggi dukungan materi, 

emosional, penghargaan, informasi, dan jaringan yang diperoleh seseorang, 
maka akan semakin rendah perasaan kesepiannya. 

Menurut Peplau dan Perlman (1982) faktor lain yang menyebabkan 
remaja merasa kesepian adalah berpisah dengan orang tua. Remaja yang 
tinggal di panti asuhan adalah anak-anak yang mengalami keterpisahan 
dengan orang tua atau keluarganya dikarenakan sebab-sebab tertentu. 

Sebelum mereka pindah atau tinggal di panti asuhan, mereka sudah 
menjalin ikatan emosional dengan figure attachment (figur yang 

melekat/dekat dengan individu) biasanya orang tua atau lebih sering Ibu. 
Akan tetapi setelah pindah dan harus tinggal di panti asuhan, remaja harus 
beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi panti asuhan, dan juga harus 
menyesuaikan diri dengan peran pengasuh yang ada dalam panti. 
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Perpisahan dengan figure attachment ini akan membuat remaja merasa 

kehilangan, sehingga akan menimbulkan perasaan kesepian (Weiss, dalam 
Peplau & Perlman, 1982). 

Perpisahan dengan figure attachment dapat mempengaruhi attachment 

style yang dimiliki individu. Attachment style adalah beberapa jenis gaya yang 
digunakan individu untuk mencari kedekatan dengan orang lain yang 
dianggap dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Peplau dan Perlman 
(1982) menjelaskan bahwa cara terbaik untuk memahami kesepian yang 
dirasakan individu adalah dengan mempelajari attachment yang dimilikinya. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Erozkan (2011) 
yang menemukan bahwa attachment merupakan faktor yang dapat 

memprediksi munculnya perasaan kesepian. 
Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa sebesar 17,6% faktor 

yang mempengaruhi kesepian itu dapat dijelaskan oleh attachment style yang 

dimiliki individu. Keempat attachment style, yaitu secure, fearful, preoccupied, 

dan dismissing diketahui berpengaruh terhadap perasaan kesepian. Fearful, 

preoccupied, dan dismissing attachment style memiliki korelasi yang positif 

signifikan dengan kesepian, sebaliknya secure attachment style berkorelasi 

secara negatif dengan kesepian. Artinya, individu yang fearful, preoccupied, 

dan dismissing akan cenderung lebih sering merasa kesepian daripada 

individu yang secure. 

Di Indonesia, penelitian mengenai attachment style dengan kesepian 

pada remaja panti asuhan sudah pernah diteliti oleh Siregar (2005). Hasil 
dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara attachment dengan kesepian pada remaja panti asuhan. Hal 

ini berarti, hasil penelitian tersebut dengan penelitian sebelumnya (Erozkan, 

2011) tidak sesuai. Beberapa hal yang diduga menyebabkan penelitian tidak 
signifikan yaitu penggunaan sampel yang kurang banyak, dimana 
sampelnya adalah remaja berusia 16-21 tahun yang hanya berjumlah 19 
orang. Kemudian, hasil kategorisasi subjek berdasarkan attachment style-nya 

tidak seimbang, sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Selain itu, 
attachment style yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan 

teori Hazan dan Shaver yaitu, secure, avoidant, dan anxious attachment style. 

Dengan menggunakan teori tersebut, diketahui bahwa tidak ada perbedaan 
tingkat kesepian antara remaja yang memiliki tipe secure, avoidant, dan 

anxious. Maka dari itu, dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan 
teori yang berbeda dengan penelitian tersebut, yaitu dengan menggunakan 

empat attachment style yang dikembangkan oleh Bartholomew dan 

Horowitz, yaitu secure, fearful, preoccupied, dan dismissing attachment style. 

Selain faktor dukungan sosial dan attachment style, peneliti juga akan 

menambahkan faktor demografi yang diduga juga berpengaruh terhadap 
perasaan kesepian. Faktor demografis yang diuji adalah jenis kelamin dan 
lama tinggal di panti asuhan. Untuk jenis kelamin, dari hasil penelitian 

(Akbag & Imamoglu, 2010; Deniz, Hamarta, & Ari, 2005; Hazer & Boylu, 
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2010) diketahui bahwa remaja laki-laki cenderung lebih tinggi perasaan 
kesepiannya daripada remaja perempuan. Sebaliknya, dalam penelitian lain 
(Gursoy & Bicakci, 2006; Russell, 1996) diketahui bahwa remaja 

perempuan cenderung lebih tinggi perasaan kesepiannya daripada remaja 
laki-laki. Adanya perbedaan hasil dalam penelitian tersebut membuat 
peneliti tertarik untuk menguji kembali variabel jenis kelamin terhadap 
perasaan kesepian. 

Selanjutnya, untuk lama tinggal di panti asuhan. Dari hasil penelitian 
Siregar (2005) diketahui bahwa remaja yang sudah lebih lama tinggal di 

panti lebih tinggi perasaan kesepiannya daripada remaja yang baru tinggal 
di panti. Hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian Sudarman 
(2010), bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kesepian pada remaja 
yang tinggal di panti adalah sulit memahami nilai-nilai yang berlaku dalam 
lingkungan atau sulit beradaptasi dengan lingkungan baru. Ini berarti, 

seharusnya remaja yang baru tinggal di panti akan lebih tinggi perasaan 
kesepiannya daripada remaja yang sudah lebih lama tinggal di panti, karena 
mereka harus menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi panti asuhan. 
Bila remaja yang baru tinggal di panti asuhan tidak mampu menyesuaikan 
diri dengan kondisi panti, maka akan merasa kesepian. 

 

Perasaan kesepian 
Peplau dan Perlman (1982) menjelaskan bahwa perasaan kesepian 
merupakan pengalaman yang tidak menyenangkan yang terjadi ketika 
jaringan hubungan sosial seseorang berkurang, baik secara kuantitatif 
ataupun secara kualitatif. Berkurang secara kuantitatif maksudnya jumlah 
teman yang dimiliki tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan 

secara kualitatif berarti kualitas hubungan yang dimiliki individu saat ini 
kurang memuaskan. 

Baron, Branscombe, dan Byrne (2008) mendefinisikan kesepian 
sebagai keadaan emosional dan kognitif yang tidak menyenangkan karena 
menginginkan hubungan dekat tetapi tidak mampu mencapainya. 

Berdasarkan definisi-definisi yang telah disebutkan di atas, maka 
definisi perasaan kesepian menurut peneliti adalah perasaan yang tidak 
menyenangkan yang disebabkan oleh berbagai hal, yaitu karena tidak 
adanya kedekatan dalam hubungan sosial, kurang memuaskannya 
hubungan sosial yang ada atau hubungan sosial yang tidak sesuai dengan 
harapan individu itu sendiri. 

 

Dukungan sosial 
Cobb, et al (Sarafino, 1998) mendefinisikan dukungan sosial sebagai 

bantuan yang diterima individu dari orang lain atau kelompok. Dukungan 
sosial menurut Sarafino (1998) mengacu pada kesenangan yang dirasakan, 
penghargaan akan kepedulian, atau membantu dan menerima pertolongan 

orang lain atau kelompok lain. Cobb (Sarafino, 1998) menjelaskan bahwa 
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individu yang menerima dukungan sosial akan percaya bahwa dirinya 
dicintai, dihargai, dan merupakan bagian dari lingkungan sosialnya 
(keluarga atau komunitas organisasi) yang dapat menyediakan barang-

barang, jasa, dan pertolongan ketika individu sedang mempunyai masalah. 
Berdasarkan definisi-definisi yang telah dipaparkan di atas, jadi dapat 

disimpulkan bahwa dukungan sosial adalah bantuan yang diterima individu 
dari lingkungannya (orang lain) untuk mengatasi masalah yang 
dihadapinnya. Bantuan yang diterima dalam bentuk emosional, 
instrumental, informasi, dan bantuan lainnya sehingga individu yang 

menerima bantuan akan merasa dicintai, dihargai dan diakui 
keberadaannya oleh individu lain. 
 

Attachment Style 

Baron, Branscombe dan Byrne (2008) mendefinisikan attachment style 

sebagai derajat keamanan yang dialami dalam hubungan interpersonal. 
Baron dan Byrne (2005) menjelaskan bahwa attachment style yang dimiliki 

seseorang akan berpengaruh pada kemudahan individu dalam berteman, 
berinteraksi dengan orang lain, dan pada keberhasilannya dalam membina 
hubungan sosial. 

Berdasarkan beberapa definisi dan penjelasan di atas, maka definisi 

attachment style menurut peneliti adalah beberapa jenis gaya yang digunakan 

individu untuk mencari kedekatan dengan orang lain yang dianggap dapat 
memberikan rasa aman dan nyaman. Jadi, attachment style ini merupakan 
dasar bagi individu untuk berinteraksi dan membangun hubungan 
interpersonal dengan orang lain. 

 

METODE 

 
Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 170 orang. Yang terdiri dari 
79 remaja laki-laki dan 91 remaja perempuan berusia 13-18 tahun dan 
tinggal di Panti Asuhan Khazanah Kebajikan. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik probability sampling dengan cara simple 

random sampling. 

Penelitian ini menggunakan tiga alat ukur. Instrumen pertama yang 
digunakan untuk mendeteksi perasaan kesepian diadaptasi dari UCLA 

loneliness scale version 3 yang terdiri dari 20 item (Russell, 1996). Dari hasil uji 
validitas dengan menggunakan analisis faktor konfirmatori (Confirmatory 

Factor Analysis /CFA), diketahui hanya 10 item yang valid, yaitu item 

nomor 2, 3, 4, 8, 11, 13, 14, 15, 17, dan 18. 
Instrumen penelitian kedua yang digunakan untuk mengukur 

dukungan sosial dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan jenis-jenis 
dukungan sosial yang dipaparkan oleh Sarafino (1998), yaitu dukungan 
emosional sebanyak 8 item, dukungan penghargaan sebanyak 9 item, 

dukungan instrumental sebanyak 9 item, dukungan informasi sebanyak 10 
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item, dan dukungan jaringan sebanyak 9 item. Jadi total item pada skala 
dukungan sosial adalah 45 item. Dari hasil uji validitas diketahui bahwa, 
dari 45 item yang mengukur dukungan sosial, ternyata sebanyak 36 item 

valid dan sisanya 9 item didrop karena tidak valid, yaitu item nomor 16, 21, 
27, 28, 30, 31, 37, 42, dan 45.  

Instrumen penelitian ketiga yang digunakan untuk mengukur 
attachment style diadaptasi dari Relationship Scale Questionnaire (RSQ) yang 

dikembangkan oleh Griffin dan Bartholomew (Kurdek, 2002). Dalam 
bentuk aslinya, RSQ terdiri dari 30 item, namun dalam penelitian ini, 

peneliti menambahkan lima item ke dalam skala sesuai dengan teori 
Bartholomew dan Horowitz (Polek, 2007). Sehingga total item pada skala 
attachment style adalah 35 item. Setelah dilakukan uji validitas, ternyata 

sebanyak 30 item valid dan sisanya 5 item didrop karena tidak valid, yaitu 
item nomor 6, 10, 17, 24, dan 32. 

 

HASIL 

 
Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya, bahwa 
penelitian diberikan kepada 170 remaja Panti Asuhan Khazanah Kebajikan 
berusia 13-18 tahun. Adapun gambaran umum subjek penelitian dapat 

dilihat pada tabel 1 berikut ini: 
 

Tabel 1  
Gambaran Umum Subjek Penelitian 

Data Demografi  N % 

Jenis kelamin Laki-laki 79 46,5 
 Perempuan 91 53,5 
Usia 13-15 tahun 67 39,4 
 16-18 tahun 103 60,6 
Pendidikan SMP/MTs 48 28,2 
 SMA/MA 38 22,4 
 SMK 84 49,4 

Lama tinggal di panti asuhan <1 thn - 3 thn 135 79,4 
 4 thn - 6 thn 25 14,7 

 7 thn - 9 thn 10 5,9 

 
Dari tabel di atas, jika dilihat dari jenis kelaminnya diketahui bahwa 

jumlah subjek perempuan lebih banyak daripada subjek laki-laki. 

Kemudian, jika dilihat dari usianya, remaja yang paling banyak dalam 
penelitian ini berada pada rentang usia 16-18 tahun, yang berarti sebagian 
besar subjek berada dalam taraf perkembangan remaja akhir. Selanjutnya, 
jika dilihat dari pendidikan saat ini, remaja yang paling banyak ada yang 
berada di tingkat SMK. Terakhir, bila dilihat dari lama tinggal di panti 
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asuhan sebagian besar subjek sudah tinggal di panti asuhan dalam kurun 
waktu < 1-3 tahun. 

Selanjutnya, pada tabel 2 menampilkan hasil kategorisasi skor pada 

masing-masing variabel penelitian. Untuk mengkategorisasikannya, terlebih 
dahulu peneliti tetapkan norma skor dengan menggunakan nilai mean dan 
standar deviasi. Dalam penelitian ini, skor yang digunakan adalah true score, 

maka nilai mean dan standar deviasinya sudah disamakan, yaitu nilai mean= 

50 dan standar deviasi= 10. Jadi, dengan menggunakan nilai tersebut, jika 
nilai n < 40 masuk kedalam kategori rendah, jika nilai 40 ≤ n ≤ 60 maka 

masuk kedalam kategori sedang, dan jika nilai n > 60 maka masuk ke 
dalam kategori tinggi. 

 

Tabel 2 
Kategorisasi Skor 

Dimensi Kategori 
Jenis Kelamin 

N % 
Laki-laki Perempuan 

Perasaan kesepian Rendah  13 11 24 14,1 
 Sedang  55 63 118 69,4 

 Tinggi 11 17 28 16,5 
Dukungan emosional Rendah 11 8 19 11,2 

Sedang 54 68 122 71,8 

Tinggi 14 15 29 17,1 

Dukungan penghargaan Rendah 11 12 23 13,5 

Sedang 58 63 121 71,2 

Tinggi 10 16 26 15,3 

Dukungan instrumental Rendah 11 13 24 14,1 

Sedang 48 66 114 67,1 

Tinggi 20 12 32 18,8 

Dukungan informasi Rendah 13 13 26 15,3 

Sedang 54 55 109 64,1 

Tinggi 12 23 35 20,6 

Dukungan jaringan Rendah 12 11 23 13,5 

Sedang 54 64 118 69,4 

Tinggi 13 16 29 17,1 

Secure attachment style Rendah 11 9 20 11,8 

 Sedang 61 61 122 71,8 

 Tinggi 7 21 28 16,5 

Fearful attachment style Rendah 9 13 22 12,9 

 Sedang 54 60 114 67,1 

 Tinggi 16 18 34 20 
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Dimensi Kategori 
Jenis Kelamin 

N % 
Laki-laki Perempuan 

Preoccupied attachment style Rendah 8 14 22 12,9 

 Sedang 60 62 122 71,8 

 Tinggi 11 15 26 15,3 

Dismissing attachment style Rendah 11 19 30 17,6 

 Sedang 53 60 113 66,5 

 Tinggi 15 12 27 15,9 

 
Dari tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa, untuk skor perasaan 

kesepian, remaja perempuan cenderung lebih tinggi kesepiannya daripada 
remaja laki-laki. Berikutnya untuk dukungan sosial, dapat dilihat bahwa 
dukungan paling rendah yang diperoleh remaja panti asuhan adalah 

dukungan penghargaan dan dukungan jaringan. Namun, jika dilihat dari 
jenis kelaminnya, diketahui bahwa remaja perempuan lebih rendah 
dukungan penghargaan dan dukungan instrumentalnya. Sedangkan, remaja 
laki-laki lebih rendah dukungan emosional dan dukungan jaringannya. 

Terakhir, untuk attachment style dapat dilihat bahwa remaja panti 

asuhan paling banyak memiliki fearful attachment style. Jika dilihat dari jenis 

kelaminnya, diketahui bahwa remaja perempuan lebih tinggi secure 

attachment style-nya daripada laki-laki. Namun, pada remaja laki-laki 
diketahui bahwa dismissing attachment style-nya lebih tinggi daripada 

perempuan. 
Selanjutnya, peneliti akan menguji hipotesis penelitian dengan 

menggunakan teknik analisis berganda dengan bantuan software SPSS 16.0. 

Langkah pertama, peneliti melihat besaran R square untuk mengetahui 

berapa persen (%) varians DV yang dijelaskan oleh IV. Adapun hasilnya 
dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini: 

 

Tabel 3 
R Square 

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

Estimate 

1 .411a .169 .111 9.42969 

a. Predictors: (Constant), LTP, Secure, JK, Instrumental, Emosional, Fearful, 
Dismissing, Jaringan, Informasi, Preoccupied, Penghargaan 

 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dengan 

menggunakan seluruh IV terhadap DV, diperoleh nilai R square 0,169. 

Artinya, proporsi varians dari perasaan kesepian yang dijelaskan oleh 
seluruh IV hanya sebesar 16,9%, sedangkan 83,1% sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain di luar penelitian ini. 
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Langkah kedua peneliti melihat apakah seluruh IV berpengaruh 
secara signifikan terhadap DV, yaitu perasaan kesepian. Adapun hasilnya 
dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini: 

 

Tabel 4 
Anova 

Model 
Sum of 

Squares 
Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2850.799 11 259.164 2.915 .002a 

Residual 14049.201 158 88.919   

Total 16900.000 169    

a. Predictors: (Constant), LTP, Secure, JK, Instrumental, Emosional, Fearful, 
Dismissing, Jaringan, Informasi, Preoccupied, Penghargaan 

b. Dependent Variable: Kesepian 

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

diketahui bahwa nilai sig= 0,002<0,05, maka hipotesis nihil dalam hipotesis 
mayor yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan dari seluruh IV 

terhadap DV, yaitu perasaan kesepian ditolak. Artinya, ada pengaruh yang 
signifikan dari dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan 
instrumental, dukungan informasi, dukungan jaringan, secure attachment 
style, fearful attachment style, preoccupied attachment style, dismissing attachment 

style, jenis kelamin, dan lama tinggal di panti asuhan terhadap perasaan 

kesepian pada remaja yang tinggal di panti asuhan khazanah kebajikan. 
Langkah ketiga adalah menjawab hipotesis minor, yaitu melihat 

signifikan atau tidaknya koefisien regresi dari masing-masing IV. Apabila 
nilai signifikansi yang terdapat pada kolom paling kanan (kolom sig.) 
menunjukkan angka dibawah 0,05, maka koefisien regresi yang dihasilkan 
signifikan pengaruhnya terhadap DV dan sebaliknya. Adapun hasilnya 
dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini: 
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Tabel 5 
Koefisien Regresi 

IV 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 (Constant) 52.439 8.375  6.261 .000 
 Dukungan 

emosional 
-.064 .100 -.064 -.644 .521 

 Dukungan 
penghargaan 

-.243 .122 -.243 -1.995 .048* 

 Dukungan 
instrumental 

.055 .084 .055 .658 .512 

 Dukungan 
informasi 

.143 .105 .143 1.364 .174 

 Dukungan 

jaringan 
-.229 .091 -.229 -2.519 .013* 

 Secure attachment 
style 

-.131 .092 -.131 -1.421 .157 

 Fearful attachment 
style 

.205 .102 .205 2.014 .046* 

 Preoccupied 
attachment style 

.040 .095 .040 .424 .672 

 Dismissing 
attachment style 

-.110 .088 -.110 -1.246 .214 

 Jenis kelamin 1.071 1.486 .054 .721 .472 

 Lama tinggal di 
panti asuhan 

.014 .032 .034 .444 .658 

Keterangan: tanda (*) menunjukkan variabel yang signifikan 

 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa koefisien regresi IV 

yang signifikan adalah dukungan penghargaan, dukungan jaringan, dan 
fearful attachment style. Sedangkan, sisa lainnya tidak signifikan. 

 

DISKUSI 

 
Secara umum dapat diambil dua kesimpulan. Pertama, bahwa ada 
pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari dukungan emosional, 
dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasi, 

dukungan jaringan, secure attachment style, fearful attachment style, preoccupied 

attachment style, dismissing attachment style, jenis kelamin, dan lama tinggal di 

panti asuhan terhadap perasaan kesepian pada remaja yang tinggal di panti 
asuhan khazanah kebajikan dengan proporsi varians sebesar 16,9%. 
Artinya, bervariasinya perasaan kesepian yang dijelaskan oleh seluruh IV 
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yang telah dipaparkan diatas hanya sebesar 16,9%, sedangkan 83,1% 
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. 

Kedua, dari sebelas IV yang diuji, ternyata hanya terdapat tiga IV 

yang berpengaruh secara signifikan terhadap perasaan kesepian, yaitu 
dukungan penghargaan, dukungan jaringan, dan fearful attachment style. 
Dukungan penghargaan memberikan pengaruh yang signifikan secara 
negatif terhadap perasaan kesepian. Artinya, semakin tinggi dukungan 
penghargaan pada remaja panti asuhan khazanah kebajikan, maka semakin 
rendah perasaan kesepiannya. Dukungan penghargaan ini amat penting 

diberikan kepada remaja yang merasa kesepian, mengingat salah satu 
karakteristik yang dimiliki individu yang kesepian adalah merasa tidak 
berharga (Jones, dalam Peplau & Perlman, 1982). Remaja yang merasa 
tidak berharga akan mudah merasa ditolak dan tidak diterima orang lain, 
selain itu mereka kurang memiliki rasa percaya diri untuk membangun 

hubungan sosial dengan orang lain sehingga muncul perasaan kesepian 
(Dhal, et al, 2007). Maka dari itu, dengan memperoleh dukungan 
penghargaan, remaja panti asuhan yang kesepian akan lebih rendah tingkat 
kesepiannya dan mampu menghargai dirinya dan hidupnya sehingga akan 
menjadikan hidupnya lebih berguna, baik untuk dirinya sendiri, orang lain, 
dan lingkungannya. 

Selanjutnya, dukungan jaringan juga memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap perasaan kesepian. Dukungan jaringan memberikan 
pengaruh yang signifikan secara negatif terhadap perasaan kesepian. 
Artinya, semakin tinggi dukungan jaringan pada remaja panti asuhan 
khazanah kebajikan, maka semakin rendah perasaan kesepiannya. Bagi 
remaja panti asuhan khazanah kebajikan, dukungan jaringan yang 
diperoleh dari kakak asuh dan teman-teman sesama panti dapat 
membuatnya merasa diterima di panti asuhan. Hal ini mungkin 
dikarenakan kesamaan latar belakang, seperti sudah tidak memiliki orang 
tua lengkap atau kesamaan lain yang membuat mereka merasa berada 
dalam keadaan senasib, sehingga dapat saling mengerti perasaan satu sama 
lain. 

Selanjutnya fearful attachment style memberikan pengaruh yang 

signifikan secara positif terhadap perasaan kesepian. Artinya, semakin 
tinggi fearful attachment style pada remaja panti asuhan khazanah kebajikan, 
maka semakin tinggi perasaan kesepiannya. Dari hasil skor, diketahui 
bahwa fearful merupakan attachment style paling tinggi yang dimiliki remaja 

panti asuhan khazanah kebajikan. Tingginya fearful attachment style ini 

mungkin dikarenakan remaja panti asuhan pernah memiliki pengalaman 
ditinggal oleh orang-orang terdekatnya (salah satu/ kedua orang tua/ orang 
lain yang dianggap spesial), sehingga karena pengalaman itulah mereka 
takut suatu saat akan terulang kembali dan lebih memilih untuk tidak terlalu 
dekat dengan orang lain. Maka dari itu lah mereka cenderung menghindari 

hubungan yang akrab sehingga mudah merasa kesepian. 
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Ada beberapa saran yang bisa diajukan untuk peneliti berikutnya. 
Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh IV memberikan 
sumbangan varians sebesar 16,9% terhadap perasaan kesepian. Sedangkan, 

sisanya sebesar 83,1% dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Oleh sebab itu, 
disarankan bagi penelitian selanjutnya agar meneliti variabel-variabel lain 
yang mempengaruhi perasaan kesepian, seperti adjustment, self esteem, 
friendship and family relationship, subjective well-being, kepribadian extraversion 

dan neuroticism dan faktor demografi seperti usia dan tingkat pendidikan. 

Saran kedua, untuk pengasuh diharapkan untuk meningkatkan 

dukungan penghargaan dan jaringan agar dapat mengurangi perasaan 
kesepian pada remaja panti asuhan. Dukungan tersebut dapat diberikan 
dalam bentuk pujian ketika anak asuh melakukan tugas dengan baik, 
mendukung ide-ide anak asuh yang dapat membuatnya menjadi pribadi 
yang lebih baik, dan memberikan semangat ketika mereka mengalami 
kegagalan. Terakhir, bagi remaja panti asuhan disarankan untuk 
meningkatkan rasa percaya pada orang lain dan tidak menutup diri dalam 
berteman agar dapat melupakan masa lalunya sehingga tidak terus merasa 
kesepian.  
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Abstract 
This research‟s goal was to know the differences of moral reasoning between students with 
high intelligence that have authoritarian, authoritative, and permisive parenting style. The 
data collected from 81 5th grade students in Muhammadiyah elementary school in Sapen, 
Yogyakarta. This research data was using two scales, moral reasoning scale and perception of 
parenting style scale. Two ways ANOVA was used to analyze the data. The result showed 
that parenting style and gender interacted and effected the moral reasoning of the student (F : 
5,580; p = 0.006 < 0.05), so it can be concluded that there was a differences between male and 
female student that have authoritarian, authoritative, and permisive parenting style. It is 
important for educators to develop a teaching strategies that can develop students positive 
aspect. 

 
Keywords: Moral Reasoning, Student With High Intelligence, Parenting Style 

 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penalaran moral antara siswa 
berinteligensi tinggi yang memperoleh pola asuh otoriter, otoritatif dan permisif. Subjek 
penelitian ini adalah 81 orang siswa berinteligensi tinggi kelas V di SD Muhammadiyah 
Sapen Yogyakarta. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan dua skala, yaitu 
skala penalaran moral dan skala persepsi pola asuh orang tua. Analisis Varians dua arah 
(Two Ways ANOVA) digunakan sebagai metode untuk mengalisis data. Hasil analisis data 
menunjukkan bahwa pola asuh dan jenis kelamin saling berinteraksi dalam mempengaruhi 
penalaran moral siswa berinteligensi tinggi (F : 5,580; p = 0.006 < 0.05) sehingga 
disimpulkan ada perbedaan penalaran moral antara siswa laki-laki dan perempuan 
berinteligensi tinggi yang memperoleh pola asuh otoriter, otoritatif dan permisif Berdasarkan 
temuan di atas, disarankan bagi pendidik, hendaknya mengembangkan strategi mengajar 
yang tepat yang dapat mengembangkan aspek positif bagi anak berinteligensi tinggi dengan 
(a) menghindari stereotip peran jenis kelamin; (b) memberi dorongan bagi anak beringeligensi 
tinggi untuk independent dan berani mengambil resiko; (c) membimbing mereka dalam 
perilaku problem solving dan strategi pengambilan keputusan moral. Sedangkan bagi orang 
tua, hendaknya menghindarkan pola pengasuhan atau tuntutan (harapan) yang berbeda 
bagi anak laki-laki dan perempuan dan membantu mereka menetapkan batasan-batasan 
dalam membuat keputusan moral secara tepat sehingga terhindar dari masalah penyesuaian 
sosial.  
 
Kata Kunci: Penalaran Moral, Anak Berinteligensi Tinggi, Pola Asuh 
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PENDAHULUAN 

 
Anak adalah penentu masa depan bangsa dan setiap anak di dunia ini 

memiliki potensi diri yang dapat dan perlu dikembangkan melalui 
pendidikan yang baik, yakni sebuah pendidikan yang dapat memfasilitasi 
mereka menjadi insan-insan yang bermoral sehingga dapat menjadi warga 
Negara yang berpribadi mulia. Hal ini jelas dinyatakan dalam UU RI 
nomor 23b dan 23c tahun 2002, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan 
generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis 

dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan 
eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; dan agar setiap anak kelak 
mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka setiap anak harus 
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang 
secara optimal (Kartika, 2005). 

Anak berinteligensi tinggi adalah aset negara, yang perlu mendapat 
perhatian khusus sehingga mereka diharapkan mampu menghasilkan karya-
karya yang gemilang. Anak berinteligensi tinggi membutuhkan pengalaman 
belajar yang sama dengan anak-anak pada umumnya dalam mendapatkan 
kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar yang dapat mendorong 
mereka untuk lebih peduli terhadap orang lain dan dengan kelebihan-

kelebihannya dapa membantu anak lain berkembang secara optimal. 
Namun tingginya aspek intelektual pada anak berinteligensi tinggi 
berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan personalitasnya yang 
dapat berdampak terhadap perkembangan sosialnya. Kapasitas intelektual 
yang tinggi membuat anak berinteligensi tinggi mempersepsi rangsangan 
sosial jauh lebih tinggi dari tahap penalaran moral anak-anak seusianya 

sehingga mempersulit anak berinteligensi tinggi dalam melakukan 
penyesuaian sosial dan menimbulkan konflik baik dalam dirinya sendiri 
maupun orang lain di sekitarnya. 

Undang-undang RI No. 2 Tahun 1998 tentang sistem pendidikan 
nasional, bab III pasal 8 ayat 2 menyatakan bahwa warga negara yang 
memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh 
perhatian khusus. Hal ini ditindaklanjuti dalam GBHN tahun 1998 yakni 
sasaran bidang pembangunan lima tahun ke-7 adalah memberi perhatian 
dan pelayanan khusus bagi peserta didik yang mempunyai kemampuan dan 
kecerdasan luar biasa agar dapat dipacu perkembangan prestasi dan 
bakatnya tanpa mengubah potensi lainnya (Widyastono, 2005). 

Program akselerasi atau program percepatan merupakan suatu 

program untuk mempercepat masa studi bagi peserta didik yang memiliki 
tingkat kecerdasan luar biasa sehingga dapat dipacu perkembangan prestasi 
dan bakatnya. Program percepatan bagi siswa berinteligensi tinggi ini 
memang dirancang menjadi kelas unggulan, namun demikian, program 
akselerasi memungkinkan siswa kurang memiliki kesempatan luas untuk 

belajar mengembangkan aspek afektif. Padatnya materi yang harus mereka 



TAZKIYA Journal of Psychology  Vol. 19 No. 2 Oktober 2014 

199 

terima, banyaknya pekerjaan rumah yang harus mereka selesaikan, 
ditunjang kemampuan intelektual yang dimiliki dan teman-teman sekelas 
yang rata-rata pandai, membuat iklim kerja sama mereka menjadi terbatas 

karena masing-masing siswa mampu menyelesaikan sendiri. 
Penyelenggaraan kelas akselerasi sering memunculkan anggapan kelas 
akselerasi adalah kelas yang terbaik jika dibandingkan dengan kelas reguler, 
dan  didukung dengan prestasi luar biasa yang dapat mudah diraih tentunya 
memungkinkan pada diri siswa-siswa kelas akselerasi memiliki sikap merasa 
lebih unggul atau superior, suka memaksakan kehendak serta memandang 

rendah orang lain. 
Aspek psikologis secara khusus dapat mempengaruhi penalaran 

moral. Hal ini dikarenakan karena ketika berhadapan dengan masalah yang 
kompleks individu akan menanggapinya dengan mengurangi masalah pada 
tingkatan mana masalah itu dapat difahaminya. Setiap anak memiliki 

kemampuan yang berbeda dalam menyikapi suatu masalah. Anak 
berinteligensi tinggi khususnya, dimana kapasitas intelektualnya yang 
sangat tinggi menyebabkan munculnya ketidakmampuan anak memahami 
dirinya yang dapat berakhir dengan munculnya perasaan ditolak atau 
kurang dimengerti oleh lingkungannya sehingga anak berinteligensi tinggi 
sering mempersepsi sinyal-sinyal sosial secara tidak tepat akibatnya 

berpengaruh terhadap berfungsinya pemikiran moral untuk berperilaku 
sesuai situasi sosial.  

Setiap orang tua pada dasarnya menginginkan anak-anaknya tumbuh 
menjadi individu-individu yang matang dan dewasa secara sosial, tetapi 
para orang tua anak berinteligensi tinggi sering tidak menyadari bahwa pola 
pengasuhan tertentu dapat membawa dampak yang merugikan anak, 

khususnya dalam perkembangan sikap-sikap atau nilai-nilai positif perilaku 
anak dan menentukan bagaimana konsep dan penalaran moral anak.  Pola 
pengasuhan orang tua sangat menentukan bagaimana konsep dan penalaran 
moral anak berinteligensi tinggi sehingga anak berinteligensi tinggi tidak 
mengalami hambatan dalam penyesuaian sosialnya. Inilah yang mendasari 
peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam usaha mencari 

penjelasan tentang bagaimana penalaran moral siswa berinteligensi tinggi 
ditinjau dari pola asuh orang tua. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penalaran 
moral antara anak berinteligensi tinggi laki-laki dan perempuan yang 
memperoleh pola asuh otoriter, otoritatif dan permissif sehingga dapat 
dimanfaatkan untuk mengkonseptualisasi kebutuhan-kebutuhan apa saja 

yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang muncul dikarenakan 
karakteristik anak secara internal dan membantu mereka menetapkan 
batasan-batasan masalah moral yang akan dihadapi dalam melakukan 
penyesuaian sosialnya kelak. 
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Penalaran Moral 
Penalaran moral (moral reasoning atau moral judgement) adalah suatu 

pemikiran tentang masalah moral sebagai prinsip yang dipakai dalam 

menilai dan melakukan suatu tindakan dalam situasi moral. Penalaran 
moral bukanlah pada apa yang baik atau yang buruk, tetapi pada 
bagaimana seseorang berpikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu adalah 
baik atau buruk (Kohlberg, L. 1981:19).  

Seorang anak memerlukan suatu pengetahuan dengan memasukkan 
informasi, gagasan-gagasan dan nilai-nilai dari luar dirinya yang kemudian 

diolah dalam pemikiran anak menjadi suatu konsep, paradigma atau cara 
pandang terhadap nilai moral untuk membentuk suatu perilaku moral. 
Kematangan moral berdasarkan pada penalaran yang diberikan terhadap 
sesuatu hal yang benar atau salah.  

Perilaku moral pada umumnya merupakan unsur fundamental dalam 

bertingkah laku sosial. Anak-anak tidak dapat diharapkan berperilaku yang 
sesuai secara sosial jika mereka tidak memahami hubungan sosial antara 
individu dan kaitannya dengan perilaku orang lain. Proses transformasi 
nilai-nilai moral terjadi melalui sosialisasi. Sosialisasi adalah proses belajar 
nilai-nilai dan aturan-aturan perilaku pada lingkungan budaya seseorang 
dilahirkan dan bertempat tinggal. Tugas dasar dari sosialisasi pada setiap 

budaya adalah mengkomunikasikan standar etika dan pembentukan serta 
penguatan kebiasaan perilaku yang baik pada pertumbuhan anak. Seorang 
anak yang semakin mahir memproses informasi sosial akan semakin 
mampu merespons situasi sosial dengan tepat.  

Model pertukaran informasi sosial pada anak menjelaskan proses 
informasi sosial yakni bagaimana anak menerima informasi sosial untuk 

memilih respons sosial yang tepat. Kenneth Dodge dan rekan-rekannya 
merumuskan sebuah teori yang menggambarkan proses mental yang terlibat 
dalam menilai informasi sosial. Berikut model pertukaran informasi pada 
anak:. Anak berinteligensi tinggi membutuhkan pengalaman belajar yang 
sama dengan anak-anak pada umumnya dalam mendapatkan kesempatan 
untuk memperoleh pengalaman belajar yang dapat mendorong mereka 

untuk lebih peduli terhadap orang lain dan dengan kelebihan-kelebihannya 
dapa membantu anak lain berkembang secara optimal. Namun tingginya 
aspek intelektual pada anak berinteligensi tinggi berpengaruh sangat besar 
terhadap perkembangan personalitasnya yang dapat berdampak terhadap 
perkembangan sosialnya. 
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Gambar 1 
Model Pertukaran Informasi 

 
Model pertukaran informasi di atas menjelaskan bahwa stimulus 

sosial yang muncul diproses oleh pemikiran anak mela lui lima tahap : 
1. Encoding. Anak pertama kali harus memberi kode/lambang terhadap 

stimulus sosial. Hal ini menjelaskan bahwa anak harus memperhatikan 
dengan tepat dan cukup memahami signal sosial. Anak harus 
mengetahui isyarat apa yang penting untuk mengkodekan sesuatu.  

2. Interpretation. Sekali memberikan kode, informasi sosial harus 

diterjemahkan untuk menentukan makna/arti, oleh karena itu anak 
harus membandingkan informasi ini dengan apa yang mereka sudah 

ketahui.  
3. Response search. Sekali suatu interpretasi telah dibuat, anak harus 

memutuskan apa tindakan selanjutnya. Anak harus mengeneralisasi 
berbagai alternatif/pilihan respons.  

4. Response evaluation. Ketika respon telah digeneralisasi, maka respon-

respon tersebut harus dievaluasi. Pada apa yang dapat diatasi anak akan 
akibat perilakunya, anak akan memilih respon alternatif yang paling baik 
dalam situasi sekarang. 

5. Enactment. Akhirnya, anak harus melakukan/melaksanakan respon yang 

dipilihnya. Stimulus sosial yang telah diproses melalui lima tahap 
tersebut menjadi informasi yang diperlukan guna berfungsinya pemikiran 

moral seorang anak sehingga diharapkan berperilaku yang sesuai situasi 
social (Bjourklund. 2005: 27).  

 
Anak yang tidak mahir memproses informasi sosial akan menemukan 

kesulitan untuk dapat berperilaku yang sesuai secara sosial, itu sebabnya 
anak akan menunjukkan tingkat perilaku negatif. Perilaku anak kemudian 

dinilai oleh teman sebayanya apakah sesuai dan dapat diterima. Jika anak 
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mahir memproses informasi sosial, anak akan berperilaku yang sesuai 
situasi sosial dan perilaku tersebut diterima menjadi perilaku sosial teman 
sebayanya.  

Anak berinteligensi tinggi memiliki karakteristik khas. Morelock dan 
Feldman juga mengemukakan bahwa anak berinteligensi tinggi sejak dini 
sudah menunjukkan kemampuan atau kecakapan yang tinggi daripada 
anak-anak seusianya dalam kemampuan akademik. Kompleksitas 
kognitifnya membangkitkan kedalaman emosi, sehingga anak berinteligensi 
tinggi tidak hanya berfikir secara berbeda dari anak seusianya, melainkan 

juga merasa dengan cara yang berbeda (Deleeuw, N. S. 2002: 175).  
Peristiwa kehidupan sehari-hari mengandung dilema moral yang 

menuntut setiap individu merespons secara tepat dan benar. Kemampuan 
ini dipengaruhi salah satunya oleh penalaran moral untuk menilai apakah 
suatu tindakan benar atau salah, baik dan buruk. Anak-anak memperoleh 

kemampuan mengontrol diri dari dorongan-dorongan gerak hati melalui 
penguatan atas kepatuhan dan sanksi karena perbuatan yang salah. Anak 
mengkonstruksi konsep moral dari interaksi sosial (pengalaman dalam hal 
kerjasama dan konflik) berdasarkan perkembangan kognitif dan emosi 
mereka (Berns, R.B. 2004 :19). 

Gross dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingginya kapasitas 

intelektual pada anak berinteligensi tinggi mengakibatkan anak 
mempersepsi rangsangan dari lingkungan sosial lebih tinggi dari tahap 
penalaran moral teman seusianya. Terdapat ambang batas tertentu dimana 
kepekaan perasaan yang intensif mempersulit anak berinteligensi tinggi 
dalam melakukan penyesuaian sosial yang adaptif. Anak berinteligensi 
tinggi menggunakan strategi proses informasi yang biasanya dipakai oleh 

anak yang beberapa tahun diatas usianya sehingga anak berinteligensi tinggi 
lebih menyukai berinteraksi dengan anak anak yang beberapa tahun diatas 
usianya. Berdasarkan penelitian, semakin lama anak-anak bersama dengan 
anak yang beda usia pada program asuh anak, mereka akan lebih sering 
memperlihatkan dan memahami beberapa aspek perkembangan moral yang 
membantu perilaku dan kemampuan cara pandang (konsep) mereka 

mengenai moral (Derscheid, L.E. 1997:147).  
Jenis kelamin merupakan suatu aspek identitas individu yang sangat 

penting yang lebih lanjut akan digunakan untuk meninjau peranannya 
dalam perkembangan moral anak. Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki 
dan perempuan merupakan suatu bentuk aturan sosial yang diperoleh dari 
pengatribusian dari aspek sosialisasi. Dengan demikian ketika terjadi suatu 

ketidakseimbangan antara laki-laki dan anak perempuan dikarenakan 
adanya ketidakseimbangan peran yang diperoleh dari status antara laki-laki 
dan perempuan ditengah-tengah masyarakat akan mempengaruhi kognitif 
yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang pada akhirnya akan 
mempengaruhi penalaran moral (Archer, J. 1996 : 914). 
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Pada penelitian ini peran jenis kelamin digunakan untuk melihat 
pengaruh pola asuh terhadap perbedaan penalaran moral anak laki-laki dan 
perempuan berinteligensi tinggi.Pola asuh diartikan sikap dan cara ayah dan 

ibu dalam menunjukkan otoritasnya dengan cara memberikan perhatian 
dan tanggapan-tanggapan terhadap keinginan-keinginan anak, mendidik, 
mengontrol, mendisiplinkan dan melindungi anak dari berbagai tindakan 
sesuai nilai-nilai moral. Ada beberapa bentuk pola asuh yaitu sebagai 
berikut: 
1. Pola asuh otoriter (authoritarian parenting), yaitu bentuk pola asuh yang 

membatasi dan menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang 
tua tanpa menghormati pekerjaan dan usaha anak.  

2. Pola asuh otoritatif (authoritative parenting ), yaitu bentuk pola asuh yang 

mendorong anak-anak agar mandiri tetapi masih menetapkan batas-batas  
dan pengendalian atas tindakan-tindakan mereka. 

3. Pola asuh permisif, yaitu pola asuh yang tidak memiliki tuntutan apapun 
(undemanding) pada anak dan responsive yang ditandai dengan 

rendahnya tuntutan, kontrol dan komunikasi (Bee, H. 1997 dalam Syah, 
2000: 43).  

Nilai-nilai moral dari orang tua diinternalisasi oleh anak melalui pola 
asuh orang tuanya akan menentukan bagaimana anak mampu memahami 

dan berperilaku sesuai nilai-nilai moral yang ada di lingkungannya. 
Memberikan kesempatan pada anak untuk bertanya mengenai penalaran 
dan perilaku moralnya sendiri akan membantu perkembangan moral anak. 
Albert Bandura dalam pendekatan teori belajar sosialnya menekankan 
perlunya conditioning (pembiasaan merespons) dan imitation (peniruan) 
dalam proses perkembangan moral. Dasar pemikiran conditioning adalah 

sekali seorang anak mempelajari perbedaan perilaku yang menghasilkan 
ganjaran dengan perilaku yang mengakibatkan hukuman, ia senantiasa 
berpikir dan memutuskan perilaku moral mana yang perlu ia buat. 
Komentar-komentar yang diungkapkan ketika mengganjar/menghukum 
anak merupakan faktor penting untuk proses internalisasi atau penghayatan 
anak tersebut terhadap moral standards atau patokan-patokan moral (Bee, H. 

1997).  
Keputusan moral, jelas melibatkan proses berpikir bahwa semakin 

negatif pikiran seseorang, maka semakin gelap dan tebal rajutan distorsi 
kognitifnya, begitu pula sebaliknya semakin positif pikiran seseorang 
semakin jelas dan mudah rajutan distorsi kognitifnya sehingga sikap dan 
pola pikir sangat tergantung pada cara pandang seseorang melihat peran 

dirinya di dalam keluarga (Oemardi, K.A. 2004). Perbedaan perkembangan 
moral memiliki hubungan dengan penerapan disiplin orang tua dalam pola 
asuhnya berdasarkan gender anak. Ada beberapa alasan. Pertama, anak laki-

laki dan perempuan berbeda pada seluruh tingkatan internalisasi moral. 
Kedua, orang tua menggunakan tipe dan atau tingkat disiplin yang berbeda 

untuk anak laki-laki dan perempuan sehingga akan mempengaruhi 
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internalisasi anak-anak terhadap pesan-pesan dan ungkapan orang tua 
tentang perilaku moral. Ketiga, hubungan antara beberapa tipe disiplin 

orang tua dan dampaknya pada anak diperantarai oleh gender anak. 

Misalnya, menurut meta-analisis, hubungan antara perilaku pengasuhan 
dan eksternalisasi moral lebih kuat pada anak laki-laki daripada anak 
perempuan. (David C. R., Nestor L. Lopez. 2004:372) 

 

 
Gambar 2 

Hubungan Pola Asuh Orangtua Dengan Penalaran Moral Anak 
 
Dalam penelitian penulis, diasumsikan bahwa penalaran moral anak 

ditentukan pada bagaimana pengalaman pembiasaan membuat keputusan 
moral yang diterima anak melalui pola asuh orang tuanya.  

 

METODE 

 

Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah II Jl. Bimokurdo no.33 
Sapen Yogyakarta dengan alasan merupakan satu-satunya SD swasta 
favorit yang mendapat ijin dari Depdiknas sebagai SD penyelenggara 
program akselerasi pertama di Yogyakarta dan jumlah siswa berinteligensi 
tinggi dapat mencukupi untuk dijadikan subjek penelitian.   

 

Subjek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah siswa-siswa program akselerasi kelas V patas 1 
dan patas 2 di Sekolah Dasar yang berjumlah 81 orang. Pengambilan subjek 
dilakukan dengan teknik purposive sampling, dengan karakteristik: berusia 10-

11 tahun, terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan, memiliki intelegensi 

dalam kategori di atas rata-rata dan superior dan masih memiliki kedua 
orang tua (bapak dan ibu). 

Pengambilan siswa kelas V Patas sebagai subjek penelitian 
berdasarkan faktor usia, yaitu antara 10 sampai 11 tahun, siswa SD kelas V 
termasuk kategori kanak-kanak akhir dan menurut Kohlberg pada usia ini 
anak sudah mencapai perkembangan moral pada tahap memperhatikan 

Pola asuh  Penalaran 

moral 

Jenis Kelamin 
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citra anak baik dan tahap memperhatikan hukum dan peraturan (Berndt, 
Thomas J, 1992: 42). 

Pengambilan siswa kelas V Patas sebagai subjek penelitian yang 

memiliki inteligensi tinggi didasarkan hasil tes IQ yang dilakukan oleh tim 
psikolog Universitas Gajah Mada dengan wawancara dan tes CFIT dengan 
alasan dapat mengungkap karakteristik emosional dan motivasional tertentu 
pada anak. Hasil tes berupa IQ (Intellegence Quotient) dengan melihat 

perbandingan antara MA (Mental Age) dan CA (Chronological Age) yang 

dikalikan 100. Hasil penyaringan dari 187 siswa ditetapkan pada tanggal 6 

November 2004 yaitu 81 orang direkomendasikan mengikuti program 
akselerasi atau masuk kelas PATAS (Program Percepatan Tuntas). 

 

Metode dan Alat Pengumpul Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

skala, yaitu: 
1. Skala Penalaran Moral Anak. Skala ini berisi 30 aitem untuk mengukur 

sepuluh aspek moral dasar yaitu aspek kejujuran, adil, keteguhan hati, 
pemaaf, kesetiaan, menghargai, tanggung jawab, kerja sama, empati, dan 
suka  penolong/berbagi. 

2. Skala Pola Asuh Orang tua. Skala ini berisi 30 aitem untuk 
mengumpulkan data tentang pola asuh yang diterapkan orangtua 
menurut persepsi anak. 

Data yang terkumpul dan memenuhi syarat, diuji normalitas dan 
homogenitasnya kemudian dianalisa untuk menguji apakah hipotesis yang 
diajukan diterima atau tidak. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan program Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows 

Release 11.0 dan analisis perbandingan ganda (Multiple Comparison Analysis) 

dan uji two ways ANOVA.  

 

HASIL 

 
Sesuai hasil perhitungan dengan teknik analisis varians dua arah diketahui 

bahwa hipotesis penelitian yang mengatakan bahwa ada perbedaan 
penalaran moral siswa berinteligensi tinggi ditinjau dari pola asuh orang 
tua, diterima. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pola asuh dan 
jenis kelamin saling berinteraksi dalam mempengaruhi penalaran moral 
siswa berinteligensi tinggi, yaitu sebagai berikut: 
1.  Khusus pada sampel laki-laki 

a. Tidak ada perbedaan penalaran moral siswa yang memperoleh pola 
asuh otoriter dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pola asuh 
otoritatif. 

b. Tidak ada perbedaan penalaran moral antara siswa yang memperoleh 
pola asuh otoriter dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pola 

asuh permisif. 



Penalaran Moral Siswa Berintelegensi Tinggi Ditinjau dari Gaya Pengasuhan Orang Tua 

206 

c. Ada perbedaan penalaran moral yang signifikan antara siswa yang 
memperoleh pola asuh otoritatif dibandingkan dengan siswa yang 
memperoleh pola asuh permisif yakni penalaran moral siswa yang 

memperoleh pola asuh otoritatif lebih tinggi daripada penalaran 
moral siswa yang memperoleh pola asuh permisif 

2.  Khusus pada sampel perempuan 
a. Tidak ada perbedaan penalaran moral yang signifikan antara siswi 

yang memperoleh pola asuh otoriter dibandingkan dengan siswi yang 
memperoleh pola asuh otoritatif. 

b. Tidak ada perbedaan penalaran moral yang signifikan antara siswi 
yang memperoleh pola asuh otoritatif dibandingkan dengan siswi 
yang memperoleh pola asuh permisif 

Tidak ada perbedaan penalaran moral yang signifikan antara siswi 
berinteligensi tinggi yang memperoleh pola asuh otoriter dibandingkan 

dengan siswi yang memperoleh pola asuh permisif. 
 
Dengan demikian asumsi adanya perbedaan penalaran moral siswa 

berinteligensi tinggi ditinjau dari pola asuh orang tua telah dibuktikan. 
Aspek psikologis turut mempengaruhi penalaran moral seseorang. 
Perbedaan ini terjadi ketika individu berhadapan dengan masalah yang 

kompleks akan menanggapinya dengan mengurangi masalah pada 
tingkatan mana masalah itu dapat difahaminya. Setiap anak memiliki 
kemampuan yang berbeda di dalam menyikapi suatu masalah. Anak 
berinteligensi tinggi khususnya, dimana kapasitas intelektualnya yang 
sangat tinggi menyebabkan munculnya sikap skeptis dan kritis, cepat bosan, 
memaksakan atau mempertahankan pendapatnya, sensitif,  kurang 

tenggang rasa dan tidak mudah tunduk terhadap tekanan, semuanya dapat 
menjadi penyebab ketidakmampuan anak memahami dirinya yang dapat 
berakhir dengan munculnya perasaan ditolak atau kurang dimengerti oleh 
lingkungannya.  

Kepekaan perasaan ini mengarahkan anak berinteligensi tinggi untuk 
mempersepsi sinyal-sinyal sosial secara tidak tepat sehingga berpengaruh 

guna berfungsinya pemikiran moral untuk berperilaku sesuai situasi sosial. 
Ketidakmampuan anak di dalam memahami dirinya untuk berperilaku 
sesuai nilai moral terjadi karena anak belum dapat mengkonstruksikan dan 
memfungsikan kognisi sosial dengan efektif dan rasional. Untuk itu perlu 
adanya bimbingan dan dukungan dari orangtua. 

Kemampuan orang tua anak berinteligensi tinggi dalam menstimulasi 

akan menentukan perkembangan kemampuan anak berinteligensi tinggi 
dalam perkembangan penalaran moral. Sesuai pernyataan Walker dan 
Hennic (1991) bahwa tidak adanya dukungan dari orangtua dapat 
mempengaruhi perkembangan penalaran moral anak karena dukungan 
orangtua merupakan suatu stimulus positif yang akan mempengaruhi 
perkembangan penalaran moral. Rasa ingin tahu yang sangat besar dan 
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sikap kritis menyebabkan anak berinteligensi tinggi suka menentang tradisi 
dan peraturan yang mengekangnya (Walker & Hennic 1999:361).  

Orangtua otoritatif yakni orang tua yang berusaha mengenal 

pandangan anak, dan mendorong terjadinya perbandingan pandangan lewat 
dialog, akan membantu anak berinteligensi dalam menetapkan keputusan 
moral. Melalui pola asuh otoritatif, anak berinteligensi tinggi belajar 
memahami sendiri batasan-batasan moral yang harus dipegangnya tanpa 
merasa dikekang. Pengasuhan otoritatif membantunya menumbuhkan 
keyakinan dan kepercayaan diri serta mendorong tindakan-tindakan 

mandiri membuat keputusan sendiri sehingga berakibat munculnya tingkah 
laku mandiri yang bertanggung jawab. Beda halnya jika anak berinteligensi 
tinggi memperoleh pola asuh permisif, dimana orang tua cenderung selalu 
memberikan kebebasan pada anak tanpa memberikan kontrol sama sekali. 
Anak diberikan kesempatan sebebas-bebasnya untuk berbuat dan memenuhi 

keinginannya. Hal ini akan membuat anak merasa tidak digubris atau tidak 
diperdulikan seluruh perbuatannya maka ia akan mencari perhatian dengan 
cara menampilkan perbuatan yang negatif yang dapat mencemarkan nama 
baik keluarganya. Jika tindakan negatif mendapat penguatan maka anak 
akan lebih sering melakukan tindakan yang negatif. Hal ini sejalan dengan 
hasil penelitian ini dimana anak berinteligensi tinggi baik laki-laki maupun 

perempuan yang memperoleh pola asuh otoritatif dan pola asuh permisif 

menunjukkan adanya perbedaan penalaran moral, dimana anak laki-laki 
dan anak perempuan yang memperoleh pola asuh otoritatif memiliki 
penalaran moral yang lebih tinggi daripada anak laki-laki dan anak 
perempuan yang memperoleh pola asuh permisif. 

Tidak adanya perbedaan penalaran moral pada anak berinteligensi 

tinggi laki-laki dan perempuan baik yang diasuh dengan pola asuh otoriter 
maupun pola asuh permisif dimungkinkan karena pola asuh otoriter 
memang membatasi hak anak tetapi tetap menuntut tanggung jawab seperti 
anak dewasa, memaksa anak-anak untuk patuh pada nilai-nilai orang tua, 
serta mencoba membentuk tingkah laku anak sesuai dengan tingkah laku 
orang tuanya akan mengakibatkan anak berinteligensi tinggi merasa 

terkekang dan dibatasi keinginan dan hasratnya yang besar untuk untuk 
mencari nilai-nilai baru yang kemungkinan bertolak belakang dengan 
norma-norma masyarakat yang sudah mapan.  

Benturan nilai-nilai yang dimiliki anak berinteligensi dengan nilai-
nilai yang diajarkan dan dituntut orang tuanya memungkinkan terjadinya 
konflik sosio kognitif pada anak sehingga mempengaruhi anak 

berinteligensi tinggi dalam membuat keputusan moral. Demikian pula 
dengan siswa yang memperoleh pola asuh permisif, sikap orang tua yang 
terlalu membebaskan pemikiran anak berinteligensi tinggi dalam membuat 
keputusan sendiri akan memungkinkan anak belajar menyelesaikan sendiri 
konflik sosio kognitif yang dialami akibat benturan nilai-nilai yang dialami 
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dengan nilai-nilai diterimanya sehingga juga dapat mempengaruhi anak 
dalam membuat keputusan  moral.  

Tidak adanya perbedaan penalaran moral pada anak laki-laki dan 

anak perempuan berinteligensi tinggi antara yang memperoleh pola asuh 
otoriter dibandingkan yang memperoleh pola asuh otoritatif dimungkinkan 
karena pola asuh otoriter merupakan cara melatih dan mengatur anak laki-
laki berinteligensi tinggi untuk terlibat dan mendekat secara fisik walaupun 
menekankan dominasi orang dewasa. Menurut Greenfield & Suzuki (dalam 
Berns 2004), kondisi-kondisi tertentu seperti kondisi lingkungan sekitar anak 

yang dianggap berbahaya mendorong orang tua untuk memberikan disiplin 
yang keras bukan untuk mendominasi tetapi untuk menjaga dan melindungi 
integritasnya, melindungi, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan 
orang lain serta agar anak laki-laki tidak terjebak dalam aktivitas-aktivitas 
anti sosial atau merusak moral. Sedangkan pola asuh otoritatif akan 

memotivasi anak laki-laki berinteligensi tinggi untuk belajar dan berperilaku 
menurut harapan-harapan orang tua, yang pada akhirnya dapat 
mempengaruhi anak di dalam mengambil suatu keputusan atau di dalam 
melakukan penalaran moral. 

Tidak adanya perbedaan penalaran pada anak perempuan yang 
memperoleh pola asuh otoriter dibandingkan dengan anak perempuan yang 

memperoleh pola asuh otoritatif dimungkinkan karena bahwa emosi 
perempuan lebih besar daripada anak laki-laki dan anak perempuan kurang 
tegas atau mudah bimbang dan memiliki kecemasan (Archer, 1996). Anak 
perempuan memiliki respon emosi yang berbeda dengan anak laki-laki 
ketika mengalami ketegangan. Menurut Campbell (1993 dalam Chesney, 
2004), rasa marah pada anak perempuan disertai emosi-emosi seperti rasa 

takut, cemas, merasa bersalah dan rasa malu; sedangkan rasa marah pada 
anak laki-laki ditandai dengan amukan atau menentang nilai-nilai moral. 
Anak perempuan ketika marah cenderung menyalahkan diri sendiri karena 
mereka khawatir kemarahannya akan membahayakan orang lain dan 
merusak hubungan dengan orang lain. Orang tua otoritatif yang 
menunjukkan sikap simpatik, hangat dan mendukung akan membantu anak 

perempuan berinteligensi tinggi agar dapat mengatur emosi secara efektif 
sehingga termotivasi untuk belajar dan berperilaku menurut harapan-
harapan orang tua sehingga mampu membuat keputusan moral dengan 
baik. Hal ini sesuai pernyataan Mathias (1987), ketika melakukan penalaran 
moral, anak berpikir mengenai soal-soal moral berdasarkan motivasi yang 
ada di dalam diri individu yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk 

pilihan di dalam melakukan penalaran moral. Sebaliknya orang tua otoriter 
yang cenderung keras dan sering menerapkan disiplin yang keras, bagi anak 
perempuan yang sensitifitas emosinya tinggi akan membuat anak 
perempuan menyimpan perasaannya dan keinginannya padahal ketika 
orangtua memberikan tuntutan dan harapan seharusnya memberikan 
penawaran alasan atau pembenaran sehingga menyebabkan anak 
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perempuan beresiko mengalami lebih banyak konflik sosio kognitif yang 
pada gilirannya berpengaruh terhadap perkembangan penalaran moralnya. 

Pola asuh orang tua berpengaruh terhadap penalaran moral siswa 

laki-laki dan perempuan berinteligensi tinggi. Hal ini sejalan dengan salah 
satu perspektif teoritis utama tentang perbedaan jenis kelamin dalam 
membentuk perilaku, yaitu perspektif teori proses belajar yang menekankan 
adanya proses dalam pembentukan perilaku seperti penguatan dan peniruan 
seseorang memperoleh ciri-ciri  menetap yang berkaitan dengan jenis 
kelamin. Orang tua melalui tindakan dan contoh mempengaruhi anak laki-

laki dan perempuan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma moral 
yang ada dalam lingkungan budayanya (ears, David O., Freedman, 
Jonathan L. 1994: 48). 

Sinyal-sinyal perlakuan yang bertujuan untuk membedakan antara 
laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sesungguhnya telah ada, yang 

kemudian meresap sejak mereka kanak-kanak, bahwa ia laki-laki maka ia 
harus begini dan karena ia perempuan ia harus begitu. Perbedaan perlakuan 
berdasarkan gender ini menjadi norma sejak anak-anak sangat muda, yang 
selanjutnya menjadi lebih kuat dan nyata di dalam kehidupan sosial. 
Terjadinya perubahan-perubahan psikologis pada siswa perempuan 
berinteligensi tinggi ini sebagai akibat dari adanya konflik antara kebutuhan 

psikologis dengan pengharapan masyarakat terhadap peran gender, anak 
perempuan sejak kecil belajar dari keluarganya, sekolah, dan media massa 
mengenai perilaku yang dapat diterima kelompok (keluarga, sekolah, dan 
masyarakat), dan anak perempuan berinteligensi tinggi juga mempelajari 
hal-hal yang ditolak kelompoknya, dan ia berusaha untuk menghindarinya 
(Widyorini, Endang, 2007).  

Orang tua memiliki kecenderungan bertindak berbeda terhadap anak 
laki-laki dan perempuan dalam berperilaku yang sesuai dengan nilai moral 
yang berlaku dalam masyarakatnya, dimana ketika menerapkan pola asuh 
orang tua memiliki harapan-harapan perilaku tertentu menurut jenis 
kelamin anaknya sehingga memungkinkan anak laki-laki dan perempuan 
mendapatkan kesempatan alih peran yang berbeda di dalam pembelajaran 

moral. Hal ini sejalan dengan teori belajar sosial bahwa anak-anak belajar 
bersikap dan berperilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan perilaku 
gender melalui observasi dan peniruan dari perbedaan perlakuan orang tua 
terhadap anak laki-laki dan perempuan.  

Anak perempuan akan mengobservasi perilaku yang diharapkan 
orang tua menurut peran jenis kelaminnya dan demikian pula anak laki-

laki. Namun demikian, suatu lingkungan tertentu akan memiliki pengaruh 
yang berbeda tergantung pada kecenderungan-kecenderungan anak laki-laki 
dan perempuan dalam membangun versi mereka sendiri tentang pola -pola 
perilaku secara aktif. Dalam kehidupan sehari-hari, anak laki-laki dan 
perempuan menggunakan bakat dan dorongan dasar mereka dengan cara 
yang ada kaitannya dengan jenis kelamin.  
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Penanaman nilai kepada anak dilakukan melalui penanaman 
kebiasaan, yang akan berakumulasi menjadi kepribadian anak dan muncul 
dalam bentuk penalaran dan perilaku moralnya. Model dari orangtua di 

dalam mensosialisasikan dan menerapkan pembelajaran moral pada anak 
laki-laki dan perempuan dalam kondisi tertentu mendukung terjadinya 
perbedaan perkembangan penalaran moral antara anak laki-laki dan 

perempuan. Beberapa alasan mengapa penerapan disiplin orang tua dalam 
pola asuhnya memiliki hubungan dengan perkembangan moral berbeda 
berdasarkan  gender anak. Pertama , anak laki-laki dan perempuan berbeda 

pada seluruh tingkatan internalisasi moral. Contoh, sejak masa kanak-kanak 
awal, anak perempuan menunjukkan tingkatan yang lebih tinggi dari rasa 
bersalah, empati dan kematangan kognitif sosial, semuanya memiliki 
hubungan konseptual dengan perkembangan moral. Kedua, orang tua 

menggunakan tipe dan atau tingkat disiplin yang berbeda untuk anak laki-

laki dan perempuan sehingga akan mempengaruhi internalisasi anak-anak 
terhadap pesan-pesan dan ungkapan orang tua tentang perilaku moral. 
Ketiga, hubungan antara beberapa tipe disiplin orang tua dan dampaknya 

pada anak diperantarai oleh gender anak (David C. R., Nestor L. Lopez. 
2004 :375).  

Perbedaan jenis kelamin antara anak laki-laki dan anak perempuan 

merupakan suatu bentuk aturan sosial yang diperoleh dari pengatribusian 
dari aspek sosialisasi. Bagi  anak berinteligensi tinggi yang tidak didukung 
oleh lingkungan sosial sebenarnya bukan sesuatu yang mudah, apalagi 
subjek dalam penelitian ini lahir dan dibesarkan dalam masyarakat Jawa 
yang lebih mengutamakan kepatuhan dan kesopanan pada seorang anak, 
atau menolak spontanitas dalam mengungkapkan diri karena dianggap 

tidak etis. Sementara anak berinteligensi tinggi dengan berbagai bakat yang 
dimiliki kurang bisa melakukan hal-hal yang konvensional, mereka suka 
pembaharuan, mempunyai ide banyak, dan punya minat yang bermacam-
macam, bahkan kadang-kadang mereka nampak tidak konformis. 
Sementara dalam masyarakat Jawa mengutamakan tingkah laku dan adat 
sopan santun terhadap orang tua. Orang hidup harus sesuai dengan 

peraturan moral, harus mampu melawan dan menunda terpenuhinya 
kebutuhan diri (Archer, J. 1996:914). 

Hal ini tentunya dapat menimbulkan konflik tersendiri bagi anak 
berinteligensi tinggi. Dalam budaya Jawa antara laki-laki dan perempuan 
mendapat perlakuan dan tuntutan yang berbeda secara cukup menyolok. 
Keluarga Jawa mempunyai pandangan dan harapan yang berbeda pada 

anak laki-laki dan perempuan. Pandangan ini mempengaruhi pengasuhan 
orangtua yang telah ditanamkan sejak mereka bayi.  

Pembagian peran berhubungan dengan hal-hal apa yang boleh 
dilakukan dan siapa yang boleh melakukan mempengaruhi pemahaman 
mengenai partisipasi masing-masing jenis kelamin dalam kehidupan 

bermasyarakat. Dengan demikian ketika terjadi suatu ketidakseimbangan 
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peran yang diperoleh dari status antara anak laki-laki dan anak perempuan, 
pada akhirnya akan mempengaruhi kognitif yang berbeda antara anak laki-
laki dan anak perempuan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap 

perkembangan penalaran moralnya. 
 

DISKUSI 

 
Pola asuh dan jenis kelamin telah terbukti saling berinteraksi dalam 
mempengaruhi penalaran moral anak berinteligensi tinggi.  Dengan hasil 

penelitian yang di dapat tersebut, disarankan bagi pendidik hendaknya 
mengembangkan strategi mengajar yang tepat yang dapat mengembangkan 
aspek positif bagi anak berinteligensi tinggi dengan (a) menghindari 
stereotip peran jenis kelamin; (b) memberi dorongan bagi anak 
beringeligensi tinggi untuk independen dan berani mengambil resiko; (c) 

membimbing mereka dalam perilaku problem solving dan strategi 

pengambilan keputusan.  Bagi orang tua, hendaknya hendaknya 
menghindarkan pola pengasuhan atau tuntutan (harapan) yang berbeda bagi 
anak laki-laki dan perempuan dan membantu mereka menetapkan batasan-
batasan dalam membuat keputusan moral secara tepat sehingga terhindar 
dari masalah penyesuaian sosial. 
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Abstract 
Concept of hardiness has been developed since 1970s, start from an intensive and longitudinal 
from Kobasa and Maddi to managers in Illinois Bell Telephone corporation. Since that, the 
concept of hardiness is one of the concept that support human mental health development. 
There is yet a research that show the direct relationship between religiousity and hardiness. 
Indonesian civilian with the majority of muslim, religiousity is the source value within 
indviduals, so that individuals can develop hardiness within them. This research showed that 
religousity have a contribution by 15,5% towards hardiness. Besides that, even though the 
percentage is low on other variable, is not impossible that the other variable can give a 
contribution.  

 
Keywords: Hardiness, Islam. Religion, Religiousity, Resilience  

 

Abstrak 
Konsep mengenai hardiness berkembang sejak tahun 1970an dimulai dari penelitian yang 
intensif dan longitudinal dari Kobasa dan Maddi (dalam Maddi 2006) pada para manajer di 
perusahaan Illinois Bell Telephone (IBT). Sejak itu konsep hardiness terus berkembang 
sebagai salah satu konsep yang mendukung perkembangan kesehatan mental manusia. 
Belum ada penelitian yang menunjukkan hubungan langsung antara religiusitas dan 
hardiness. Pada masyarakat Indonesia dengan jumlah muslim yang mayoritas, dimana 
religiusitas menjadi sumber utama nilai maka sehingga bisa jadi nilai-nilai religiusitas dapat 
menjadi sumber berkembangnya pribadi hardiness. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
religiusitas memberikan kontribusi sebanyak 15,5% terhadap hardiness. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa hardiness dan religiusitas berbagi varians yang sama namun angka 
persentase yang kecil menunjukkan bisa jadi ada variabel-variabel lain yang memberikan 
kontribusi. 

 
Kata Kunci: Hardiness, Religiusitas, Resiliensi, Islam, Agama 
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PENDAHULUAN 

 
Konsep mengenai hardiness  berkembang sejak tahun 1970an dimulai dari 

penelitian yang intensif dan longitudinal dari Kobasa dan Maddi (dalam 
Maddi 2006) pada para manajer di perusahaan Illinois Bell Telephone 
(IBT). Sejak itu konsep hardiness terus berkembang sebagai salah satu 

konsep yang mendukung perkembangan kesehatan mental manusia. 
Konsep hardiness adalah konsep yang cukup relevan diterapkan di Indonesia 

sebagai negara yang masyarakatnya memiliki banyak stressor. Indonesia 
adalah negara negara yang rawan bencana alam mulai dari gempa bumi, 
banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Selain itu, Indonesia juga negara 
yang rawan bencana social mengingat kondisi ekonomi, social, dan politik 
yang tidak terlalu stabil. Kondisi itu tentu menuntut manusia Indonesia 
untuk menjadi pribadi yang tangguh.  

Hardiness  dideskripsikan oleh Kobasa (dalam Maddi, 2006) sebagai 

gaya atau pola kepribadian yang terkait dengan kesehatan dan performa 
dibawah stres. Seseorang yang hardy memiliki komitmen kerja,  memiliki 

perasaan bahwa apapun yang terjadi berada dibawah control orang tersebut, 
dan terbuka terhadap perubahan dan tantangan dalam hidup. Mereka 
cenderung menginterpretasikan kejadian yang menekan dalam hidup 

sebagai sesuatu hal yang menarik untuk dihadapi. Secara singkat 
kepribadian  hardiness ditandai denga tiga C yaitu commitment, control, dan 

challenge.  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hardiness membantu dalam 

meningkatkan atau mempertahankan performa dan kesehatan ketika berada 
dalam kondisi stress. Penelitian ini dilakukan dalam berbagai jenis 

pekerjaan dan kondisi hidup (Maddi, 2006).  Studi Bartone (dalam Maddi 
1999) tentang efek penempatan tugas militer menggabungkan tekanan 
keluarga, gangguan dan kejutan budaya dengan bahaya fisik yang dihadapi. 
Sekali lagi, sikap hardy diukur sebelum penempatan menjadi buffer dalam 
hubungan stres-penyakit. Kemudian penelitian lebih lanjut oleh Maddi 
(1999) menunjukkan bahwa sikap hardiness berhubungan dengan gaya 

coping stress tranformasional dan berkorelasi negative dengan gaya coping 
stress regresi. 

Studi analisis komparatif menunjukkan bahwa hardiness memiliki 

kontribusi paling besar dibandingkan dengan rasa optimis dalam mengatasi 
stres akibat penyakit kanker. Penelitian yang lain juga menunjukkan bahwa 
hardiness memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan religiusitas 

dalam mengatasi depresi dan kemarahan pada perwira militer. Secara 
teoritis, menurut Maddi (2006) religiusitas dan hardiness adalah konsep yang 

saling berkaitan namun hubungannya tidak terlalu kuat. Religiusitas dapat 
melemahkan hardiness seseorang karena terlalu bergantung kepada Tuhan, 

ketergantungan pada Tuhan dapat melemahkan keyakinan seseorang dalam 

mengatasi masalah. Konsep ini dibuat berdasarkan tataran social budaya 
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Barat yang tentu saja bertentangan dengan dunia Timur yang menempatkan 
agama sebagai sumber kebaikan yang utama. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa religiusitas memiliki kaitan 

dengan resiliensi. Menurut Kumpfer (1999), salah satu kelompok factor 
internal yang mempengaruhi resiliensi adalah karakteristik motivasi atau 
spiritual. Karakteristik ini menggambarkan kemampuan kognitif atau 
system kepercayaan yang memotivasi individu dan menciptakan tujuan 
hidup. Beberapa ciri spiritual yang membuat individu bertahan setelah 
mengalami tekanan hidup adalah kemampuan untuk menciptakan misi atau 

tujuan dalam hidup, keyakinan bahwa keberadaan indivudu dalam dunia 
memiliki tujuan kosmik yang unik, dan keinginan membantu orang lain 
(Kumpfer,1999).  Ciri-ciri spiritual tersebut dapat ditemukan dalam agama.  

Selain itu, Pargament dkk memperkenalkan bagaimana religiusitas 
mempengaruhi cara mengatasi stres (dalam Faigin dan Pargament, 2011).  

Pargament (dalam Pargament 2011) menjelaskan bahwa positive religious 

coping sebagai cara untuk menginterpretasikan dan berespon terhadap 
permasalahan hidup yang merefleksikan hubungan dengan Tuhan, makna 
dan tujuan hidup, hubungan spiritual dengan orang lain, dan pertolongan 
Tuhan. Ano dan Vasconcelles (2005) dalam studi metanalisis 
menyimpulkan bahwa positive religious coping memiliki kaitan yang positif 

dengan adaptasi terhadap stressor. Religiusitas juga bisa  berfungsi sebagai 
perantara menuju sumber resiliensi yang lain. Beberapa hal yang menjadi 
sumber resiliensi yaitu tingkat kecerdasan yang tinggi, memiliki harapan 
atau optimis, emosi positif, dan sanak saudara yang menyayangi serta 
melindungi  (Goldstein dan Brooks, 2005).  

Walaupun demikian, pemaparan di atas belum menunjukkan 
hubungan langsung antara religiusitas dan hardiness. Pada masyarakat 

Indonesia dengan jumlah muslim yang mayoritas, dimana religiusitas 
menjadi sumber utama nilai maka sehingga bisa jadi nilai-nilai religiusitas 
dapat menjadi sumber berkembangnya pribadi hardiness. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui seberapa besar kontribusi 
religiusitas terhadap berkembangnya sikap hardiness. Tujuan penelitian  ini 

adalah untuk melihat bagaimana pengaruh religiusitas terhadap sikap 
hardiness. 
 

METODE 

 
Dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian yaitu bagaimana pengaruh 

religiusitas terhadap hardiness peneliti mengunakan model statistika, karena 
datanya berupa angka – angka yang merupakan hasil pengukuran atau 
perhitungan. Dalam hal ini, berdasarkan hipotesis yang akan diukur peneliti 
menggunakan teknik analisis multiple regression atau analisis regresi berganda 

untuk mengetahui besar dan arah hubungan antara independen variabel 

dengan dependen variabel. Untuk uji validitasnya peneliti menggunakan  
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confirmatory factor analysis (CFA) dengan program LISREL 8.7 (Linear 

Structural Relationship). Subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berjumlah 208 orang.  

Untuk pengembangan instrument maka peneliti mendefinisikan 
hardiness sebagai gaya kepribadian yang ditandai dengan tiga aspek yaitu 
commitment, control, dan challenge. Individu yang memiliki tingkat 
commitment tinggi adalah ketika menghadapi stressor ia dengan 
sepenuhnya akan menghadapi situasi maupun orang-orang yan terlibat di 
dalamnya. Individu yang memiliki tingkat control yang tinggi akan 

menyakini bahwa setiap keluaran yang ada berasal dari perbuatannya 
sehingga ia akan berusaha untuk berbuat sesuatu. Individu yang memiliki 
tingkat challenge yang tinggi adalah ia akan melihat masalah sebagai 
kesempatan untuk belajar mengembangkan diri.  

Untuk mengukur tingkat Hardiness, peneliti menggunakan 

Dispositional Resilience Scale (DRS-15) yang dikembangkan oleh Bartone 

(1995). Skala ini terdiri dari 15 item dan subjek menjawab dengan cara 
memilih pilihan jawaban tidak setuju, kurang setuju, setuju, atau sangat 
setuju. Setiap jawaban memiliki skor yang berbeda, pada pernyataan positif 
jawaban tidak setuju diberi nilai 1, kurang setuju diberi nilai 2, setuju diberi 
nilai 3, dan sangat setuju diberi nilai 4. Untuk pernyataan negative, 

penilaiaannya berkebalikan dengan pernyataan positif. Skor subjek didapat 
dengan menjumlahkan pilihan jawabannya. Hasil uji validitas dengan 
menggunakan confimatory factor analysis menunjukkan ada empat item 
yang tidak valid yaitu item 5, item 7, item 11 dan item 15, sedangkan sisa 
item lainnya dinyatakan valid. Dengan demikian keempat item tersebut 
tidak diikutsertakan dalam pengolahan data berikutnya. 

Religiusitas yang dibahas dalam penelitian ini adalah religiusitas 
Islam. Religiusitas Islam didefinisikan dengan dua aspek yaitu Islamic 

Worldview dan Religion Personality. Islamic Worldview menggambarkan ajaran 

tauhid merefleksikan tauhid berdasarkan Rukun Iman. Rukun Iman terdiri 
keyakinan akan adanya Allah SWT, Malaikat, Nabi dan Rosul, Kitab Suci, 
Hari Kiamat, dan Qada serta Qadar. Religion Personality menggambarkan 

bagaimana ia berperilaku dan berinteraksi di dunia yang dituntun oleh 
ajaran Islam serta termotivasi karena Allah SWT. Konstruk ini terdiri dari 
dua aspek  yaitu ibadah yang menggambarkan Rukun Islam dan mu‘amalat 
yang menggambarkan interaksi dengan ciptaan Allah SWT lainnya. 

Untuk mengukur religiusitas Islam, peneliti menggunakan Muslim 
Religiosity Personality Inventory (MRPI) yang dikembangkan oleh Krauss 

dkk (2009). MRPI terdiri dari dua aspek yaitu Islamic Worldview dan 
Religios Personality. Islamic Worldview terdiri dari 23 item dengan 13 item 
postif dan 10 item negative. Subjek menjawab dengan memilih pilihan 
jawaban sangat setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju, atau sangat setuju. 
Setiap jawaban memiliki skor yang berbeda, untuk pernyataan positif 
jawaban sangat setuju diberi skor 5, setuju diberi skor 4, ragu-ragu diberi 
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skor 3, tidak setuju diberi skor 2, dan sangat tidak setuju diberi skor 1. 
Pernyataan negative diberi nilai berkebalikan dengan pernyataan positif. 
Religious Personality terdiri dari dua konstruk yaitu ibadah dan muamalah. 

Item yang menggambarkan ibadah dan muamalah masing-masing terdiri 
dari 16 item. Semua pernyataan merupakan kalimat positif. Subjek 
mejawab dengan memilih pilihan tidak pernah, jarang, kadang-kadang, 
sering, atau selalu. Setiap jawaban memiliki skor yang berbeda, untuk 
jawaban tidak pernah diberi skor 1, jarang diberi skor 2, kadang-kadang 
diberi skor 3, sering diberi skor 4, dan selalu diberi skor 5. Tingkat 

religiusitas diperoleh dengan menjumlahkan skor pilihan jawaban subjek.  
Hasil uji validitas dengan menggunakan confirmatory factor analysis 

pada skala Islamic World View menunjukkan bahwa dua item tidak valid 
yaitu item 14 dan item 15, sedangkan sisa item lainnya dinyatakan valid. 
Kedua item tersebut dinyatakan tidak valid sebab koefisien muatan faktor 

kedua item tersebut memiliki arah yang negatif. Tentu koefisien item yang 
negatif bertentangan dengan sifat item yang positif. Oleh sebab itu, kedua 
item tersebut dibuang pada analisis data selanjutnya. Hasil uji validitas pada 
skala Religious Personality menunjukkan hanya satu item yang tidak valid 
yaitu item 19. Hal ini dikarenakan item 19 memiliki nilai t < 1,96. Oleh 
sebab itu item 19 tidak digunakan pada pengolahan data lebih lanjut.  

 

HASIL  

 
Subjek penelitian ini adalah 208 mahasiswa S1 yang berusia antara 17 dan 
24 tahun. Rata-rata usia subjek adalah 19,8 tahun (SD=2,92). Subjek 
penelitian lebih didominasi jenis kelamin perempuan sebanyak 54,8%. Asal 

fakultas subjek lebih banyak didominasi dari fakultas psikologi sebanyak 
51,9% dan diikuti fakultas tarbiyah sebanyak 26%.  
Masalah utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana 
kontribusi religiusitas terhadap hardiness. Hasil pengolahan data 
menunjukkan bahwa variabel Islamic world view dan religious personality 
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel hardiness (p < 0.05). 

Religiusitas memberikan kontribusi sebesar 15,5 % terhadap hardiness. 

Secara parsial kedua independen variabel  tersebut berpengaruh signifikan 
terhadap hardiness. Koefisien regresi religious personality sebesar 0.582 (p < 

0.05), sedangkan koefisien regresi world view sebesar 1,166 (p < 0.05). 
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DISKUSI 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel religiusitas berpengaruh 

terhadap hardiness. Hal ini sesuai dengan penelitian Maddi, Brow, 
Khoshaba, dan Vaitkus (2006) yang menunjukkan bahwa terdapat korelasi 
antara hardiness dan religiusitas. Dapat diartikan bahwa antara hardiness dan 

religiusitas berbagi varians yang sama yaitu dalam hal spiritual yaitu dalam 
konteks untuk mencari makna hidup.  

Namun demikian kontribusinya tidak terlalu besar hal ini mungkin 

dikarenakan antara religiusitas dan hardiness terdapat hal yang berbeda yaitu 
sumber dan arah spritualitasnya. Hardiness berdasarkan filsafat 

eksistensialisme, yang berarti ketiga aspek commitment, control, dan challenge 

bersumber dari pergulatan si individu sendiri dalam memaknai peristiwa 
dan stressor dalam hidupnya. Religiusitas merupakan konsep yang 

bersumber dari Sang Pencipta, perbedaan terutama terlihat dalam aspek 
control dan challenge  

Dalam aspek control dapat dikatakan bahwa seorang muslim tidak 
dapat sepenuhnya menguasai perilakunya. Dalam rukun iman dijelaskan 
bahwa seorang muslim harus percaya terhadap Qodha dan Qadar. Qodha 
adala segala sesuatu yang direncankan dan ditentukan Allah SWT terhadap 

mahluknya sedangkan Qadar adalah  ketetapan Allah SWT yang terjadi 
pada diri kita. Hal ini berarti seorang muslim wajib berusaha namun hasil 
akhir dari usahanya sangat bergantung pada kehendak Allah SWT. 

Perbedaan konsep juga terdapat pada aspek challenge . Aspek challenge 

terkait dengan pergulatan individual dalam memaknai hidup yang berbeda 
dengan religiusitas dimana makna hidup bersifat dogma dan sudah terberi. 

Religiusitas adalah konstruk yang bersifat multi dimensional sehingga 
bisa jadi alat ukur yang peneliti gunakan tidak mencangkup bentuk-bentuk 
konstruk yang lain. Fetzer (1999) mengidentifikasi beberapa ranah 
agama/spiritual yang memiliki pengaruh terhadap kesehatan mental antara 
lain religiousitas sebagai strategi coping stress, forgiveness, and religious support. 

Penelitian selanjutnya dapat menambahkan religious support karena  

masyarakat Indonesia sebagai masyarakat kolektif tidak dapat lepas dari 
kelompoknya. Religious support mengacu pada dukungan social dalam 

konteks agama seperti kelompok pengajian dan organisasi social 
kemasyarakatan berdasarkan agama. Menurut Krause (1999 in fetzer 1999), 
ada dua cara yang dapat dilakukan religious support untuk meningkatkan 

kesehatan dan kesejahteraan. Pertama, bantuan dari ummat dapat 
membantu untuk mengimbangi efek berbahaya dari peristiwa kehidupan 
yang penuh stres. Kedua, religious support mungkin merupakan penentu 

penting dari kesehatan dalam hubungan yang langsung (model efek 
langsung). 

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah 

skala religiusitas yang digunakan peneliti. Dalam aspek Religius Personality, 
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peneliti menemukan penyebaran skor yang tidak merata (untuk lebih detail 
dapat melihat Gambar 4.3). Hal ini kemungkinan dalam masyarakat yang 
religious, subyek penelitian akan cenderung menjawab secara normatif dan 

tidak menggambarkan keadaan sesungguhnya. 
Secara umum dapat dikatakan sangat jarang penelitian yang 

menempatkan hardiness sebagai variabel dependen, salah satunya penelitian 
oleh Khoshaba dan Maddi (1999) yang menunjukkan pengaruh keluarga 
dalam membentuk pribadi yang hardy. Oleh karena itu untuk penelitian 

selanjutnya dapat menambahkan variabel dependen lainnya seperti peran 

keluarga atau orangtua.  
Penelitian lain yang dilakukan oleh Zhang dan Wong (2011) untuk 

melihat pengaruh gaya berpikir terhadap hardiness. Gaya berpikir kreatif dan 

yang membolehkan untuk berkolaborasi dengan orang lain dapat 
berkontribusi secara positif terhadap hardiness. Penelitian ini dilakukan 

dalam konteks dunia pendidikan tinggi untuk lebih meningkatkan 
keberhasilan mahasiswa dalam studinya. Penelitiannya selanjutnya juga 
dapat menambahkan variabel gaya berpikir. 

Hardiness juga dapat diterapkan dalam dunia industry dan organisasi 

(Maddi, Khosaba, dan Pammenter, 1999). Pada konteks itu tentu banyak 
factor yang berperan seperti dukungan social dari rekan kerja atau atasan, 

kepuasan kerja, work benefit, dll. Selain itu, Maddi, Kahn, dan Maddi (1998) 

juga menyatakan bahwa menjadi pribadi yang hardy dapat dipelajari 
dengan pelatihan dan pengajaran. Peneltian selanjutkan dapat juga 
dilaksanakan untuk melihat efektivitas pelatihan hardiness dalam konteks 

Indonesia. 
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Abstract 

The study was conducted to determine differences between test anxieties in the face of regular program 
students with high school students in the accelerated program Al-Azhar Medan. The sample used in this 

study amounted to 66 people consisting of 33 people from the accelerated program students of class XI 
and XII (taken entirely) and 33 men from the regular program class XII students (using random 
sampling techniques). Measurement tool used in this study were anxiety scale in the exam. Test different 
power aitem using Pearson product moment technique and test results obtained by using try out unused. 
The results showed that there is no difference between test anxiety in the face of regular program students 

and students in high school acceleration programs Private Al-Azhar Medan. It is known from the results 

of the test t-test with α = 0.05 where anxiety scores in the exam shows the results of significance t = - 
0.143 and p = 0.887, where p> 0.05. Based on the average values have been obtained in this study, it 

can be seen that the empirical mean anxiety in students Acceleration program e = 120.79is 120.79 

lower than the hypothetical mean is 130 (< h = 130), but still middle category. Similarly in the 

Regular program students, concern the empirical mean 121.61 e = 121.61lower than the hypothetical 

mean is 130 (< h = 130), but still in the moderate category. In general, it is stated that in the exam 
anxiety experienced by students and student programs Regular Acceleration program is lower than the 

average population is assumed. 

 

Keywords: Anxiety, Regular Class, Accelerated Class 

 

Abstrak 
Penelitian bertujuan untuk menentukan perbedaan tingkat kecemasan dalam menghadapi tes siswa 

SMA kelas regular dan akselerasi di Al-Azhar Medan. Sampel berjumlah 66 siswa (33 dari kelas XI 
dan XII) akselerasi dan 33 dari kelas XII regular dengan teknik random sampling. Alat ukur yaitu 
skala kecemasan dalam ujian. Uji perbedaan dengan teknik produk-momen Pearson dengan hasil tes. 
Hasilnya tidak ada perbedaan kecemasan tes antara siswa kelas regular dan siswa program akselerasi. 

Hasil uji t dengan α = 0,05 bahwa skor kecemasan dalam ujian menunjukkan hasil yang signifikan 
yaitu t = - 0,143 dan p = 0,887. Rata-rata empiris dari kecemasaan pada siswa program akselerasi e = 

120.79is 120.79 lebih rendah daripada rata-rata hipotetis yaitu 130 (< h = 130), namun masih pada 

kategori sedang. Pada program regular, rata-rata empiris sebesar 121.61 e = 121.61 lebih rendah 
daripada rata-rata hipotesis yaitu 130 (< h = 130). Kecemasan ujian yang dirasakan oleh siswa regular 
dan akselesasi lebih rendah daripada populasi yang diasumsikan. 

 
Kata Kunci: Kecemasan, Kelas Reguler, Kelas Akselerasi 
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PENDAHULUAN 

 
Salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup bangsa dapat dilakukan 

melalui pendidikan, karena dengan pendidikan dapat meningkatkan 
kualitas serta mengembangkan potensi sumber daya manusia. Seperti yang 
tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003, 
bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab (Depdiknas, 2003). 

Dalam menyelenggarakan pendidikan, pada awalnya pemerintah 
telah menetapkan suatu program pendidikan yang bersifat reguler yaitu 
penyelenggaraan pendidikan yang bersifat massal yakni berorientasi pada 

kuantitas/ jumlah untuk dapat melayani sebanyak-banyaknya siswa usia 
sekolah (Latifah, dalam Hawadi, 2004). Namun pada kenyataannnya 
program reguler ini tidak dapat memenuhi semua kebutuhan siswa dan 
mempunyai kelemahan yakni tidak terakomodasikannya kebutuhan 
individual siswa. Siswa yang relatif lebih cepat nalarnya daripada yang 
lainnya tidak terlayani secara baik sehingga potensi yang dimilikinya tidak 

dapat berkembang secara optimal. 
Berdasarkan pengalaman, siswa yang memiliki kemampuan intektual 

jauh di atas rata-rata cenderung lebih cepat menguasai materi pelajaran 
yang disampaikan oleh gurunya. Akibatnya, siswa ini akan mengganggu 
siswa lain yang lebih lamban dari dirinya. Siswa yang berkemampuan jauh 
di atas rata-rata ini, biasanya lebih sering terkesan santai dan tampak kurang 

memperhatikan pelajaran. Hal yang lebih buruk lagi, siswa tersebut 
cenderung mengganggu temannya, sehingga kegiatan belajar mengajar 
dalam kelas menjadi kurang lancar (Latifah, dalam Hawadi, 2004). Untuk 
melayani siswa tersebut, diperlukan program khusus yang lebih cepat atau 
lebih luas dari program reguler. 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pemerintah telah 
mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (4) bahwa warga negara 
yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh 
pendidikan khusus (Depdiknas, 2003). Selanjutnya, khusus untuk 
pendidikan menengah, diatur dalam PP Nomor 29 tahun 1990 yang 
ditindaklanjuti dengan keputusan Mendikbud Nomor 0489/U /1992 untuk 

SMA. Dalam keputusan Mendikbud tersebut, pasal 16 ayat (1) 
menyebutkan bahwa siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan 
luar biasa dapat menyelesaikan program belajar lebih awal dari waktu yang 
telah ditentukan, dengan ketentuan telah mengikuti pendidikan SMA 
sekurang-kurangnya dua tahun (Nasichin, dalam Hawadi, 2004). 
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Landasan hukum akan pentingnya pemberian perhatian khusus 
kepada peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa 
(berbakat) memperkuat asumsi bahwa kelompok peserta didik memiliki 

kebutuhan yang berbeda dari peserta didik yang berkemampuan dan 
memiliki kecerdasan normal. Dalam usahanya untuk menangani anak-anak 
berbakat, pada tahun 1998/ 1999 pemerintah mengeluarkan kebijakan 
untuk membuat program percepatan atau lebih dikenal dengan istilah 
akselerasi. Salah satu sekolah di Medan yang telah menyelenggarakan 
program reguler dan program akselerasi di sekolahnya adalah SMA Swasta 

Al-Azhar Medan yang terletak di Jln. Pintu Air IV no. 214 Kwala Bekala 
Padang Bulan-Medan. 

Program akselerasi merupakan pemberian layanan pendidikan sesuai 
potensi siswa yang berbakat, dengan memberi kesempatan kepada siswa 
untuk menyelesaikan program pendidikan dalam jangka waktu yang lebih 

cepat dibandingkan dengan teman-temannya, dan program akselerasi ini 
diselenggarakan pada jenjang SD sampai dengan SMA (Christina, dalam 
Buletin, 2004). Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan program 
belajar dapat dipercepat sesuai dengan potensi siswa dan waktu yang 
digunakan untuk menyelesaikan program belajar bagi siswa yang memiliki 
potensi kecerdasan dan bakat istimewa lebih cepat dibandingkan siswa 

reguler. Pada satuan pendidikan SD dari 6 tahun dapat dipercepat menjadi 
5 tahun, SMP dan SMA masing-masing 3 tahun dapat dipercepat menjadi 2 
tahun (Gerbang, 2004). 

Pengertian anak berbakat dalam program percepatan belajar atau 
akselerasi yang dikembangkan oleh pemerintah dapat dibatasi pada dua hal 
sebagai berikut: (1) mereka mempunyai taraf kecerdasan atau IQ diatas 140. 

(2) mereka yang oleh psikolog dan/ atau guru diidentifikasikan sebagai 
peserta didik yang telah mencapai prestasi yang memuaskan, dan memiliki 
kemampuan intelektual umum yang berfungsi pada taraf cerdas, dan 
keterikatan terhadap tugas yang tergolong baik serta kreativitas yang 
memadai (Depdiknas, 2001). Menurut Hawadi (1998), bagi anak berbakat 
tingkat SMA, taraf kecerdasannya atau Intellectual Quotient 120 keatas (skala 

TIKI), Creative Quotient 110 (skala TKV-URH) dan Task Commitment 126 

keatas (skala YA/ FS Revisi). Namun dalam pelaksanaannya, Soemantri 
(2005) menyatakan bahwa keberbakatan tidak hanya ditinjau dari segi 
kecerdasan tetapi dilihat dari segi prestasi, kreatifitas dan karakteristik 
pribadi/ sosial lainnya, dilihat dari kemampuan yang bersifat potensial 
maupun aktual/ prestasi. 

Untuk SMA Swasta Al-Azhar Medan sendiri, mereka sudah 
menerapkan kreteria-kreteria tertentu untuk meluluskan siswanya agar 
dapat memasuki kelas program akselerasi yaitu sebelum masuk siswa harus 
dites terlebih dahulu dan harus lulus tes IQ minimal 125 skala weisler, tes 
emosional, kreativitas, komitmen harus baik dan penilaian IP. Selain itu, 
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apabila telah lulus siswa program akselerasi selalu dipantau untuk 
mengembangkan prestasinya (hasil wawancara, 2006). 

Dalam model kurikulum, akselerasi berarti mempercepat bahan ajar 

dari yang seharusnya dikuasai oleh siswa saat itu. Dalam hal ini, akselerasi 
dapat dilakukan dalam kelas reguler, ataupun kelas khusus dan bentuk 
akselerasi yang diambil bisa telescoping, yaitu siswa menggunakan waktu 
yang kurang dari biasanya dengan menyelesaikan studinya. Selain itu, siswa 
dapat menyelesaikan dua tahun atau lebih kegiatan belajarnya menjadi satu 
tahun atau dengan cara self-paced studies, yaitu siswa diperkenalkan pada 

materi pelajaran yang memungkinkannya untuk mengatur sendiri 
kemajuan-kemajuan yang bisa diperolehnya sesuai dengan tempo yang 
dimilikinya atau siswa mengatur kecepatan belajarnya sendiri (Hawadi, 
2004). 

Dalam program akselerasi ini, siswa diupayakan untuk dapat 

mengikuti dan menyelesaikan program pendidikannya lebih cepat dari 
program reguler. Dengan masuknya seseorang sebagai siswa akselerasi, 
sebutan maupun harapan yang diberikan oleh masyarakat semakin tinggi 
kepada mereka. Menurut Fawzia (dalam Hawadi, 2004), siswa akselerasi 
dinominasikan oleh guru, teman-teman dan orang tua, sebagai anak yang 
paling hebat dan paling pandai dibandingkan siswa reguler lainnya. Sebutan 

tersebut membuat siswa akselerasi mengalami tekanan. Hal ini didukung 
oleh pendapat Moeslow (dalam Hawadi, 2004) yang berpendapat bahwa 
siswa akselerasi termasuk anak yang berbakat dan merupakan anak-anak 
yang banyak mengalami tekanan dari lingkungannya. 

Tekanan dari lingkungan tersebut dikarenakan adanya harapan yang 
tinggi dari orang tua agar menjadi anak yang sukses atau desakan 
masyarakat agar menjadi individu yang bermanfaat dimasyarakat, serta 
anggapan guru dan teman-teman agar dapat berhasil dalam menentukan 
pilihan karier dikemudian hari (Alim, dalam Hawadi, 2004). Tekanan yang 
mereka rasakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kecemasan. 
Chaplin (2001), menjelaskan bahwa kecemasan merupakan perasaan 
campuran yang berisikan ketakutan dan keprihatinan mengenai masa-masa 

mendatang tanpa sebab khusus untuk ketakutan tersebut. Jadi kecemasan 
itu sendiri merupakan kekuatan yang besar dalam menggerakkan tingkah 
laku, baik tingkah laku yang normal maupun tingkah laku yang 
menyimpang. 

Menurut Albin (2003), kecemasan yang ada dapat memberi pengaruh 
yang positif bila individu menjadi lebih bergairah. Sebaliknya dapat 

memberikan pengaruh negatif jika kecemasan sudah berlebihan sehingga 
menyebabkan individu tersebut putus asa. Jadi kecemasan ini tidak menjadi 
suatu masalah jika individu tersebut mampu mengelola rasa cemas sehingga 
tidak mengganggu keseimbangan dirinya. Umpamanya, perasaan cemas 
yang tidak begitu dirasakan tentang bahaya tidak dapat menjawab 

pertanyaan dalam ujian, melindungi kita dari kegagalan, karena memaksa 
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kita untuk belajar. Tetapi perasaan cemas yang hebat dapat menghalangi 
kita untuk pergi ke sekolah. Dengan demikian, kita tidak hanya akan gagal 
dalam ujian, tetapi juga akan gagal dalam kehidupannya. 

Kecemasan tersebut, terutama sekali akan terjadi saat siswa 
menghadapi ujian sebab ujian merupakan suatu tolok ukur bagi 
keberhasilan siswa dalam menempuh proses pendidikannya ke jenjang 
selanjutnya. Seperti yang dinyatakan Shadily (2002) bahwa ujian 
merupakan suatu pemeriksaan mengenai pengetahuan, keahlian atau 
kecerdasan seseorang (siswa) untuk diperkenankan atau tidak dalam 

mengikuti pendidikan tingkat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa 
optimalnya hasil belajar siswa bergantung pada bagaimana proses belajar 
serta kesungguhan mereka dalam menjalani ujian, sehingga siswa 
diperkenankan untuk mengikuti pendidikan kejenjang selanjutnya. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada salah seorang Guru 

di SMA Swasta Al-Azhar Medan, diketahui bahwa siswa akselerasi di SMA 
Swasta Al-Azhar, khususnya lebih siap menghadapi ujian sebab mereka 
sudah sering mengalami simulasi di akhir pelajaran. Sementara bagi siswa 
reguler sendiri, mereka jarang mengalami simulasi sehingga ketika ujian 
tiba tidak jarang dari mereka yang kurang siap dan sebagian lainnya 
mengambil les private tambahan (hasil wawancara, 2006). Dalam 

kesempatan yang sama, peneliti mencoba mewawancarai salah seorang 
siswa program akselerasi, ia menyatakan bahwa baginya rasa cemas 
pastilah ada, karena guru-guru selalu memacu mereka untuk mencapai nilai 
yang baik dari satuan pelajaran yang diinginkan oleh pihak sekolah (hasil 
wawancara, 2006). Hal senada juga dikatakan oleh salah seorang siswa 
program reguler, bahwa perasaan cemas dan takut gagal pasti ada (hasil 
wawancara, 2006). 
 

METODE 

 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan berjumlah 66 orang yang 

terdiri dari 33 orang dari siswa program akselerasi kelas XI^XII (diambil 
seluruhnya) dan 33 orang dari siswa program reguler kelas XII 
(mempergunakan teknik random sampling). Alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala kecemasan dalam menghadapi ujian. Uji daya 
beda aitem menggunakan teknik pearson product moment dan diperoleh hasil 

ujicoba dengan menggunakan try out terpakai. 

Teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas skala kecemasan 

dalam menghadapi ujian adalah koefisien alpha Cronbach (α), dan diperoleh 
nilai alpha crobachnya 0,955. Hal ini menyatakan bahwa skala kecemasan 

dalam menghadapi ujian adalah reliabel dengan menggunakan program 
SPSS for Windows Release 12.0. 
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HASIL 

 
Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui 

perbedaan kecemasan dalam menghadapi ujian antara siswa program 
reguler dengan siswa program akselerasi. Untuk itu, hipotesis pada 
penelitian ini adalah ‖terdapat perbedaan kecemasan dalam menghadapi 
ujian antara siswa program reguler dengan siswa program akselerasi di 
SMA Swasta Al-Azhar Medan‖. Diasumsikan bahwa siswa program 
akselerasi mengalami kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan siswa 

program reguler dalam menghadapi ujian. 

Berdasarkan hasil pengujian t-test dengan α = 0,05 diketahui skor 
kecemasan dalam menghadapi ujian menunjukkan hasil signifikansi t = - 
0,143 dengan p = 0,887, dimana p > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Ha 
ditolak dan Ho diterima, berarti tidak terdapat perbedaan kecemasan dalam 

menghadapi ujian antara siswa program reguler dan siswa program 
akselerasi. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut, 

 

Tabel 1 
Rangkuman Hasil Penelitian  

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

Kelas Aksel 33 120.79 23.39 4.07 
Reguler 33 121.61 23.05 4.01 

 

 Levene’s Test 

for Equality 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

kelas Equal 
variances 
assumed 

.242 .624 -
.143 

64 -.82 5.72 -12.24 10.60 

 Equal 
variances 

not 
assumed 

 .624 -
.143 

63.986 -.82 5.72 -12.24 10.60 

 

Mean Hipotetik dan Mean Empirik 
Untuk mengetahui bagaimana kondisi kecemasan dalam menghadapi ujian 
pada subjek penelitian ini adalah dengan cara membandingkan antara nilai 
rata-rata hipotetik dengan nilai rata-rata empiriknya.Skala kecemasan terdiri 
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dari 52 aitem yang masing-masing aitemnya diberi skor yang berkisar mulai 
dari 1, 2, 3, 4 (diformat dengan menggunakan skala Likert), dengan 

demikian skor hipotetik minimum yang mungkin dicapai adalah 52 x 1 = 52 

dan skor hipotetik maksimum adalah 52 x 4 = 208. Oleh karena itu rentang 
skor skala kecemasan adalah 208-52 = 156, dan dibagi dalam 6 satuan 
standar deviasi maka diperoleh standar deviasi hipotetiknya adalah 156/ 6 
= 26. Angka 26 adalah estimasi standar deviasi populasi yang akan kita 
gunakan untuk kategorisasi subjek. 

Sementara itu, Mean hipotetik/ teoritis dari skala kecemasan adalah 

{(52+208):2}=130. Berdasarkan perhitungan mean empiris dan hipotetik 
dari skala kecemasan dapat kita lihat pada tabel berikut, 

 
 

Tabel 2 
Perbandingan Skor Hipotetik dan Skor Empirik Skala Kecemasan dalam 

Menghadapi Ujian 

Kelas Hipotetik Empirik 

 Min Maks Mean SD Min Maks Mean SD 

Akselerasi 52 208 130 26 58 183 120.79 23.393 
Reguler 52 208 130 26 66 165 121.61 23.051 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa mean empiris skala kecemasan 

pada kelas Akselerasi yaitu 120,79 lebih rendah dari mean hipotetik yaitu 

130 (e=120,79<h=13 ). Hal ini berarti secara umum kecemasan dalam 
menghadapi ujian yang dialami oleh siswa kelas Akselerasi adalah lebih 
rendah dari rata-rata populasi yang diasumsikan. Mean empiris skala 

kecemasan pada kelas Reguler yaitu 121,61 lebih rendah dari mean 

hipotetik yaitu 130 (e=121,61<h=130). Hal ini berarti secara umum 
kecemasan dalam menghadapi ujian yang dialami oleh siswa kelas Reguler 
adalah lebih rendah dari rata-rata populasi yang diasumsikan. 

 

Hasil Tambahan 
Berdasarkan hasil deskripsi data penelitian dapat dilakukan pengelompokan 
yang mengacu pada kriteria kategorisasi. Azwar (2000) menyatakan bahwa 
kategorisasi didasarkan pada asumsi bahwa skor subjek penelitian 
terdistribusi secara normal. Berdasarkan perhitungan Mean dan standar 
deviasi hipotetik di atas, skor skala kecemasan pada siswa program 

akselerasi dan siswa program reguler dapat dikategorisasikan dalam lima 
jenjang kategorisasi yaitu kecemasan yang sangat tinggi, tinggi, sedang, 
rendah dan sangat rendah, dengan norma kategorisasi sebagai berikut; 
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X  - 1.5     Sangat rendah 

 - 1.5  X  - 0.5    Rendah 

 - 0.5  X  + 0.5   Sedang 

 + 0.5  X  + 1.5   Tinggi 

 + 1.5  X    Sangat Tinggi 

 

Tabel 3 
Kategorisasi Skor Skala Kecemasan dalam Menghadapi Ujian Siswa Program 

Reguler 

 Nilai Kategorisasi Jumlah Frekuensi 

X  - 1.5  X  104 Sangat Rendah 8 24.24% 

 -1.5  X  - 0.5  104 X 117 Rendah 4 12.12 % 

 -0.5  X + 0.5  117 X 143 Sedang 15 45.45 % 

+0.5  X  + 1.5  143 X 156 Tinggi 4 12.12 % 

 + 1.5  X 156 X Sangat Tinggi 2 6.06 % 

 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, ada 15 siswa program 

reguler (45,45%) yang mengalami kecemasan pada taraf sedang, delapan 
siswa (24,24%) yang mengalami kecemasan pada taraf sangat rendah, 
empat siswa (12,125) yang mengalami kecemasan pada taraf rendah dan 

tinggi, serta dua siswa (6,06%) yang mengalami kecemasan pada taraf 
sangat tinggi.  

 

Tabel 4 
Kategorisasi Skor Skala Kecemasan Menghadapi Ujian Siswa Program Akselerasi 

 Nilai Kategorisasi Jumlah Frekuensi 

X  - 1.5  X  104 Sangat Rendah 6 18.18 % 

 -1.5  X  - 0.5  104 X 117 Rendah 10 30.30 % 

 -0.5  X + 0.5  117 X 143 Sedang 14 42.42 % 

+0.5  X  + 1.5  143 X 156 Tinggi 1 3.03 % 

 + 1.5  X 156 X Sangat Tinggi 2 6.06 % 

 
Dari tabel di atas diketahui bahwa 14 siswa program akselerasi 

(42,42%) yang mengalami kecemasan pada taraf sedang, 10 siswa (30,30%) 
yang mengalami kecemasan pada taraf rendah, enam siswa (18,18%) yang 
mengalami kecemasan pada taraf rendah, dua siswa (6,06%) yang 
mengalami kecemasan pada taraf sangat tinggi dan satu siswa (3,03%) yang 

mengalami kecemasan pada taraf tinggi. 

 



TAZKIYA Journal of Psychology  Vol. 19 No. 2 Oktober 2014 

231 

DISKUSI 

 
Berdasarkan hasil pengujian t-test dengan α = 0,05 diketahui skor 

kecemasan menunjukkan hasil signifikansi t = - 0,143 dengan p = 0,887, 
dimana p > 0,05. Dari hasil analisis tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa 
Ha Ditolak, berarti tidak ada perbedaan kecemasan dalam menghadapi 
ujian antara siswa program reguler dan siswa program akselerasi di SMA 
Swasta Al-Azhar Medan. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Fawzia 
(dalam Hawadi, 2004) bahwa tuntutan, harapan dan tekanan yang dialami 

oleh siswa akselerasi membuat mereka cemas dalam menghadapi ujian. 
Tekanan dari lingkungan tersebut dikarenakan adanya harapan yang 

tinggi dari orang tua agar menjadi anak yang sukses atau desakan 
masyarakat agar menjadi individu yang bermanfaat di masyarakat, serta 
anggapan guru dan teman-teman agar dapat berhasil dalam menentukan 

pilihan karier di kemudian hari. (Alim, dalam Hawadi, 2004). 
Tidak terbuktinya hipotesa dalam penelitian ini, kemungkinan 

dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu: 
1. Dalam penelitian ini, kecemasan yang diukur adalah kecemasan dalam 

menghadapi ujian pertengahan semester. Ujian pertengahan semester 
bukan merupakan penentu, sehingga tidak begitu membuat cemas. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara terpisah terhadap 
salah seorang siswa program akselerasi dan reguler bahwa mereka 
menyatakan ujian Mid (pertengahan semester) tidak membuat mereka 
cemas, dan tidak terlalu menakutkan, kecuali ujian akhir nanti/ UAN 
yang menentukan tamat tidaknya mereka dari sekolah dan mereka 
menganggap bahwa ujian sebagai suatu hal yang sudah selayaknya 

dilakukan, bukanlah sebagai suatu hal yang dirasakan sebagai paksaan 
dan dianggap sebagai situasi yang mengancam (hasil wawancara, 2007). 
Pendapat tersebut, dapat dianggap suatu hal yang wajar jika dikaitkan 
dengan pendapat Sudjana (2005) menyatakan bahwa ujian merupakan 
hasil belajar siswa yang merupakan akibat dari suatu proses belajar siswa 
selama menjalani pendidikannya. Senada dengan hal tersebut, Mahmud 

(1998) menyatakan bahwa ujian merupakan suatu penilaian yang 
dilakukan sebagai hasil dari suatu proses belajar mengajar. 

2. Baik siswa program akselerasi maupun siswa program reguler, kedua-
duanya dituntut orang tua, guru dan masyarakat untuk dapat meraih 
sukses dan berprestasi. Tuntutan dari lingkungan tersebut dikarenakan 
adanya harapan yang tinggi dari orang tua agar menjadi anak yang 

sukses atau desakan masyarakat agar menjadi individu yang bermanfaat 
di masyarakat, serta anggapan guru dan teman-teman agar dapat berhasil 
dalam menentukan pilihan karier di kemudian hari. Seperti yang 
diungkapkan oleh Alim (dalam Hawadi 2004) bahwa sebutan maupun 
harapan yang diberikan oleh masyarakat kepada siswa akselerasi, juga 

dirasakan siswa program reguler. Hal tersebut diperkuat dengan 
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pendapat Grainger (1999) bahwa setiap individu akan mengalami 
tuntutan yang berhubungan dengan dirinya sendiri baik dirumah, 
ditempat kerja maupun di sekolah. 

3. Terdapat faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi kecemasan dalam 
menghadapi ujian, tetapi tidak dikontrol dalam penelitian ini, seperti tipe 
kepribadian, sikap, tingkat sosial. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Grainger (1999) yang menyatakan bahwa ciri kepribadian, sikap, tingkat 
sosial keluarga dapat mempengaruhi tingkat kecemasan seorang 
individu. 

Berdasarkan nilai rata-rata yang telah diperoleh dalam penelitian ini, 
maka dapat diketahui bahwa mean empiris kecemasan pada siswa program 

Akselerasi yaitu 120.79 lebih rendah dari mean hipotetiknya yaitu 130 (e = 

120,79 <h= 130), namun masih berada pada kategori sedang. Demikian 
juga pada siswa program Reguler, mean empiris kecemasannya yaitu 121.61 

lebih rendah dari mean hipotetiknya yaitu 130 (e = 121.61 <h= 130), 
namun masih dalam kategori sedang. Secara umum, dinyatakan bahwa 
kecemasan dalam menghadapi ujian yang dialami oleh siswa program 
Reguler dan siswa program Akselerasi adalah sedang. 

Dari persentase hasil tambahan dalam penelitian, dapat diketahui 
bahwa pada siswa program reguler, ada 15 siswa (45,45%) yang mengalami 

kecemasan pada taraf sedang, delapan siswa (24,24%) yang mengalami 
kecemasan pada taraf sangat rendah, empat siswa (12,125) yang mengalami 
kecemasan pada taraf rendah dan tinggi, serta dua siswa (6,06%) yang 
mengalami kecemasan pada taraf sangat tinggi. Sementara itu, pada siswa 
program akselerasi ada 14 siswa (42,42%) yang mengalami kecemasan pada 
taraf sedang, 10 siswa (30,30%) yang mengalami kecemasan pada taraf 

rendah, enam siswa (18,18%) yang mengalami kecemasan pada taraf 
rendah, dua siswa (6,06%) yang mengalami kecemasan pada taraf sangat 
tinggi dan satu siswa (3,03%) yang mengalami kecemasan pada taraf tinggi. 

Menurut Atkinson (1999), kecemasan merupakan emosi dan emosi 
juga dapat bermanfaat/ bernilai positif yaitu membuat prilaku individu 
menjadi termotivasi untuk melakukan aktivitas tertentu, namun dapat juga 

menyebabkan suatu hal yang negatif, yang mengakibatkan stress sehingga 
menghambat/ mengganggu usaha seseorang untuk mencapai tujuannya. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh dalam penelitian 
ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Tidak terdapat perbedaan kecemasan dalam menghadapi ujian antara 

siswa program reguler dan siswa program akselerasi di SMA Swasta Al-
Azhar Medan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil pengujian t-test dengan α 

cronbach = 0,05, diketahui skor kecemasan menunjukkan hasil 

signifikansi t = -0,143 dengan p = 0,887, dimana nilai p > 0,05. 
2. Kecemasan yang dialami oleh siswa program reguler dan siswa program 

akselerasi lebih rendah daripada rata-rata populasi yang diasumsikan. 

Hal ini ditunjukkan dari mean empiris kecemasan pada siswa reguler 
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yaitu 121,61 lebih rendah dari mean hipotetik yaitu 130 (e = 121.61 

<h= 130). Sedangkan pada siswa program akselerasi mean empiris 

yaitu 120,79 lebih rendah dari mean hipotetik yaitu 130 (e = 120.79 

<h= 130). 
3. Bagi siswa program Reguler, ada 15 siswa (45,45%) yang mengalami 

kecemasan pada taraf sedang, delapan siswa (24,24%) yang mengalami 
kecemasan pada taraf sangat rendah, empat siswa (12,125) yang 
mengalami kecemasan pada taraf rendah dan empat siswa (12,125) yang 

mengalami kecemasan pada taraf tinggi, serta dua siswa (6,06%) yang 
mengalami kecemasan pada taraf sangat tinggi. Sedangkan pada siswa 
program akselerasi ada 14 siswa (42,42%) yang mengalami kecemasan 
pada taraf sedang, 10 siswa (30,30%) yang mengalami kecemasan pada 
taraf rendah, enam siswa (18,18%) yang mengalami kecemasan pada 
taraf rendah, dua siswa (6,06%) yang mengalami kecemasan pada taraf 
sangat tinggi dan satu siswa (3,03%) yang mengalami kecemasan pada 
taraf tinggi. 

Sejalan dengan kesimpulan yang telah dibuat, maka berikut ini dapat 
diberikan beberapa saran, antara lain: 
1. Sebaiknya pihak sekolah (guru) dan orang tua dapat membantu 

mengurangi kecemasan siswa dalam menghadapi ujian, terutama bagi 

siswa yang kecemasannya sangat tinggi. Hal ini dilakukan dengan 
memberi nasehat pada siswa agar lebih memfokuskan pada pelajaran, 
serta berupaya untuk memperoleh prestasi terbaik sesuai dengan 
kemampuan. Disamping itu, tidak terlalu mengkhawatirkan pada hal-hal 
yang dianggap dapat mempengaruhi kecemasannya dalam menghadapi 
ujian serta menyerap lebih banyak energi psikis sehingga mereka tidak 

dapat menggunakan pemikiran mereka secara optimal (memperoleh 
prestasi secara maksimal). Untuk siswa yang mengalami kecemasan 
dalam kategori sangat rendah, dikhawatirkan mereka terlalu sepele 
dengan ujian yang akan mereka hadapi dan hal ini juga berbahaya bagi 
siswa tersebut, maka pihak sekolah (guru) perlu mewaspadainya. 
Sedangkan siswa yang berada pada kategori sedang, tetap diwaspadai 

karena ada kemungkinan menjadi tinggi. Untuk itu, diharapkan bahwa 
kecemasan yang mereka rasakan dapat menjadi pemacu dalam 
berprestasi. 

2. Untuk siswa, jadikanlah kecemasan yang dirarasakan sebagai pemacu 
dalam berprestasi dan cobalah lebih terbuka kepada guru ataupun orang 

tua, agar mereka dapat membantu dalam mencari jalan keluar atas 
kecemasan yang dirasakan ketika menghadapi ujian. 

3. Untuk peneliti selanjutnya yang ingin membuat penelitian yang sejenis, 
maka disarankan agar: 
a. Mengontrol faktor-faktor lain yang diperkirakan mempengaruhi 

kecemasan siswa dalam menghadapi ujian tetapi belum dikontrol 

dalam penelitian ini, seperti: tipe kepribadian, sikap, tingkat sosial. 
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b. Membandingkan kecemasan siswa pada saat ujian pertengahan 
semester dengan ujian akhir semester bahkan dengan ujian penentu 
kelulusan seperti UAN (Ujian Akhir Nasional). 
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Abstract 
Procrastination is one of the phenomena of the problems that affects millions of students 
worldwide. Academic procrastination is one of the most usable reasons of the failure or the 
academic performance of the students is not maximal in college. A lot of scientific evidences 
that suggests that many academic procrastination associated with various disadvantages in 
academic and non-academic. Effects of procrastination in general students will experience 
academic decline, in addition they also seized the high tension and anxiety. There are 
basically two kinds that affect procrastination are internal factors and external factors. 
Internal factors such as physiological and psychological aspects, while external factors such as 
a variety of things that affect the individual in development ranging from parenting styles, 
family influences, and so on. Various tips to overcome procrastination is discussed both in the 
aspect of preventive, developmental, and curative. 
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Abstrak 
Prokrastinasi merupakan salah satu fenomena permalahan yang mempengaruhi jutaan 
pelajar di seluruh dunia. Prokrastinasi akademik adalah salah satu alasan yang paling sering 
dipergunakan dalam merasionalisasi kegagalan atau  kinerja akademik yang tidak maksimal 
dari mahasiswa di perguruan tinggi. Banyak bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa 
prokrastinasi akademik banyak berhubungan dengan berbagai macam kerugian dalam 
bidang akademik maupun non-akademik. Efek prokrastinasi pada umumnya mahasiswa 
akan mengalami penurunan akademik, di samping itu mereka juga dihinggapi ketegangan 
dan kecemasan yang tinggi. Pada dasarnya ada dua hal yang mempengaruhi prokrastinasi 
yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa aspek fisiologis dan 
psikologis, sedangkan faktor eksternal berupa berbagai hal yang mempengaruhi individu 
dalam perkembangannya mulai dari gaya pengasuhan orang tua, pengaruh keluarga, dan 
sebagainya. Berbagai tip untuk mengatasi prokrastinasi didiskusikan baik dalam aspek 
preventif, developmental, maupun kuratif. 
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PENDAHULUAN 
 
Dalam kehidupan sehari-hari hampir setiap orang pasti pernah melakukan 

kegiatan penundaan (prokrastinasi). Ada sebagian orang melakukan 
penundaan suatu kegiatan karena keterbatasan waktu, atau memilih waktu 
lain yang lebih baik, lebih longgar, sehingga hasilnya lebih baik. Namun ada 
pula, sebagian orang menunda melaksanakan suatu tugas tanpa sebab yang 
jelas atau membatalkan suatu kegiatan tanpa sebab sehingga menjadikan 
orang lain kebingungan mengikuti pola kegiatannya. Oleh karena itu, hasil 

yang diperoleh orang yang kedua ini bernilai negatif, berbeda sama sekali 
dengan kasus pertama di atas. Dengan demikian, persoalan tunda menunda 
pada dasarnya netral, semua orang sangat mungkin melakukannya, hanya 
saja konteks penundaan tersebut menjadi persoalan. 

Dalam dunia akademis melaksanakan kegiatan belajar mestinya 

merupakan kebutuhan atau kesadaran dari mahasiswa. Namun dalam 
kenyataan yang diketemukan keseharian dijumpai bahwa mahasiswa 
dengan sengaja dan tanpa rasa bersalah mengatakan ―kumpulkan besok 
saja‖; ― Pak maaf tugas belum selesai, mohon minta waktu tambahan untuk 
mengerjakan‖; dan sebagainya. Ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan 
bahwa mahasiswa belum siap dengan tugasnya, sehingga dampaknya 

berbagai upaya dilakukan untuk mengejar ketertinggalannya. Penundaan 
dilakukan mahasiswa tanpa alasan yang jelas, atau tujuan yang pasti. 
Hanya menunda dan terus menunda. Inilah kebiasaan yang menjadi 
masalah yang harus dihilangkan. Dampak dari ketidakmampuan memenuhi 
tugas-tugas yang harus dikerjakan dan diserahkan kepada dosen adalah 
prestasi belajar yang tidak maksimal. 

Oleh karena itu, intensitas keterlambatan menyerahkan tugas sering 
juga dipandang sebagai bentuk kesulitan belajar (Abin Syamsudin, 1996). 
Hal itu karena gejala kesulitan belajar banyak berkaitan dengan 
kemampuan individu/mahasiswa dalam mengikuti proses perkuliahan yang 
diselenggarakan oleh dosen. Walaupun  banyak sekali gejala yang dapat 
dipakai untuk mendeteksi kesulitan dalam mengikuti kegiatan akademis, 

kebiasaan perilaku prokrastinasi dapat dipakai menjadi salah satu tanda 
untuk menunjukkan betapa korelasi yang terjadi antara prokrastinasi 
dengan perolehan prestasi akademis (Howel dan Watson, 2007). 

Kebiasaan suka menunda-nunda oleh banyak pihak ditangkap sebagai 
sesuatu masalah yang serius dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dunia 
pendidikan pada masyarakat modern. Penelitian melalui sejarah 

menunjukkan bahwa prokrastinasi telah menjadi suatu bencana yang 
merusak individu paling tidak sejak  tiga ribu tahun yang lalu (Steel dalam 
Sepehrian dan Lotf, 2012: 2987). Kondisi sekarang ditunjukkan dengan 
hasil penelitian Eliss dan Knaus (Sepehrian dan Lotf, 2012); dan informasi 
data dari Wikipedia menyatakan bahwa lebih dari 95 % mahasiswa di 
Amerika Serikat menunda untuk segera memulai mengerjakan tugas, dan 
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lebih dari 70% mereka akan mengulanginya. Gambaran ini dapat menjadi 
cerminan kondisi mahasiswa di Indonesia. 

Secara harafiah prokrastinasi berasal dari bahasa Latin procrastinat ; 

procrastinare yang berarti ―defer till the morning”  (Concise Oxxford English 

Dictionary: 2005) menunda sampai besok pagi, makna tersebut diperoleh dari 
asal kata pro yang berarti forward  dan crastinus yang berarti   belonging to 

tomorrow   sehingga pengertian prokrastinasi pada dasarnya merujuk pada 

pengertian  kecenderungan untuk menunda atau bahkan menghindar 
melakukan suatu kegiatan sampai besok hari atau bahkan sampai waktu 

yang tidak ditentukan. Dengan demikian, pengertian prokrastinasi 
sangatlah tidak menguntungkan apalagi dalam dunia akademik. Hal ini 
karena tanpa kesediaan mahasiswa untuk melakukan atau melaksanakan 
tugas yang diberikan oleh dosen, atau atas kesadaran sendiri mengerjakan 
kegiatan akademis maka proses kegiatan belajar yang diharapkan tidak 

pernah terjadi. Hal itu karena prokrastinasi mencakup juga menghindar dari 
sesuatu yang diketahui yang seharusnya dikerjakan. Dengan kata lain, 
keengganan melaksanakan atau menunaikan tugas-tugas akademik baik 
disengaja atau tidak disengaja tetap sama saja akan berakibat tidak baik 
terhadap individu. Untuk itu, adanya keinginan untuk menunda 
mengerjakan tugas atau bahkan menghindar dari melaksanakan tugas-tugas 

akademik merupakan sesuatu yang merugikan, dan oleh sebab itu harus 
dihilangkan. Dalam situasi akademik tersebut Senecal et. all (1995: 607) 
menjelaskan   

 
“procrastination as  „…knowing  that one is supposed to and perhaps even 
wanting to complete an academic task but failing to perform the activity 

within the expected or desired time frame‟. Procrastination involves avoiding 
doing what we know we should be doing. Sometimes we can be creative in our 
avoidance strategies. If you find yourself procrastinating on a regular basis 
then a bit of soul searching is worth doing to help you understand  the reasons 
for your inactivity”. 

 

Perkembangan studi tentang prokrastinasi menunjukkan bahwa 
prokrastinasi bukan masalah kemampuan membagi waktu semata. Hal itu 
merupakan proses yang kompleks yang mencakup masalah afektif, kognitif , 
dan komponen perilaku (Burka dan Yuen, 2008: 1-3). Dengan demikian, 
aspek permasalahan prokrastinasi tidaklah sederhana, namun melibatkan 
banyak aspek individu. 

Seperti dikemukakan di atas bahwa tidak semua tingkah laku 
prokrastinasi memiliki efek negatif.  Oleh karena itu, Chu dan Choi (2005: 
247) membagi prokrastinasi menjadi dua: (a)  passive  procrastination,  yaitu 

meliputi mereka yang melakukan prokrastinasi dalam artian tradisional. 
Secara kognitif, mereka yang termasuk passive  procrastinator tidak dengan 

sengaja melakukan penundaan mengerjakan tugas, tetapi lebih cenderung 
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menunda tugas karena tidak mampu membuat keputusan dengan cepat dan 
bertindak dengan segera. Oleh karena itu, passive  procrastination merupakan 

penundaan yang tidak bertujuan, berakibat jelek, dan sering menimbulkan 

masalah. Berdasarkan perspektif di atas maka ada dua bentuk passive  

procrastination yaitu terkait dengan keputusan (decisional), dan yang kedua 
berupa tindakan menghindar (avoidance). Decisional procrastination 

merupakan suatu penundaan dalam mengambil keputusan. Bentuk 
proskrastinasi ini merupakan sesuatu  yang mengawali (anteseden) kognitif 
dalam menunda untuk memulai melakukan suatu tugas. Hal itu dilakukan 

karena menganggap atau mempersepsikan situasi tugas sebagai sesuatu 
yang penuh dengan tekanan. Dampak dari hal tersebut lebih jauh adalah 
munculnya avoidance procrastination yang berupa perilaku untuk 

menghindarkan diri dari kondisi yang dianggap penuh tekanan (stress) 
tersebut. Bentuk perilaku yang nampak (behavioral) penundaan dianggap 

sebagai cara untuk menghindari tugas yang tidak menyenangkan dan sulit 
dilakukan. Prokrastinasi dilakukan untuk menghindari kegagalan dalam 
menyelesaikan tugas namun yang terjadi justru sebaliknya hasil buruk, 
merasa tidak mampu, gagal, dan sebagainya. Oleh karena itu, passive 

procrastinator merupakan perilaku negatif yang tidak berujung – lingkaran 

setan. Dan sebaliknya (b) active procrastination yaitu penundaan  

mengerjakan  tugas  yang bertujuan  untuk  memperoleh  informasi  yang  
lebih  lengkap  dan  akurat, penundaan dilakukan karena sebaliknya pelaku 
merasa sanggup bertanggung jawab terhadap perilakunya menunda. 
Mereka menunda tindakannya secara sengaja dan memfokuskan 
perhatiannya pada tugas lain yang lebih penting. Penundaan dilakukan 
secara disengaja untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam semua 

tugas yang dihadapi. Hal ini karena dirinya mampu mengatur diri dan tugas 
secara efektif. Dengan demikian, passive procrastinator dan active procrastinator 

berbeda baik secara kognitif, afektif, dan perilakunya. Di dalam artikel ini, 
prokrastinasi yang dimaksud adalah passive procrastinator, proskrastinasi 
inilah yang harus segera dihentikan. 

 

Jenis-jenis Tugas pada Prokrastinasi Akademik  
Azure  (2010: 63); serta Solomon  dan  Rothblum  (1984: 504)  dalam 
penelitiannya menggunakan  enam  area akademik  untuk  melihat  jenis-
jenis  tugas  yang  sering  diprokrastinasi  oleh mahasiswa, yaitu :  
1. Writing a term paper (Tugas mengarang). Tugas mengarang meliputi  

penundaan melaksanakan  kewajiban  atau tugas-tugas  menulis,  
misalnya  menulis  makalah,  laporan,  atau  tugas mengarang  lainnya. 

2. Studying for an exam (Belajar menghadapi ujian). Tugas  belajar 

menghadapi  ujian mencakup  penundaan belajar  untuk  menghadapi  
ujian  misalnya  ujian  tengah  semester,  akhir semester,  atau  ulangan  
mingguan.   
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3. Keeping up with weekly reading assignments (Membaca). Tugas  membaca  

meliputi  adanya penundaan untuk membaca buku  atau  referensi yang 
berkaitan dengan  tugas akedemik  yang  diwajibkan.   

4. Performing administrative tasks (Kinerja administratif). Kinerja  tugas  

administratif,  seperti  menyalin catatan, mendaftarkan diri dalam 
presensi kehadiran, daftar peserta praktikum dan  sebagainya.   

5. Attending meetings (Menghadiri  pertemuan). Menghadiri  pertemuan,  

yaitu  penundaan  maupun keterlambatan  dalam  menghadiri  pelajaran,  
praktikum  dan  pertemuan-pertemuan  lainnya. 

6. Performing academic tasks in general (Kinerja tugas-tugas akademik  secara 

keseluruhan). Yaitu  menunda  mengerjakan  atau  menyelesaikan  tugas-
tugas akademik secara  umum. 

Namun demikian, sangat mungkin masih ada aspek lain yang belum 
tersebut dan berbeda dengan apa yang sudah diungkapkan oleh para peneliti 
di atas. 
 

Penyebab 
Faktor yang menyebabkan mahasiswa melakukan prokrastinasi dapat 
dikategorikan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor 
eksternal.  

1. Faktor internal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu 
yang mempengaruhi  prokrastinasi.  Faktor-faktor  itu meliputi  kondisi  
fisik  dan  kondisi psikologis dari individu, yaitu:  
a. Kondisi fisiologis (fisik)  individu.  Faktor  dari  dalam  diri  individu  

yang  turut mempengaruhi  munculnya  prokrastinasi  akademik  
adalah  berupa keadaan  fisik  dan  kondisi  kesehatan  individu. 
Penelitian tentang penyebab fisiologis prokrastinasi sebagian besar 
mengarah pada peran korteks prefrontal. Ini area otak yang bertanggung 

jawab untuk fungsi otak eksekutif seperti perencanaan, kontrol 
impuls, perhatian, dan bertindak sebagai filter dengan mengurangi 
rangsangan mengganggu dari daerah otak lainnya. Kerusakan atau 
aktivasi yang rendah di daerah ini dapat mengurangi kemampuan 

individu untuk menyaring rangsangan mengganggu, akhirnya 
menghasilkan perorganisasian perilaku yang lebih sedikit, kehilangan 
perhatian dan akhirnya prokrastinasi/penundaan meningkat 
(http://psychology.wikia.com/wiki/Procrastination). Contoh lain 
adalah kelelahan. Seseorang  yang  mengalami kelelahan (fatigue)  

akan  memiliki  kecenderungan yang  lebih  tinggi untuk melakukan 

prokrastinasi daripada yang  tidak mengalami kelelahan (Ferrari 
dalam Chu dan Choi, 2005).  

b. Kondisi  psikologis  individu. Menurut Chu dan Choi (2005) sifat  
kepribadian  individu  yang  turut  mempengaruhi munculnya 
perilaku prokrastinasi, misalnya        ciri kepribadian yang berupa  

kemampuan  mengatur diri (Park dan Sperling, 2012). Tingginya 

http://psychology.wikia.com/wiki/Procrastination
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kemampuan mengatur diri dibarengi dengan besarnya  motivasi yang 
dimiliki seseorang juga akan mempengaruhi prokrastinasi secara 
negatif,  di  mana  semakin  tinggi  motivasi  intrinsik  yang  dimiliki 

individu  ketika  menghadapi  tugas,  akan  semakin  rendah 
kecenderungannya  untuk  prokrastinasi  akademik  (Rakes dan 
Dunn, 2010). Berbagai hasil penelitian lain yang menunjukkan aspek-
aspek psikologis  lain  pada  diri  individu  yang  turut  mempengaruhi  
seseorang untuk mempunyai suatu kecenderungan perilaku 
prokrastinasi, antara lain:  (a) rendahnya  kontrol  diri dalam tujuan 

penggunaan dan kontrol waktu ( Chu dan Choi, 2005);  (b) self-

compassion dan motivasi (William et all., 2008) yang menunjukkan 

bahwa semakin individu merasa kasihan terhadap dirinya sendiri dan 
didukung dengan motivasi yang tinggi maka semakin rendah 
kemungkinan prokrastinasi akan dilakukan; (c) kecemasan (Azure, 

2011) yang mengungkapkan bahwa kecemasan berkorelasi dengan 
perilaku prokrastinasi akademik yang dilakukan mahasiswa; (d) 
atribusi (Gargari et all., 2011) yang mengungkapkan bahwa kunci 
untuk memahami penyebab prokrastinasi akademik adalah ―the 

knowledge of causal attribution styles to organize their learning” yang berarti 

bahwa kunci penyebab prokrastinasi akademik adalah pada 

pengetahuan tentang gaya penyebab untuk mengatur perilaku 
belajarnya; (e) Self-Regulation (kemampuan mengatur diri) yang 

menunjukkan bahwa mereka yang melakukan prokrastinasi akademik 
pada umumnya lemah dalam mengatur diri, dan bertingkah laku 
defensif (Park and Sperling, 2012);  demikian pula Rakes and Dunn 
(2010) yang menunjukkan bahwa pada saat motivasi intrinsik untuk 

belajar dan usaha untuk mengatur diri menurun maka yang terjadi 
adalah prokrastinasi akademik meningkat.  

2. Faktor  eksternal,  yaitu  faktor-faktor  yang  terdapat  di  luar  diri  
individu  yang  mempengaruhi  prokrastinasi.  Faktor-faktor  itu  antara  
lain  berupa pengasuhan  orang  tua  dan  lingkungan  yang  kondusif,  
yaitu  lingkungan yang lenient. 

a. Gaya  pengasuhan  orangtua.  Vahedi et. all. (2009) menjelaskan hasil 
penelitiannya bahwa orang tua yang menggunakan gaya pengasuhan 
cenderung keras atau tidak mendukung anak (harsh and unsupportive) 

yang ditandai dengan penolakan, kekacauan, paksaan, kekerasan 
(rejection, chaos, coercion) berhubungan secara negatif dengan perilaku 

prokrastinasi, sebaliknya orang tua yang cenderung menggunakan 

authoritative parenting yang ditandai dengan hubungan yang hangat 

(warmth), terstruktur jelas, dan dukungan untuk mandiri (autonomy 

support) berkorelasi untuk pengembangan kebiasaan pengaturan diri 
sehingga tidak menimbulkan masalah prokrastinasi. 

b. Kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan yang lunak terhadap 

prokrastinasi akademik lebih banyak dilakukan pada  lingkungan 
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yang  rendah dalam pengawasan daripada lingkungan  yang  penuh  
pengawasan. Rosario et all. (2009) menjelaskan  temuan 
penelitiannya sebagai berikut perilaku prokrastinasi akademik 

menurun ketika pendidikan orang tua semakin tinggi, tetapi perilaku 
prokrastinasi akan semakin tinggi terjadi pada mahasiswa yang 
jumlah keluarga/saudara semakin banyak, tingkat (grade level), dan 
mahasiswa yang mengalami underachievement.  

Berdasarkan  keterangan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa 
prokrastinasi  akademik  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor  internal,  yaitu  

faktor yang  ada  dalam  diri  individu  dan  faktor  eksternal  berupa  faktor  
di  luar  diri individu.  Faktor  tersebut  dapat  menjadi  pemicu munculnya  
perilaku  prokrastinasi atau  menjadi  faktor  konduktor  yang  akan  
menjadi  katalisator  sehingga perilaku prokrastinasi akademik seseorang 
justru semakin meningkat dengan adanya pengaruh faktor tersebut. Namun 

mungkin sebaliknya keberadaan faktor-faktor tersebut dapat pula menjadi 
penghambat untuk berkembangnya perilaku prokrastinasi 
 

Beberapa Pendekatan Umum Untuk Dipahami dalam Mengatasi 
Berdasarkan penyebab prokrastinasi tersebut maka pada dasarnya terdapat 
dua pendekatan untuk mengatasi prokrastinasi. Kedua pendekatan tersebut 

sesuai dengan jenis penyebab prokrastinasi, yaitu: 
1. Pendekatan internal 
Maksudnya adalah untuk mengatasi penyebab prokrastinasi yang 

cenderung disebabkan oleh faktor internal inividu. Oleh karena itu 
berbagai hal pada diri individu perlu dievaluasi di mana letak hambatan 
diri sehingga melakukan prokrastinasi akademik. Apakah berasal dari 

kondisi fisik ataukah dari faktor-faktor psikologis. Jika memang berasal 
dari faktor fisiologis maka mau tidak mau kondisi fisiologis yang 
mengganggu harus dihilangkan terlebih dahulu atau dipulihkan 
kondisinya terlebih dahulu. Mahasiswa yang merasa sangat lelah 
sehingga kelelahan maka kondisi tersebut harus dipulihkan terlebih 
dahulu. Jika kondisi fisiologis ada gangguan maka keaadaan fisiologis 

tersebut harus diobati terlebih dahulu. Demikian pula jika kondisi 
psikologis banyak menghambat dalam melaksanakan tugas-tugas 
akademik maka kondisi mental tersebut harus dibenahi terlebih dahulu 
sehingga justru dapat mendorong dilaksanakannya tugas-tugas akademis 
tersebut. 

2. Pendekatan eksternal, artinya upaya mengatasi prokrastinasi akademik 
melalui berbagai upaya yang dilakukan terutama berbagai hal yang ada 
di luar individu, hal ini karena penyebab prokrastinasi ada di luar 
individu. Namun demikian, faktor-faktor di luar individu tidak serta 
merta dapat diubah. Banyak diantaranya hal tersebut bersifat alamiah 
sehingga tidak bisa diubah. 
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Beberapa Tip 
Berikut diberikan beberapa hal yang dapat digunakan dalam berbagai 
konteks untuk pencegahan, pengembangan, maupun untuk penyembuhan 

prokrastinasi akademik. 
1. Preventif 

a. Tentukan tujuan secara jelas. 
Tujuan yang jelas merupakan arah kegiatan yang akan dilakukan. 
Oleh karena itu setiap kali ada tugas mahasiswa harus memiliki 
pengertian yang jelas mengenai tugas yang harus dilakukannya. 

Jangan takut bertanya jika memang belum jelas, hal tersebut 
merupakan kunci untuk dicapainya pemahaman yang mencukupi 
tentang tujuan yang akan dicapai. Kejelasan tujuan akan mendorong 
terpilihnya strategi yang paling efektif untuk mencapai tujuan. 
Sebaliknya, ketidakjelasan tujuan akan mengarahkan mahasiswa 

untuk menebak-nebak jenis tugas yang diberikan, dampaknya 
mahasiswa menjadi ragu-ragu, dan akhirnya mahasiswa akan 
memilih melakukan penundaan untuk mengerjakan tugasnya, bahkan 
untuk waktu yang sudah sangat mendesak. 

b. Buatlah pekerjaan yang besar atau kompleks menjadi lebih sederhana, 
lebih kecil, lebih memungkinkan ditangani (Chow, 2011). 

Seringkali setiap menerima tugas akademis mahasiswa mempersepsi 
tugas tersebut sebagai suatu tugas yang sangat berat, sangat sulit, 
sangat banyak, dan sebagainya. Hal tersebut berdampak pada sisi 
psikologis mahasiswa, yaitu  mereka akan merasa tidak berdaya 
untuk mengerjakan tugas tersebut. Dampaknya mahasiswa akan 
memilih menghindar untuk mengerjakan tugas tersebut. Sebenarnya 

tugas tersebut walaupun sangat kompleks atau sangat banyak akan 
dapat ditangani jika mahasiswa memiliki strategi untuk 
mengerjakannya. Saat menghadapi tugas yang sangat banyak atau 
kompleks maka startegi yang palimg jitu adalah mengerjakan tugas 
tersebut sedikit demi sedikit, diubah menjadi sesuatu tugas yang lebih 
sederhana, lebih kecil sehingga tugas tersebut akan terasa ringan, 

terasa lebih mudah dikerjakan. 
c. Biasakan untuk  selalu mengevaluasi diri (Chow, 2011), menentukan 

batas waktu sendiri untuk suatu tugas (Humprey and  Harbin, 2010), 
dan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi alasan 
untuk melakukan prokastinasi. 
Mahasiswa ketika mendapatkan tugas dari dosen sering merasa tugas 

tersebut mudah ditangani, sehingga pada saat dihadapkan pada 
pilihan mengerjakan tugas yang dirasa ringan atau melakukan 
aktivitas lain yang lebih menyenangkan sering tidak terasa terlena 
dengan kegiatan yang sebenarnya sama sekali tidak berkaitan dengan 
tugas atau bahkan menghambat tersebut. Akibatnya tanpa terasa 
batas waktu sudah di depan mata, kehabisan waktu. Hal ini dapat 
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dihindari sebenarnya jika mahasiswa selalu mengavaluasi dirinya 
terkait dengan batas waktu dan jenis-jenis tugas yang harus dilakukan. 
Artinya mahasiswa selalu membuat prioritas kegiatan yang harus 

dilakukan. Jika perlu ditambahkan batas-batas waktu yang lebih 
sempit untuk memberikan kesempatan segera mengerjakan tugas 
sesuai dengan pilihan prioritas kegiatan.  

d. Hindari harapan yang diluar jangkauan (unrealistic). 

Tidak ada manusia yang sempurna baik dalam pribadi ataupun karya-
karyanya. Jika hal ini dapat dipahami dengan baik, maka mahasiswa 

tidak perlu merasa rendah diri dengan tugas-tugas atau karyanya. 
Masa mahasiswa adalah masa belajar yang tentu saja dalam proses 
menuju lebih baik, lebih sempurna. Ketidaksempurnaan hasil karya 
yang ada atau terjadi pada saat mahasiswa tidak perlu ditunggu 
kesempurnaannya dengan cara melakukan penundaan untuk 

mengerjakan tugas. Ketidaksempurnaan karya merupakan cara 
belajar yang harus dilakukan dan ditempuh mahasiswa menuju hasil 
yang lebih baik dan lebih sempurna. Melalui proses selalu mencoba 
untuk mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin pada saat 
perkembangannya akan memudahkan proses kesempurnaan terjadi 
secara alami. Artinya mahasiswa bisa belajar dari hasil karyanya 

sendiri yang selalu diupayakan lebih baik. Oleh karena itu, kita tidak 
perlu berharap yang di luar jangkauan kita. 

2. Pengembangan 
a. Pastikan dan biasakan memiliki waktu yang cukup untuk berubah. 

Pada saat awal memasuki perguruan tinggi  merupakan masa emas 
untuk membentuk suatu perilaku akademis di perguruan tinggi. 
Momen seperti itu tidak pasti diperoleh ketika hendak 
mengembangkan suatu perilaku yang realtif baru. Pada saat sebagai 
mahasiswa baru minimal memiliki semangat baru dengan diperoleh 
suatu status sosial baru. Kondisi demikian pada umumnya dapat 
dipengaruhi dengan nilai-nilai baru sebagai masukan untuk 
pengembangan aspek-aspek kepribadian tertentu. Hal ini ditambah 

dengan kondisi yang  memungkinkan mahasiswa memiliki waktu 
yang lebih panjang untuk melakukan peruabahan perbaikan. 
Pengembangan kepribadian (kebiasaan baru) memang memerlukan 
waktu yang relatif lebih lama. Oleh karena itu, dalam rangka 
pengembangan kebiasaan akademik yang lebih baik diperlukan 
kesediaan dan waktu yang cukup untuk berubah. 

b. Perhatikan perkembangan diri dengan membuat jadwal secara 
teratur, mendatangi kelompok belajar, berkonsultasi dengan dosen 
wali, konselor, dan sebagainya. Kemajuan perubahan yang signifikan 
akan diperoleh jika perkembangan tersebut diikuti  perubahannya. 
Proses mengikuti perubahan tersebut dapat dilakukan dengan 
melakukan pemantauan secara teratur terhadap perubahan atau 
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dilakukan secara terjadwal. Proses perubahan diri juga bisa dilakukan 
dengan mengikuti kegiatan-kegiatan secara kelompok, artinya 
melakukan proses indentifikasi dan copying terhapa perilaku yang 

dikehendaki melalui proses kelompok. Jika masih kesulitan untuk 
menentukan perkembangan diri dapat dilakukan melalui konsultasi 
dengan penasehat akademik atau konselor. Melalui proses ini dapat 
dilakukan evaluasi oleh orang lain yang bernilai lebih obyektif. 
Apabila hasil evaluasi tersebut digunakan untuk melakukan refleksi 
maka perubahan yang positif pasti terjadi (Chow, 2011). 

c. Memberikan hadiah pada diri sendiri  (Humprey and  Harbin, 2010).\ 
Biasakanlah bersikap santai tidak tegang. Namun  pada saat 
menghadapi tugas yang cukup banyak secara sadar ataupun  tidak 
kondisi fisik maupun psikis  cenderung berubah menjadi tegang. 
Dalam kondisi tegang orang cenderung memilih solusi yang cepat 

atau instan, dan jika merasa tidak berdaya orang lebih memilih 
melakukan penundaan tugas tersebut. Oleh karena itu, harus pandai-
pandai mengelola kondisi fisik dan psikis dengan memberikan 
kesempatan untuk bersantai. Walaupun sebentar hal ini merupakan 
hadiah yang sangat bermakna. Apalagi menghadapi tugas yang terus 
menerus seakan tanpa henti dengan tingkat kesulitan yang semakin 

kompleks. Apabila  mampu memberikan hadiah-hadiah yang 
dibutuhkan oleh kondisi fisik maupun psikis maka return yang 

diperoleh akan sangat berlipat ganda kondisinya demikian Humprey 
and  Harbin (2010) menjelaskan. 

d. Bersikap positif. 
Menurut Burka and Yuen (2008: 264) untuk meningkatkan sikap 
positif ada beberapa hal yang bisa dilakukan, yaitu (1) meningkatkan 
mindset untuk selalu berkembang. Kesadaran untuk selalu 
berkembang memberikan dorongan positif untuk berubah lebih baik. 
Energi positif tersebut akan banyak mewarnai pola sikap dan 
perilaku. Sikap dan perilaku yang postif  akan memungkinkan 
menangani masalah tugas walaupun jumlah banyak dan waktu yang 

sangat terbatas. Artinya batas waktu atau deadline akan dapat diatasi 

dengan sikap dan perilaku yang positif (Humprey and  Harbin, 2010); 
(2) menjaga perspektif diri sendiri, maksudnya jika mahasiswa tidak 
mudah ikut arus teman atau orang lain maka memungkinkan dirinya 
akan tetap bisa bersikap positif terhadap keadaan. Kondisi sebaliknya 
akan terjadi jika mahasiswa mudah terpengaruh dari kondisi 

lingkungan sekitar; (3) bekerja sama. Menjalin kerja sama dengan 
orang lain akan memberikan wawasan makna tugas dari perspektif 
lain. Negosiasi makna terjadi ketika kondisi sendiri tidak mampu 
menemukan jalan keluar sehingga memungkinkan mahasiswa 
merubah perspektif yang lebih positif; (4) fleksibel dengan strategi. 

Suatu strategi yang matang belum tentu efektif untuk semua 
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persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, bersikap fleksibel untuk 
menangani masalah dengan menggunakan suatu strategi sangat 
diperlukan. Fleksibilitas akan menjamin dinamika kreativitas dalam 

menghadapi berbagai konteks permasalahan yang muncul; dan (5) 
agar tetap bisa bersikap positif diseyogyakan untuk selalu ingat yang 
paling penting. Maksudnya  tujuan yang telah ditetapkan atau tugas 
yang diberikan harus menjadi panduan utama dalam memilih 
melakukan berbagai aktivitas. Ketaatan menentukan prioritas menjadi 
pendorong untuk mengembangkan mindset yang selalu berkembang. 

Dengan demikian, sikap positif akan dapat terbangun dari dalam diri 
mahasiswa, dan akan memberikan dampak yang luar biasa bagi 
pengembangan diri mahasiswa. 

3. Kuratif 
Untuk dapat memperbaiki diri dari perilaku prokrastinasi yang telah 

dilakukan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 
a. Memaafkan diri.  Wohl et all ( 2010) dalam penelitiannya 

menjelaskan bagaimana peran memaafkan diri dalam mengubah 
kebiasaan prokrastinasi pada mahasiswa. Ternyata kemauan 
memaafkan diri merupakan langkah yang paling awal untuk memulai 
perubahan. Memaklumi kondisi diri di masa lalu kemudian diikuti 

keinginan dan kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik ternyata 
cukup efektif  untuk memulai perubahan. 

b. Memberikan instruksi pada diri sendiri (self-talk). Setelah diperoleh 

kesadaran dan keinginan untuk berubah maka  individu (mahasiswa) 
harus berani menentukan arah dengan memberikan perintah atau 
instruksi apa yang harus diperbuat. Kesadaran untuk melakukan 
sesuatu perubahan ini menjadi sangat penting sebagai tujuan yang 
harus dicapai/dilakukan. Di samping itu, keberanian memberikan 
instruksi kepada diri sendiri juga bermakna ketika menghadapi 
berbagai macam godaan atau pilihan maka diri (self) harus berani 

secara tegas menentukan pilihan yang paling tepat sesuai dengan 
tujuan. 

c. Segera mulai untuk mencoba berubah. Keberanian memilih yang 
terbaik bagi diri serta diperolehnya asertivitas perilaku untuk berubah 
harus segera diikuti dengan bukti untuk mencoba 
melakukan/mengerjakan pilihan atau tugas yang menjadi kewajiban. 
Banyak bukti menunjukkan bahwa banyak orang paham perlunya 
berubah, namun saat harus melaksanakan kewajiban tersebut orang 

kembali menjadi ragu-ragu, bahkan menundakembali tugas tersebut. 
Oleh karena itu, keinginan untuk berubah harus segera dilaksanakan 
seirng asertivitas dan sikap positif yang sedang berkembang. 
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DISKUSI 
 
Prokrastinasi pasif harus segera dihentikan dikalangan mahasiswa. Hal ini 

karena membawa kerugian yang luar biasa. Strategi umum yang dapat 
dilakukan untuk menghentikan prokrastinasi adalah dari diri sendiri dan 
luar individu. Secara teknis pomotongan siklus prokrastinasi dapat 
dilakukan dalam tiga mode. Pertama dengan mencegah individu 
melakukan, kedua dengan mengembangkan perilaku dan sikap positif, dan 
yang ketiga dengan mengobati bagi mereka yang telah mengidap perilaku 

yang kontra produktif ini.  
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Abstract 
Mental toughness as a capability to last and solve any obstacles, difficulties, or pressure also 
stay focus in match becomes an important for an atlet. This research aimed to test the effect of 
motivation, coping strategy, and optimism toward mental toughness. Multiple regression test 
was conducted with 210 data sample of student atlet showed that all variable together have a 
significant effect. Independent variable‟s dimensions which has a significant influence was 
positive thinking and hope. 

 
Keywords: Mental Toughness, Coping Strategi, Optimism, Motivation 

 

Abstrak 
Ketangguhan mental sebagai kesanggupan untuk bertahan dan mengatasi segala hambatan, 
kesulitan, atau tekanan serta tetap konsentrasi untuk bertanding menjadi hal yang sangat 
penting bagi atlet.  Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi, strategi coping 
dan optimisme terhadap ketangguhan mental. Uji multiple regresi dilakukan dengan data 
210 orang siswa sekolah atlet membuktikan bahwa secara bersama-sama ketiga variable 
memiliki pengaruh yang signifikan.  Dimensi independen variable, yang memiliki pengaruh 
signifikan adalah berfikir positif dan harapan. 

 
Kata Kunci: Ketangguhan Mental, Strategi Coping, Optimism, Motivasi  
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PENDAHULUAN 

 
Ada beberapa faktor yang memiliki kontribusi atas prestasi seorang atlet, 

diantaranya adalah kondisi fisik (Alderman, 1947; James, 1982 ), skill 
(Alderman, 1947; ), dan psikologis (Alderman, 1947; Ogilvie, 1968; Cooper 
, 1969; Hardiman, 1973;  James, 1982; Singgih, 1989).   Dari faktor-faktor 
tersebut di atas, faktor mental/ketangguhan mental yang memiliki peran 
paling krusial untuk meningkatkan prestasi atlet seseorang (Meyers, 
Whelan, & Murphy, 1996; Lidor & Henschen, 2003; Andersen, 2005; 

Morris, Spittle, & Watt, 2005; S. Murphy, 2005; Vealey, 2005; DeFrancesco 
& Burke, 1997; Durand-Bush & Salmela, 2002; Kitsantas & Zimmerman, 
2002).  

Studi selama berpuluh-puluh tahun menunjukkan bahwa latihan 
mental pada atlet bukan hanya berfungsi untuk mencapai keberhasilan 

(prestasi) namun juga sekaligus penting bagi kesejahteraan pribadi (personal 

well-being) mereka (Meyers, Whelan, & Murphy, 1996; Lidor & Henschen, 

2003; Andersen, 2005; Morris, Spittle, & Watt, 2005; S. Murphy, 2005; 
Vealey, 2005). Sekurang-kurangnya minimal terdapat empat faktor penting 
yang harus dikembangkan guna melatih mental seorang atlet, yaitu 
ketrampilan dasar (foundation Skill), ketrampilan penampilan (performance 

skill), ketrampilan pengembangan diri (personal development skill), dan 

ketrampilan tim (team skill). 

Atlet elit kelas internasional selalu memiliki kemampuan untuk 
kembali bangkit (resilience), kepercayaan diri dan keyakinan tak tergoyahkan 

(DeFrancesco & Burke, 1997; Durand-Bush & Salmela, 2002; Kitsantas & 
Zimmerman, 2002). Artinya kepercayaan diri yang konsisten merupakan 

kunci keterampilan menuju mental tangguh (mental toughness) 
Menurut Clough, Earl, dan Sewell (2002) ketangguhan mental adalah 

karakteristik individu yang cenderung mudah bergaul dan bersahabat 
memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi dan keyakinan yang tidak 
tergoyahkan, mampu mengendalikan nasib sendiri, orang-orang yang tetap 
relatif tidak terpengaruh oleh kompetisi atau kemalangan. 

Batasan lain dikemukakan oleh Loehr (dalam Jones et al, 2005) yaitu 
kemampuan untuk merespon segala situasi dengan santai, tenang, dan 
berenergi karena atlet yang memiliki ketangguhan mental telah belajar 
untuk mengembangkan dua kemampuan. Pertama, kemampuan untuk 
meningkatkan energi positif dalam krisis dan kesulitan, dan kedua untuk 
berpikir dengan cara tertentu sehingga memiliki sikap yang tepat dalam 
menghadapi masalah, tekanan, kesalahan, dan persaingan. 

Jones, Hanton, dan Connaughton (2007) menekankan bahwa 
ketangguhan mental sebagai sebuah kemampuan, dan merupakan sisi 
psikologis yang dimiliki secara alami atau yang dikembangkan oleh 
seseorang. Secara umum, ketangguhan mental dapat ditandai oleh 

kemampuan mengatasi tuntutan kompetisi, pelatihan dan gaya hidup 
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dengan baik dari pada orang lain atau lawan bertanding dalam performa 
olahraga. Secara khusus, bertanding lebih konsisten, tetap fokus, percaya 
diri dan dapat memegang kendali di bawah tekanan dari pada lawan pada 

sisa waktu yang ditentukan. 
Peneliti menggunakan batasan dari Gucciardi dkk (2008) sebagai 

pijakan berpikir.  Pendapat ini menekankan bahwa ketangguan mental 
adalah kumpulan nilai-nilai, sikap, perilaku, dan emosi yang 
memungkinkan pemain untuk bertahan dan mengatasi segala hambatan, 
kesulitan, atau tekanan yang dialami, tetapi juga untuk menjaga konsentrasi 

dan motivasi mereka secara konsisten untuk mencapai tujuan. 
Faktor-faktor yang dianalisa dalam penelitian untuk melihat 

ketangguhan mental atlet adalah motivasi, optimism, dan strategi coping. 
Motivasi memiliki peran yang penting atas munculnya ketangguhan mental 
seseorang.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Omar et al (2012) 

mengkonfirmasi bahwa motivasi berperan kuat atas ketangguhan mental 
para pemain sepak bola Malaysia. 

Strategi coping yang tepat memberikan kontribusi terhadap 
munculnya ketangguhan mental atlet (Jones, Graham, Sheldon, Hanton & 
Connaughton, 2007; Nicholls et al, 2008 ). Nicholls et al (2008) mengatakan 
bahwa strategi coping (mental imagery, effort expenditure, thought control, dan 

logical analysis), tetapi tidak berkaitan dengan strategi coping penghindaran 

(distancing, mental distraction, dan resignation). 

Optimisme secara konsisten sebagai karaketristik atlet yang dapat 
mempengaruhi ketangguhan Mental (Jones et al, 2002).   Pada penelitian 
yang dilakukan Norlander dan Archer (dalam Nicholls, Polman, Levy & 
Backhouse, 2007) ditemukan bahwa Optimisme adalah prediktor terbaik 

untuk ketangguhan mental dan performa atlet ski laki-laki dan perempuan 
antar negara dan perenang berusia 16-19 tahun.  Optimisme digambarkan 
dalam psikologi positif baik sebagai harapan masa depan yang positif yang 
terbuka untuk pengembangan (Carver & Scheier, 2002). De Rubeis, Evan, 
et al (dalam Parkes & Mallett, 2011),  mengatakan optimisme umumnya 
diukur sebagai harapan mengenai menghadapi kemungkinan hasil yang 

positif atau negatif. 
Peneliti ingin mengetahui pengaruh variabel demografi diantaranya, 

jenis kelamin, usia, cabang olahraga, dan prestasi. Menurut Clough et al 
(dalam Nicholls et al, 2009) laki-laki lebih percaya diri dan memiliki mental 
yang lebih tinggi pada kemampuan dalam bertanding dibandingkan dengan 
perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Nicholls et al (2009) 

mengatakan jenis kelamin tidak mempengaruhi ketangguhan mental. 
Penelitian yang dilakukan oleh Nicholls et al (2009) menujukkan bahwa 
usia berkorelasi positif dengan ketangguhan mental. Usia yang muda dan 
tua memiliki perbedaan dalam self-perceptions, pengaruh sosial, respon 

emosional, motivasi dan self-regulation pada olahraga dan pengalaman 

berpartisipasi.  Penelitian yang dilakukan oleh Bull, Shambrok, James dan 
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Brooks (dalam Nicholls et al, 2009), mengatakan bahwa ketangguhan 
mental muncul pada olahraga tertentu. Hasil ini mengatakan atlet yang 
beregu, tidak beregu dan tipe olahraga yang berbeda-beda memiliki 

performa yang sama. Keduanya berpengaruh terhadap ketangguhan mental. 
Tetapi, pada penelitian Nicholls et al (2009) mengatakan bahwa tipe 
olahraga tidak berpengaruh terhadap ketangguhan mental. Prestasi dalam 
bertanding yang diperoleh oleh atlet dapat merubah atribut yang mendasari 
ketangguhan mental. Karena atlet dapat belajar dari pengalaman yang telah 
dialaminya. Connaughton et al (2008) mengatakan pengalaman kompetisi 

adalah faktor krusial dalam membangun ketangguhan mental antara atlet. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih jelas dari pengaruh motivasi, strategi coping dan 

optimisme terhadap ketangguhan mental pada atlet.  Penelitian dilakukan 
terhadap siswa atlet SMA Negeri Ragunan sebagai generasi mendatang dari 

atlet-atlet Indonesia.  Di pundak merekalah presetasi olah raga Indonesia di 
masa datang diletakkan. Oleh karena itu penting mengidentifikasi kondisi 
ketangguhan mental dan factor yang mempengaruhi pada siswa sekolah ini.  
 

METODE 
 

Penelitian ini dilakukan pada atlet di SMA Negeri Atlet Ragunan Jakarta 
berjumlah 250 orang.  Pengambilan data dilakukan pada seluruh populasi, 
tetapi yang mengembalikan berjumlah 230 orang.   

Instrumen pengambilan data menggunakan adaptasi dari skala 
ketangguhan mental Mental Toughness Questionnaire 48 (MTQ48) yang terdiri 

dari empat aspek menurut Clough et al (2002) yaitu control, commitment, 

challenge dan confidence. Dari 48 item pada alat ukur MTQ48 hanya 27 item 
yang digunakan untuk menyesuaikan kebutuhan penelitian ini.   

Skala motivasi menggunakan The Multi-Motive Grid (MMG) dari 

Schmalt dan Sokolowski (1992) yang terdiri dari 12 item. Pengambilan data 
strategi coping berdasar pada Inventaire des Strate´gies de Coping en Compe´tition 

Sportive (ISCC), yang kemudian diadaptasi menjadi Coping Strategies in Sport 

Competition Inventory oleh Clark, Watson dan DeVellis (1995) dan terdiri 

dari 39 item dengan dua aspek yaitu  task-oriented coping dan emotion-oriented.  
Uji validitas item dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

menghasilkan 20 item MTQ48 yang valid, dari skala The Multi-Motive Grid 

(MMG) diperoleh 11 item yang valid, Coping Strategies in Sport Competition 

Inventory diperoleh 33 item yang valid, dan Life Orientation Test-Resived 

(LOT) diperoleh 8 item yang valid. 
Skala optimisme pada penelitian ini mengadopsi alat ukur Life 

Orientation Test-Revised. Life Orientation Test-Revised yang dipublikasikan oleh 
Scheir dan Carver (1994).  Life Orientation Test awalnya dipublikasikan pada 

tahun 1985 tetapi Scheir dan Carver mengevaluasi alat ukur ini kembali 

pada tahun 1994. Life Orientation Test-Resived (LOT) terdiri dari 10 item.  
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Peneliti melakukan exploratory analysis pada skala optimisme untuk 

melihat dimensi yang terbentuk dari sepuluh item pada skala optimisme. 
Ada dua dimensi yang terbentuk lalu peneliti menamai dimensi tersebut 

berdasarkan kelompok item yang terkumpul pada masing-masing dimensi 
sesuai dengan definisi optimisme.  Dimensi tersebut diberi nama berfikir 
positif dan harapan karena menurut Carver dan Scheier (2002) individu 
yang lebih optimis digambarkan memiliki harapan dan selalu berfikir 
positif.   

 

Gambaran Subyek Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di SMAN Atlet Ragunan Jakarta dengan subyek 
penelitian 230 atlet. Berikut ini gambaran umum mengenai subyek 
penelitian berdasarkan jenis kelamin, usia, asal daerah, cabang olahraga, 
dan prestasi. 

 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Peneliti akan memaparkan distribusi populasi berdasarkan jenis kelamin, 
yaitu sebagaimana yang tertera pada tabel di bawah ini  

 

Tabel 1 
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frequency Percent 

Perempuan 105 45,7% 
Laki-laki 125 54,3% 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa responden penelitian secara umum 

didominasi oleh atlet laki-laki dengan perbandingan prosentase adalah 
54,3% (125 orang) untuk laki2 dan 45,7% (105 orang) untuk atlet 
perempuan.   

 

Responden Berdasarkan Cabang Olahraga 
Gambaran umum responden berdasarkan cabang olahraga dijelaskan pada 

tabel berikut. 

 

Tabel 2 
Distribusi Responden Berdasarkan Cabang Olahraga 

Cabang Olahraga Frequency Percent 

Atletik 53 23% 
Bela Diri 48 20,9% 
Permainan Bola 129 56,1% 

Total 230 100% 

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa cabang olahraga dikelompokkan 
menjadi 3 kelompok yaitu 23% (53 orang) berasal dari cabang olahraga 

atletik, 20,9% (48 orang) berasal cabang olahraga bela diri seperti yudo, 
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taekwondo, tinju dll, 56,1% (129 orang) berasal dari cabang olahraga 
permainan bola seperti sepak bola, bulu tangkis, tenis, basket, sepak takraw 
dll. 

 

Skor Variabel Kontinum  
Berikut ini adalah hasil penghitungan kategorisasi skor variable-variabel 
yang datanya kontinum, yaiut ketangguhan mental dan optimisme. 

 

Tabel 3 
Kategorisasi Variabel 

Variabel Rendah Tinggi 

Ketangguhan mental 123 
53.5 % 

107 
46.5 % 

Optimisme (berpikir positif) 83 
36.1 % 

147 
63.9% 

Optimisme (harapan) 106 
(46.1 %) 

124 
(53.9 %) 

 
Berdasarkan tabel 3  diketahui bahwa responden yang memiliki 

tingkat ketangguhan mental rendah adalah 123 orang dengan persentase 
sebesar 46,5%, sedangkan responden yang memiliki ketangguhan mental 
tinggi berjumlah 107 orang atau sebesar  53,5%.  Kondisi ini 
mengindikasikan bahwa kebanyakan responden dalam penelitian ini 
memiliki ketangguhan mental yang rendah. 

Masih berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa responden yang memiliki 
tingkat optimisme (berfikir positif) rendah dengan persentase sebesar 36,1% 

atau sebanyak 83 orang, sedangkan responden yang memiliki optimisme 
(berfikir positif) tinggi sebanyak 147 orang atau sebesar  63.9%.  Keadaan 
ini menunjukkan bahwa kecenderungan berpikir responden dikuasai oleh 
mereka yang memiliki pikiran positif dibandingkan yang berpikir negatif. 

Dimensi optimism yang kedua adalah tentang harapan.  Table ini di 
atas dapat dibaca bahwa jumlah responden yang memiliki harapan tinggi 

lebih dominan dibandingkan yang memiliki harapan rendah, yaitu 124 
orang (53,9%) dibandingkan dengan 106 orang (46,1%).  Hal ini 
mengindikasikan, bahwa siswa sekolah atlet Ragunan memiliki optimisme 
yang tinggi baik dari sisi berpikir positif maupun dari dimensi yang lain, 
yaitu harapan.   

 

Motivasi  
Berikut ini adalah hasil penghitungan kategorisasi skor motivasi. 
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Tabel 4 
Hasil Kategorisasi Skor Motivasi 

 Frequency Percent 

Kebutuhan Berafiliasi 97 35.2 
Kebutuhan Berprestasi 52 22.6 
Kebutuhan Kekuasaan  81 35.2 

Total 230 100 

 

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa responden yang memiliki 
motivasi (kebutuhan berafiliasi) sebanyak 97 orang dengan presentasi 35,3 
%, responden yang memiliki motivasi (kebutuhan berprestasi) sebanyak 52 
orang dengan presentasi 22,6 %, sedangkan responden yang memiliki 
motivasi (kebutuhan akan kekuasaan) sebanyak 81 orang dengan presentasi 
35,2 %. 

Data dari tabel di atas menunjukkan bahwa motivasi yang dominan 
dari siswa atlet ragunan adalah afiliasi, kemudian diikuti kekuasaan dan 
terakhir prestasi.  Kondisi ini berarti orientasi para atlet ternyata lebih 
menunjukkan kecenderungan untuk mengembangkan sosialisasi dan 
mencari teman dibandingkan kebutuhan-kebutuhan yang lain.  Kebutuhan 
kedua adalah kebutuhan untuk berkuasa dapat dikategorikan lebih dominan 

dibandingkan kebutuhan prestasi. 
Kondisi ini menjadi sangat ironis, terlebih bila melihat latar belakang 

responden penelitian, yaitu siwa sekolah atlet.  Secara common sense, 
motivasi yang seharusnya menonjol dan dominan dari para atlet adalah 
kebutuhan untuk berprestasi.  Tetapi kondisi yang melekat pada responden 
justru menunjukkan kondisi sebaliknya.  Kebutuhan untuk prestos hanya 

dimiliki oleh sebagian kecil siswa, secara prosentase adalah 22.6 % (52 
orang).   

 
Strategi Coping  
Berikut ini adalah hasil penghitungan kategorisasi skor Strategi Coping. 

 

Tabel 5 
Hasil Kategorisasi Skor Strategi Coping 

 Frequency Percent 

Task-oriented Coping 107 46.5 
Emotion-oriented Coping 123 53.5 
Total 230 100 

 
Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa responden yang memiliki 

strategi coping yang berorientasi pada task sebanyak 107 orang dengan 
presentasi 46,5 %, sedangkan responden yang memiliki strategi coping yang 

berorientasi pada emotion sebanyak 123 orang dengan presentasi 53,5 %.   

Hal ini berarti bahwa dominasi penyelesaian masalah dari para siswa 
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sekolah atlet adalah emosional focus.  Artinya ketika muncul masalah dan 
persoalan, pendekatan yang lebih banyak digunakan adalah berorientasi 
pada emosi.  Artinya persoalan yang muncul akan di atasi dengan 

mengutamakan kesejahteraan psikologis, dan bukan pada masalah itu 
sendiri.  Hal ini tentunya tidak sesuai dengan kondisi ideal, atau pendekatan 
penyelesaian masalah yang seharusnya dimiliki. 

Task oriented coping bertolak belakang dalam mendekati ataupun 

mengatasi masalah dengan emotion coping.  Task coping memfokuskan diri 

pada bagaimana masalah itu muncul, mengapa muncul dan bagaimana 

mengatasinya.  Strategi-strategi apa yang akan dipilih dalam mengatasi 
persoalan yang mucul.  Task coping akan memunculkan perilaku seperti 

identifikasi permaslahan, pedekatan baru, dan rencana konkret atas masalah 
tersebut.  Langkah konkret yang akan ditempuh oleh pemilik tas coping 
adalah bagaiman meningkatkan kemampun sehingga bias menyelesaikan 
hambatan dalam berlatih dan bertanding.  

Strategi coping ini ternyata konfirmasi dengan motivasi yang 
dimiliki oleh responden.  Sebagian besar responden memiliki kebutuhan 
berafiliasi, hal ini menjadi masuk akal bila kemudian strategi coping yang 
digunakan adalah emosi coping .   

 

Uji Hipotesi Penelitian 
Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik regresi berganda 
dengan menggunakan software SPSS 17.  Analisa pertama dilakukan untuk 

melihat besaran R square atau prosentase varians dari dependent variable, 

yaitu ketangguhan mental yang diprediksikan oleh keseluruhan independent 

variable, sebagaimana table 6 di bawah ini. 

 

Tabel 6 
Model Summary 

 R R Square Adjusted R Square Std. Error of The 

estimate 

1 .608a .370 .335 7.46178 

a. Predictors: (Constant), MOTIV, COPING, POSITIF, HOPE, USIA, JK, CO, 
PRES 

b. Dependent Variable: MT 
 

Sebagaimana tabel di atas, terlihat bahwa 37 % bervariasinya 
ketangguhan mental ditentukan oleh bervariasinya independent variable yang 

diteliti. Sedangkan 63 % sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar 
penelitian. 

Analisis pengaruh dari keseluruhan independent variable pada 

penelitian ini terhadap ketangguhan mental. Adapun uji F dapat dilihat 
pada tabel 7 berikut ini.  
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Tabel 7 
Tabel Anova 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig 

1        Regression  7093.232 12 591.103 10.616 .000a 
             Residual 12082.151 217 55.678   
             Total 19175.383 229    

a. Predictors: (Constant), MOTIV, COPING, POSITIF, HOPE, USIA, JK, CO, 

PRES  
b. Dependent Variable: MT 

 
Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai signifikansi pada kolom paling 

kanan adalah (p < 0,05), maka hipotesis penelitian diterima, yaitu terdapat 
pengaruh yang signifikan dari motivasi, strategi coping, optimisme (berfikir 

positif), optimisme (harapan) dan juga variabel demografi terhadap 

ketangguhan mental. 
Analisis selanjutnya adalah mencari koefisien regresi dari seluruh 

dimensi independent variable.  Sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah  

8 ini: 
 

Tabel 8 
Koefisien Regresi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta  

(Constant) 6.193 11.017  .562 .575 
MOTIV .649 1.369 .022 .353 .672 
COPING -1.167 1.088 -.064 -1.073 .284 
POSITIF .499 .065 .241 4.087 .000 

HOPE .009 .070 .441  7.171 .000 
JK .277 1.082 .000 -.008 .993 
USIA 2.656 .584 .029 .475 .635 
CO -1.326 1.561 .211 3.044 .271 
PRES -.252 1.794 .267 -.303 1.629 

b. Dependent Variable : MT 

 
Berdasarkan koefisien regresi pada tabel 8 dapat disampaikan 

persamaan regresi sebagai berikut:   

 
Ketangguhan Mental‘ = 6,193 + 0,649 (motivasi) + (-1.167) coping + 0,499 

(positif)*  + 0,009 (harapan)* + 0,277 (jenis 
kelamin) + (2,656) usia + (-1,326) cabang 
olahraga + (-0,252) prestasi 

 



Ketangguham Mental Siswa SMA Negeri Atlet Ragunan Jakarta 

258 

Dari tabel di atas, untuk melihat signifikan atau tidaknya koefisien 
regresi yang dihasilkan, kita cukup melihat nilai Sig pada kolom yang paling 
kanan (kolom ke-6), jika P < 0.05, maka koefisien regresi yang dihasilkan 

signifikan pengaruhnya terhadap ketangguhan mental dan sebaliknya. Dari 
hasil diatas, hanya koefisien optimisme (berfikir positif) dan optimisme 
(harapan) yang signifikan, sedangkan lainnya tidak. Hal ini berarti bahwa 
dari 8 hipotesis minor terdapat 2 yang signifikan. Penjelasan dari nilai 
koefisien regresi yang diperoleh masing-masing IV adalah sebagai berikut: 
1. Nilai koefisien regresi motivasi sebesar +0,649 dengan signifikansinya 

sebesar 0,672 (p > 0,05). Hal ini berarti variabel motivasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap ketangguhan mental. 

2. Nilai koefisien regresi strategi coping sebesar -1,167 dengan signifikasinya 

sebesar 0,284 (p > 0,05). Hal ini berarti variabel strategi coping tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ketangguhan mental. 

3. Nilai koefisien regresi optimisme (berfikir positif) sebesar +0,499 dengan 
signifikasinya sebesar 0,000 (p < 0,05). Hal ini berarti variabel optimisme 
(berfikir positif) secara positif berpengaruh signifikan terhadap 
ketangguhan mental. Artinya semakin positif pikiran seseorang maka 
semakin tanggung mentalnya.  Dan sebalikinya, semakin berpikir 
negative maka mentalnya akan semakin rapuh.  

4. Nilai koefisien regresi optimisme (harapan) sebesar +0,009 dengan 
signifikasinya sebesar 0,000 (p < 0,05).  Hal ini berarti variabel 
optimisme (harapan) secara positif berpengaruh signifikan terhadap 
ketangguhan mental. Artinya semakin tinggi harapan seseorang maka 
semakin tinggi pula ketangguhan mentalnya. Semakin rendah harapan 
seorang atlet, maka mental yang dimilikinya semakin tidak 
tangguh/rapuh. 

5. Nilai koefisien regresi jenis kelamin sebesar +0,277 dengan signifikasinya 
sebesar 0,993 (p > 0,05). Hal ini berarti variabel jenis kelamin tidak 
berpengaruh signifikan terhadap ketangguhan mental. 

6. Nilai koefisien regresi usia sebesar +2,656 dengan signifikasinya sebesar 
0,635 (p > 0,05). Hal ini berarti variabel usia tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ketangguhan mental. 
7. Nilai cabang olahraga koefisien regresi sebesar -1,326 dengan 

signifikasinya sebesar 0,271 (p > 0,05). Hal ini berarti variabel cabang 
olahraga tidak berpengaruh signifikan terhadap ketangguhan mental. 

8. Nilai koefisien regresi prestasi sebesar -0,252 dengan signifikasinya 
sebesar 1,629 (p > 0,05). Hal ini berarti prestasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ketangguhan mental. 
 

Dari delapan independent variable yang diteliti, hanya dua independent variable 

yang berpengaruh signifikan terhadap ketangguhan mental. Setelah 
melakukan penelitian, diketahui independent variable yang signifikan 

berpengaruh yaitu optimisme (berfikir positif) dan optimisme (harapan). 
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Variabel motivasi, strategi coping, jenis kelamin, usia, cabang olahraga dan 

prestasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketangguhan mental. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel optimisme (berfikir 

positif) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketangguhan mental 
secara positif. Variabel optimisme (berfikir positif) signifikan baik pada 
pengujian koefisien regresi maupun proporsi variansnya. Hasil ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Nicholls et al (2008), optimisme 
ditemukan memiliki pengaruh sedang sampai tinggi terhadap ketangguhan 
mental (challenge, komitmen, control emotion, life control, confidence in ability, 

dan interpersonal confidence). Korelasi negatif ditemukan untuk ketangguhan 

mental dengan pesimisme. 
Peneliti menyimpulkan jika atlet memiliki optimisme yang tinggi 

dengan selalu berfikir positif pada segala situasi khususnya saat bertanding 
maka akan memunculkan ketangguhan mental yang tinggi. Variabel 
optimisme (berfikir positif) juga memberikan sumbangan cukup besar pada 
penelitian ini. 

Untuk hasil penelitian mengenai pengaruh variabel optimisme 
(harapan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketangguhan mental 
secara positif. Variabel optimisme (harapan) signifikan baik pada pengujian 
koefisien regresi maupun proporsi variansnya. Pada penelitian ini variabel 

optimisme (harapan) memiliki pengaruh yang paling tinggi diantara variabel 

independent lainnya. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nicholls et al 
(2008), optimisme ditemukan memiliki pengaruh sedang sampai tinggi 
terhadap ketangguhan mental (challenge, komitmen, control emotion, life 

control, confidence in ability, dan interpersonal confidence). Korelasi negatif 

ditemukan untuk ketangguhan mental dengan pesimisme. 
Peneliti menyimpulkan jika atlet selalu optimis dan selalu memiliki 

harapan yang tinggi saat berada pada situasi sulit pada pertandingan 
olahraga maka akan memunculkan ketangguhan mental yang tinggi. 
Variabel optimisme (harapan) juga memberikan sumbangan paling besar 
pada penelitian ini. 

Variabel motivasi tidak signifikan pengaruhnya terhadap ketangguhan 
mental. Variabel motivasi tidak signifikan pada pengujian koefisien regresi 
tetapi signifikan proporsi variansnya. Atlet yang memiliki kebutuhan 
berprestasi, kebutuhan berafiliasi maupun kebutuhan kekuasaan tidak 
signifikan mempengaruhi ketangguhan mental. Hal ini tidak sejalan dengan 

hasil penelitian Omar et al (2012) yang menunjukkan motivasi 

mempengaruhi ketangguhan mental pada performa baik pada mantan atlet 
sepak bola maupun tim sepak bola Malaysia. Hasil penelitian ini juga tidak 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan Shojaei et al, 2007 (dalam Omar 
et al, 2012).  

Peneliti menyimpulkan atlet yang memiliki kebutuhan berprestasi, 
kebutuhan berafiliasi maupun kebutuhan kekuasaan pada situasi olahraga 
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maupun saat bertanding tidak mempengaruhi atlet tersebut memiliki 
ketangguhan mental yang tinggi pula. Penelitian ini tidak sejalan dengan 
penelitian Omar et al (2012) mungkin disebabkan oleh perbedaan budaya di 

Indonesia dengan penelitian yang dilakukan Omar et al (2012) di Malaysia. 
Perbedaan pendekatan penelitian yang digunakan Omar et al dengan 
pendekatan kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuntitatif. Responden yang diteliti hanya atlet sepak bola sedangkan 
penelitian ini meneliti atlet dari cabang olahraga yang bermacam-macam 
seperi atletik, basket, sepak bola, silat, yudo dan lain-lain. 

Variabel strategi coping tidak signifikan pengaruhnya pada pengujian 

koefisien regresi, namun signifikan pada pengujian proporsi varians. 
Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nicholls 
et al (2008) yang   mengatakan strategi coping secara signifikan berkorelasi 

dengan ketangguhan mental. Artinya, pada atlet yang memiliki 

ketangguhan mental yang tinggi lebih dikaitkan dengan pendekatan strategi 
coping yang berorientasi pada tugas (mental imagery, effort expenditure, thought 

control, dan logical analysis), tetapi tidak berkaitan dengan strategi coping 

menghindar (distancing, mental distraction, dan resignation).  

Selanjutnya untuk variabel demografi, variabel demografi seperti jenis 
kelamin, usia, cabang olahraga dan prestasi tidak ada satupun yang 

signifikan pada pengujian koefisien regresi dan proporsi variansnya. 
Variabel jenis kelamin tidak signifikan mempengaruhi ketangguhan mental. 

Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Clough et 
al (dalam Nicholls, 2009) Laki-laki secara signifikan memiliki skor total 
ketangguhan mental lebih tinggi daripada perempuan. Tetapi hal ini sejalan 
dengan penelitian Nicholls (2009) yang mengatakan jenis kelamin tidak 

signifikan. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh variasi atribut yang 
mendasari yang berhubungan dengan ketangguhan mental pada laki-laki 
dan perempuan atau sebaliknya atau proses sosialisasi antara perempuan 
dan laki-laki yang berbeda. 

Pada penelitian ini jenis kelamin tidak signifikan mempengaruhi 
ketangguhan mental. Hal ini membuktikan bahwa di Indonesia jenis 

kelamin tidak mempengaruhi ketangguhan mental. Hal ini tidak sejalan 
dengan penelitian Clough (dalam Nicholls et al, 2009) yang dilakukan di 
Amerika yang mengatakan bahwa jenis kelamin signifikan.  

Variabel usia juga tidak signifikan mempengaruhi ketangguhan 
mental pada pengujian koefisien regresi maupun proporsi varians. Hal ini 
tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nicholls et al (2009) 

karena penelitian ini mengatakan ada pengaruh usia terhadap ketangguhan 
mental. 

Pada penelitian ini usia tidak signifikan mempengaruhi ketangguhan 
mental. Hal ini sejalan dengan penelitian Nicholls et al (2009) yang 
dilakukan di Amerika yang mengatakan bahwa usia tidak signifikan pula. 

Penelitian pada sampel atlet Indonesia khususnya di SMAN Atlet Ragunan 
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Jakarta dan di Amerika mengenai usia tidak mempengaruhi ketangguhan 
mental. 

Variabel cabang olahraga juga tidak signifkan berpengaruh terhadap 

ketangguhan mental baik koefisien regresinya maupun proporsi varians. Hal 
ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nicholls et al (2009) 
yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan di antara 
atlet yang berpartisipasi dalam tim atau olahraga individu dan atlet yang 
berpartisipasi dalam kontak atau non-kontak olahraga dan juga jenis 
olahraga atlet terhadap ketangguhan mental. Temuan ini mendukung 

gagasan bahwa ketangguhan mental adalah sifat kepribadian yang tidak 
berbeda dari situasi ke situasi, seperti yang disarankan oleh Bull et al (2005).  

Pada penelitian ini cabang olahraga tidak signifikan mempengaruhi 
ketangguhan mental. Hal ini sejalan dengan penelitian Nicholls et al (2009) 
yang dilakukan di Amerika yang mengatakan bahwa cabang olahraga tidak 

signifikan pula. Hal ini membuktikan bahwa cabang olahraga tidak 
mempengaruhi ketangguhan mental di Amerika maupun di Indonesia 
khususnya di SMAN Atlet Ragunan Jakarta. 

Selanjutnya, untuk hasil penelitian mengenai pengaruh variabel 
prestasi  tidak signifikan berpengaruh terhadap ketangguhan mental baik 
koefisien regresinya maupun proporsi varians. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Nicholls et al (2009), atlet yang memiliki 
tingkat prestasi tinggi tidak berpengaruh pada ketangguhan mental. Hal ini 
tidak sejalan dengan hasil penelitian Golby dan Sheed (dalam Nicholls at al, 
2009) atlet yang tingkat prestasinya lebih tinggi memiliki atribut fisik dan 
kemampuan teknis yang lebih akurat  dibandingkan dengan atlet yang 
memiliki tingkat prestasi lebih rendah. 

Pada penelitian ini prestasi tidak signifikan mempengaruhi 
ketangguhan mental. Hal ini sejalan dengan penelitian Nicholls et al (2009) 
yang dilakukan di Amerika yang mengatakan bahwa prestasi tidak 
signifikan pula. Hal ini membuktikan bahwa atlet yang memiliki prestasi 
sedikit atau banyak tidak mempengaruhi ketangguhan mental di Amerika 
maupun di Indonesia khususnya di SMAN Atlet Ragunan Jakarta. 

Berdasarkan hasil penelitian dan dikusi, rekomendasi yang dapat 
diberikan adalah peningkatan ketangguhan mental difokuskna pada latihan 
imagery terutama untuk penguatan optimism.  Pemahaman akan 
kemampuan dan kepercayaan diri mutlak bagi atlet Indonesia.  
Pendampingan oleh ahli penguatan mental menjadi rekomendasi 
berikutnya. 
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Abstract 
This study aimed to know the effect of job satisfaction and work stress toward turnover 
intention. Sample was used 196 employees of Bank Mandiri Syariah head office, usng 
nonprobability sampling technique. Data was analyzed using multiple regression analysis. 
Research indicated that there is a significant effect of job satisfaction and work stress toward 
employee turnover intention. Varians proportion from turnover intention that was explained 
by all predictors was 54,8%. Hypotesis test result showed that payment, promotion, co-
workers, nature of work and work stress behavior syndrome dimensions, had a significant 
effect toward turnover intention. Meanwhile, supervision, fringe benefit, contingent rewards, 
operating conditions, communication, physiological and psychological syndrome dimensions 
didn‟t have effects toward turnover intention. 

 
Keywords: Job Satisfaction, Work Stress, Turnover Intention 

 

Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan stres kerja 
terhadap intensi turnover. Sampel penelitian ini yaitu karyawan Bank Mandiri Syariah 
kantor pusat sebanyak 196 karyawan. Teknik sampling yang digunakan, yaitu dengan 
teknik non-probability sampling. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kepuasan 
kerja dan stres kerja terhadap intensi turnover karyawan. Proporsi varians dari intensi 
turnover yang dijelaskan oleh seluruh variabel bebas yaitu sebesar 54.8. Hasil uji hipotesis 
menunjukkan bahwa dimensi gaji (pay), promosi (promotion), rekan kerja (co-workers), sifat 
pekerjaan (nature of work) dan gejala perilaku stres kerja memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap intensi turnover. Sedangkan dimensi supervisi (supervision), tunjangan (fringe 
benefit), penghargaan (contingent rewards), kondisi operasional (operating conditions), 

komunikasi (communication), gejala fisiologis, dan gejala psikologis tidak berpengaruh 
terhadap intensi turnover.  

 
Kata Kunci: Kepuasan Kerja, Stres Kerja, Intensi Turnover 
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PENDAHULUAN 
 
Sumber daya manusia dipandang sebagai aset yang penting untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Manusia merupakan sumber daya yang dinamis dan 
selalu dibutuhkan dalam proses produksi barang maupun jasa. Selain itu, 
kualitas suatu perusahaan bergantung pada sumber daya manusia 
berkualitas yang dapat mengelola sumber daya lain di perusahaan secara 
optimal. Fenomena yang sering kali terjadi, yaitu terdapat penurunan 
kinerja yang dialami perusahaan karena berbagai kondisi dan perilaku 

karyawan. Salah satu perilaku yang menyebabkan masalah itu terjadi, yaitu 
intensi turnover (keinginan keluar) yang berakibat pada keputusan karyawan 

untuk keluar dari perusahaan secara voluntary turnover. Suatu penarikan diri 

secara sukarela (voluntary) atau tidak sukarela (unvoluntary) yang merupakan 

keputusan karyawan untuk meninggalkan organisasi diistilahkan sebagai 

turnover (Robbins, 2008). 

 Sementara itu, Kirn, Price, Mueller dan Watson (dalam Ahmad & 
Riaz, 2011) menyatakan bahwa intensi turnover mengacu pada perkiraan 

peluang individu bahwa mereka akan meninggalkan organisasi pada suatu 
saat di masa depan. Sedangkan, intensi untuk menetap (intention to stay) 

mengacu pada sejauh mana rencana karyawan untuk melanjutkan 

keanggotaan dengan majikannya. Jadi, intensi turnover baru sebatas pada 

keinginan karyawan, belum sampai pada tahap realisasi perpindahan atau 
keluar dari tempat kerja (turnover) secara nyata. Meningkatnya intensi 

turnover telah menjadi masalah serius bagi banyak perusahaan. Angka 
perputaran karyawan (employee turnover) yang tinggi mengakibatkan 

bengkaknya biaya perekrutan, seleksi, dan pelatihan (Robbins & Judge, 

2008). 
 Fenomena turnover dialami oleh perbankan syariah di Indonesia. 

Menurut Edy Setiadi, Direktur Eksekutif Departemen Perbankan Syariah 
Bank Indonesia menyatakan bahwa pada tahun 2009, tingkat turnover di 

bank syariah hanya 5 persen, namun pada tahun 2010 meningkat menjadi 
10 persen (Wiyanti, 2012). Terjadinya peningkatan turnover ini juga 

disinyalir karena minimnya SDM yang berkualitas dan berpengalaman, 
serta ketidakseimbangan pasokan SDM di bidang syariah, dimana 
permintaan di sesama bank syariah sangat tinggi, tapi pasokan SDM-nya 
masih kurang.   
 Ketersediaan SDM perbankan syariah di Indonesia tidak berbanding 

lurus dengan pertumbuhan industri perbankan syariah yang cukup pesat 
saat ini. Penyerapan sumber daya insani syariah sudah mencapai 5 kali lipat 
atau sekitar 400 persen sejak awal kemunculan perbankan syariah pada 
tahun 2000 (Wiyanti, 2012). Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), total 
sumber daya insani (SDI) bank umum syariah serta unit usaha syariah 
mencapai 34,726 karyawan pada akhir Juni 2013, meningkat 9,972 

karyawan atau 40 % dari setahun sebelumnya (Banjarnahor, 2013). 
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 Kemudian, Ketua umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Yuslam 
Fauzi menyatakan bahwa kebutuhan terhadap SDM perbankan syariah 
rata-rata 11.000 orang per tahun, tetapi institusi formal pendidikan di 

Indonesia hanya mampu memasok SDM ekonomi dan keuangan syariah 
sekitar 3.750 orang per tahun (Sanjaya, 2013). Atas dasar kurangnya SDM 
yang berpengalaman dibidang syariah, masih terjadi fenomena pembajakan 
karyawan antar bank syariah meskipun jumlah sudah berkurang 
(Banjarnahor, 2013). Oleh karena itu, kecenderungan meningkatnya 
turnover karyawan menjadi masalah penting bagi perusahaan. Hal ini 

dikarenakan ketidakseimbangan penawaran dan permintaan (supply and 

demand) SDM syariah yang berkualitas serta masih terjadinya pembajakan 

karyawan antara sesama bank syariah. 
 Kecenderungan meningkatnya turnover karyawan mengindikasikan 

bahwa ada faktor yang menyebabkan, seperti faktor pekerjaan maupun 
kondisi psikologis tiap individu. Berbicara kondisi psikologis, terdapat 
banyak faktor kondisi psikologis karyawan yang telah diteliti oleh beberapa 
penelitian tentang intensi turnover, beberapa diantaranya seperti faktor 

komitmen organisasional (Toly, 2001), faktor kepuasan kerja (Ahmad & 
Riaz, 2011), faktor stres kerja (Manurung & Ratnawati, 2012), dan faktor 
ketidakamanan kerja atau job insecurity (Hanafiah, 2014). Adapun, 

penelitian yang dilakukan oleh penulis akan menguji dan meneliti dua 
faktor kondisi psikologis yang menurut asumsi penulis masih menjadi faktor 
penting dalam mempengaruhi dan menjadi masalah pada intensi turnover 
karyawan. Kedua faktor tersebut, yaitu faktor kepuasan kerja dan stres 
kerja. 
 Faktor kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya akan sangat 

berdampak pada perusahaan yang ditempatinya. Weitz (dalam Rhandawa, 
2007) berpendapat bahwa ketidakpuasan kerja akan lebih prediktif untuk 
turnover. Perilaku yang dapat timbul dari ketidakpuasan dalam pekerjaan 

dapat bermacam-macam seperti, tidak masuk atau membolos pada saat 
kerja, pencurian terhadap aset perusahaan, datang terlambat, bahkan keluar 
dari pekerjaannya (Robbins, 2008). Tentu saja, perilaku tersebut dapat 
mengganggu efektivitas perusahaan termasuk produktivitas perusahaan. 
 Selanjutnya, pada beberapa penelitian, seperti penelitian yang 
dilakukan oleh Ucho, Mkavga, dan Onyishi (2012) menunjukkan bahwa 
kepuasan kerja berhubungan negatif dengan intensi turnover. Penelitian lain 

yang dilakukan juga oleh Suhanto (2009) mendapatkan hasil pengujian 
hipotesis yang membuktikan ada pengaruh negatif antara kepuasan kerja 

dengan intensi turnover. 

 Disamping faktor kepuasan kerja, ada faktor psikologis yang lain 
yang dapat menyebabkan karyawan ingin melakukan turnover, yaitu stres 
kerja. Sukmasari (2013) menulis di situs Detik.com tentang studi yang 

dilakukan UNI Global Union yang berbasis di Swiss menemukan lebih dari 

80 persen perusahaan perbankan dan asuransi di 26 negara melaporkan 
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buruknya kesehatan sebagai masalah yang dialami pegawainya selama dua 
tahun terakhir. Lebih dari setengah serikat pekerja di 16 negara di Eropa, 
empat di Asia, dan tiga di Afrika serta Amerika latin menyatakan bahwa 

anggotanya mengeluhkan kehidupan pribadi mereka yang berada dibawah 
tekanan cukup besar karena mereka memerangi krisis keuangan. Stres 
ditengarai sebagai masalah kesehatan utama yang dialami pegawai 
perbankan. Mereka khawatir kehilangan pekerjaan dan digantikan orang 
yang lebih muda, tidak bisa mencapai target penjualan, mendapat potongan 
gaji, dan harus menyelesaikan kerja tim dengan staf yang sedikit. 

 Fincham dan Rhodes (dalam Munandar, 2001) mengasumsikan 
bahwa stres dapat disimpulkan dari gejala dan tanda faal, perilaku, 
psikologikal dan somatik, merupakan hasil dari tidak atau kurang adanya 
kecocokan antara orang (dalam arti kepribadian, bakat, dan kecakapan) dan 
lingkungannya yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi 

berbagai tuntutan terhadap dirinya secara efektif. Selain itu, stres kerja 
dinyatakan sebagai suatu kondisi dinamik, dimana seseorang individu 
dihadapi dengan sebuah peluang, kendala atau tuntutan yang dikaitkan 
dengan apa yang sangat diinginkan dan hasilnya dipersepsikan sebagai 
sesuatu yang tidak pasti dan penting (Robbins, 2008).  
 Penelitian yang dilakukan oleh Suharso dan Christie (2009) 

didapatkan bahwa stres kerja dan affective well-being memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap intensi turnover, terutama pada stres kerja. Pengaruh 

stres kerja menandakan bahwa dalam kurun waktu yang lama dan dengan 
intensitas tinggi, stres dapat membuat individu tidak lagi nyaman dalam 
bekerja sehingga memutuskan untuk keluar dan menjauh dari sumber stres. 
Pada tingkat tertentu stres dapat merusak secara psikis dan fisik, sehingga 
stres pada pekerjaan dapat menimbulkan keinginan dari seseorang 
karyawan untuk berhenti bekerja (Suharso & Christie, 2009). 
 Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Manurung dan 
Ratnawati (2012) juga mendapatkan hasil bahwa variabel stres kerja 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intensi turnover karyawan. 

Pengaruh positif yang signifikan menunjukkan intensi turnover karyawan 

dari perusahaan ketika mereka merasa stres dengan pekerjaan (Shazad, 
Rehman, Shad, Gul, & Khan, 2011). 
 Berdasarkan pertimbangan luasnya permasalahan yang diuraikan, 
antara lain masih sedikit penelitian tentang intensi turnover di bidang 

perbankan khususnya perbankan syariah, kecenderungan meningkatnya 
turnover karyawan setiap tahunnya ditambah dengan kebutuhan SDM 

berkualitas di sektor perbankan syariah yang masih langka, maka variabel 
intensi turnover yang disebabkan oleh dua faktor kondisi psikologis, yaitu 

kepuasan kerja dan stres kerja dalam berbagai hasil penelitian sebelumnya 
perlu dianalisis dan dikaji lebih lanjut. 
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Intensi Turnover 
Menurut Bluedorn (dalam Margono, Divinagracia, & Nelloh, 2012), niat 
atau intensi turnover adalah sikap kecenderungan atau sejauh mana seorang 

karyawan memiliki kemungkinan untuk meninggalkan organisasi atau 
sukarela mengundurkan diri dari pekerjaannya. Sedangkan, Abelson (dalam 
Toly, 2001) menggambarkan intensi turnover sebagai pikiran untuk keluar, 

mencari pekerjaan di tempat lain, serta keinginan meninggalkan organisasi. 
Menurut Harninda (dalam Nasution, 2009), intensi turnover pada dasarnya 

adalah sama dengan keinginan berpindah karyawan dari satu tempat kerja 

ke tempat kerja lain. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa intensi turnover 

adalah keinginan untuk berpindah, belum pada tahap realisasi yaitu 
melakukan perpindahan dari satu tempat kerja ke tempat kerja lainnya.  
 Narimawati (2007) menyatakan ―Turnover Intention refers to the 
intention of an employee looking for alternative work in other places and has not been 

implemented in a actual behavior‖. Pernyataan ini menunjukkan bahwa 
keinginan berpindah mengacu pada maksud seorang karyawan mencari 
tempat pekerjaan alternatif lain dan belum diimplementasikan dalam 
perilaku nyata. Mobley, Griffeth, Hand, & Meglino (dalam Lambert, 2006) 
menyatakan bahwa ―Turnover intent is the cognitive process of thinking, planning, 

and desiring to leave a job.‖ Dengan kata lain, intensi turnover ialah proses 

kognitif dalam berpikir, perencanaan, dan keinginan untuk meninggalkan 
suatu pekerjaan. Adapun maksud intensi turnover yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah keinginan karyawan atau individu untuk keluar dari 
organisasi secara sukarela (voluntary) melalui proses berpikir, berencana dan 

berkeinginan, serta mencari alternatif pekerjaan lain. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi intensi turnover antara lain : usia, lama kerja, tingkat 

pendidikan dan intelegensi, rasa ketertarikan terhadap perusahan, kepuasan 
kerja, status perkawinan, stres kerja, dan jenis kelamin. 
 

Kepuasan Kerja 
Menurut Siegel dan Lane (dalam Munandar, 2001) menerima batasan yang 
diberikan oleh Locke bahwa kepuasan kerja adalah “the appraisal of one‟s job 

as attaining or allowing the attainment of one‟s important job values, providing these 

values are congruent with or help fulfill one‟s basic needs.” Secara singkat, tenaga 
kerja yang puas dengan pekerjaannya merasa senang dengan pekerjaannya. 
Selain itu, kepuasan kerja biasa didefinisikan sebagai tingkat tentang 
pengaruh positif karyawan terhadap pekerjaan atau situasi pekerjaan 

(Locke; Spector dalam Jex, 2002). Sedangkan 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 pekerjaan. Dengan kata lain kepuasan kerja mencerminkan sikap 
tenaga kerja terhadap pekerjaannya.  
 Robbins (2003) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai suatu sikap 

umum terhadap pekerjaan seseorang, selisih antara banyak ganjaran yang 
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diterima oleh seorang pekerja dan banyak ganjaran yang mereka yakini 
harus mereka terima. Kemudian Schultz dan Sydney (2006) mendefinisikan 
kepuasan kerja (job satisfaction) sebagai perasaan positif dan negatif kita serta 

sikap tentang pekerjaan kita. Sehingga, berdasarkan uraian beberapa definisi 
diatas, maka peneliti menyimpulkan definisi kepuasan kerja tersebut sebagai 
perasaan dan sikap positif seorang karyawan terhadap pekerjaan. Terdapat 
sembilan dimensi kepuasan kerja menurut Spector (1997) antara lain : gaji 
(pay), promosi (promotion), supervisi (supervision), tunjangan (fringe benefit), 

penghargaan (contingent rewards), kondisi operasional (operating conditions), 

rekan kerja (co-workers), sifat pekerjaan (nature of work), dan komunikasi 

(communication). 

 

Stres Kerja 
Dalam Suwarto (2010) mennyatakan stres dalam definisi kerja adalah suatu 

tanggapan adaptif, ditengahi oleh perbedaan individual dan/atau proses 
psikologis, yaitu konsekuensi dari setiap kegiatan (lingkungan), situasi, atau 
kejadian eksternal yang membebani tuntutan psikologis atau fisik yang 
berlebihan terhadap seseorang. Robbins (2008) dalam bukunya Perilaku 

Organisasi, stres adalah kondisi dinamik yang di dalamnya individu 

menghadapi peluang, kendala, atau tuntutan yang terkait dengan apa yang 

sangat diinginkan dan hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti tetapi 
penting. Menurut Kahn (2006) stres ialah respon dari tubuh dan pikiran 
pada ketegangan atau beban bahwa ada tuntutan adaptasi, itu adalah setiap 
halangan yang mengganggu kesejahteraan mental dan fisik individu.  
 Stres adalah kondisi yang terjadi ketika transaksi orang-lingkungan 
memimpin individu untuk melihat perbedaan antara tuntutan situasi dan 

sumber daya (Sarafino dan Smith, 2011). Disisi lain, Seyle (1988 dalam 
Munandar, 2001) membedakan stres menjadi dua, yaitu distress (stres yang 

destruktif) dan eustress yang merupakan kekuatan yang positif (eustress 

mengandung suku awal yang dalam bahasa Yunani berarti ‗baik‘, seperti 
yang terdapat dalam kata euphoria). Berdasarkan uraian tersebut dapat 

menyimpulkan bahwa stres kerja yang dimaksud dalam penelitian ini ialah 

suatu tanggapan adaptif yang merupakan konsekuensi dari setiap kegiatan 
atau pekerjaan yang membebani tuntutan psikologis dan fisik secara 
berlebihan terhadap individu atau karyawan. Robbins (2008) membagi 
konsekuensi stres menjadi tiga kategori umum yang menjadi dimensi pada 
penelitian ini, yaitu gejala fisiologis, gejala psikologis, dan gejala perilaku. 
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Hipotesis Penelitian 
Hipotesis Mayor 
H1 :  Kepuasan Kerja dan Stres Kerja berpengaruh secara signifikan 

terhadap Intensi turnover. 

 
Hipotesis Minor 
H2 :  Gaji (Pay) berpengaruh secara signifikan terhadap intensi turnover.  
H3 : Promosi (Promotion) berpengaruh secara signifikan terhadap intensi 

turnover.  

H4 : Supervisi (Supervision) berpengaruh secara signifikan terhadap intensi 
turnover.  

H5 : Tunjangan (Fringe benefit) berpengaruh secara signifikan terhadap 

intensi turnover. 
H6 : Penghargaan (Contingent Rewards) berpengaruh secara signifikan 

terhadap intensi turnover. 

H7 : Kondisi operasional (Operating conditions) berpengaruh secara 

signifikan terhadap intensi turnover. 

H8 : Rekan kerja (Co-workers) berpengaruh secara signifikan terhadap 

intensi turnover. 

H9 : Sifat pekerjaan (Nature of work) berpengaruh secara signifikan 

terhadap intensi turnover. 

H10 : Komunikasi (Communication) berpengaruh secara signifikan terhadap 

intensi turnover. 

H11: Gejala Fisiologis stres kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 
intensi turnover. 

H12: Gejala Psikologis stres kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

intensi turnover. 
H13: Gejala Perilaku stres kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

intensi turnover. 

 

METODE 

 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis multiple 

regression. Peneliti menentukan sampel berdasarkan individu yang sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. yaitu mencakup jabatan 
di tingkat staf dan memiliki masa kerja minimal satu tahun. Sampel dalam 
penelitian ini ditetapkan sebanyak 196 orang karyawan Bank Mandiri 

Syariah kantor pusat yang ditentukan dengan teknik non-probability 

sampling.. Peneliti menganggap selama satu tahun bekerja, karyawan sudah 
mengenal dan merasakan situasi organisasi di tempat bekerja.  
 Peneliti mengukur variabel Intensi turnover menggunakan 13 item 

favourable dan unfavourable yang berasal dari tiga alat ukur intensi turnover. 

Pertama, alat ukur intensi turnover yang didesain oleh Crossley, Grauer, 
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Lin, dan Stanton (dalam Crossley, Bennet, Jex, & Burnfield, 2007) 
sebanyak 5 item. Kedua, alat ukur intensi turnover yang digunakan oleh 

Kelloway, Gottlieb, and Barham (dalam Bushra, 2012) sebanyak 4 item. 

Ketiga, alat ukur intensi turnover yang dikembangkan oleh Hom dan 

Griffeth (dalam Dawley, Houghton, & Bucklew, 2010) sebanyak 2 item. 
Sedangkan, alat ukur yang dibuat oleh peneliti sendiri berjumlah 2 item. 
Keseluruhan item tersebut dikelompokkan ke dalam tiga dimensi 
berdasarkan proses intensi turnover menurut Mobley, Horner, dan 

Hollingworth (1978 dalam Munandar, 2001), yaitu proses berpikir untuk 

berhenti dari pekerjaan, proses berniat mencari pekerjaan lain, dan berniat  
untuk meninggalkan pekerjaan. Instrumen ini menggunakan skala model 
Likert. Terdapat 12 item yang valid setelah dilakukan uji validitas. 

 Peneliti mengukur variabel kepuasan kerja menggunakan adaptasi 
alat ukur kepuasan kerja yang digunakan peneliti mengacu pada alat ukur 
JJS (Job Satisfaction Survey) yang dikembangkan oleh Spector (1985) yang 

berisi 36 item favourable dan unfavourable. Terdapat 29 item yang valid 

setelah dilakukan uji validitas. 
 Peneliti mengukur variabel stres kerja menggunakan alat ukur yang 
dibuat sendiri oleh peneliti sebanyak 28 item berdasarkan tiga dimensi yang 
mengacu pada kategori konsekuensi stres menurut Robbins (2008), yaitu 

gejala fisiologis, gejala psikologis, dan gejala perilaku stres kerja. Terdapat 
20 item yang valid setelah dilakukan uji validitas. 
 

HASIL 
 
Dari hasil analisis multiple regression diperoleh bahwa perolehan R square 

sebesar 0,548 atau 54,8%. Artinya proporsi varians dari intensi turnover yang 

dijelaskan oleh semua independent variable sebesar 54,8%, sementara 45,2% 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. 

 

Tabel 1 
Model Summary R 

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

Estimate 

1 .740a .548 .518 6.79815 

a. Predictors: (Constant), Gejala Perilaku, Kondisi Operasional (Operating 

conditions), Penghargaan (Contingent Reward), Promosi (Promotion), Supervisi 

(Supervision), Gejala Fisiologis, Komunikasi (Communication), Rekan Kerja 

(Co-workers), Tunjangan (Fringe Benefit), Sifat Pekerjaan (Nature of Work), 

Gejala Psikologis, Gaji (Pay) 

 
Adapun, hasil uji F dapat dilihat pada tabel 2. Jika melihat kolom ke 6 dari 
kiri diketahui bahwa (p<0,05), maka hipotesis nihil yang menyatakan tidak 
ada pengaruh yang signifikan dari seluruh independent variable terhadap 
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intensi turnover di tolak. Artinya, ada pengaruh yang signifikan dari gaji 

(pay), promosi (promotion), supervisi (supervision), tunjangan (fringe benefit), 

penghargaan (contingent rewards), kondisi operasional (operating conditions), 

rekan kerja (co-workers), sifat pekerjaan (nature of work), komunikasi 
(communication), gejala fisiologis, gejala psikologis, dan gejala perilaku 

terhadap intensi turnover.  

 

Tabel 2 
Anova Pengaruh Seluruh IV Terhadap DV 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10249.620 12 854.135 18.482 .000a 

Residual 8457.312 183 46.215   

Total 18706.931 195    

 

Peneliti melakukan uji hipotesis (minor) untuk melihat koefisien 
regresi setiap independent variable. Jika nilai t >1,96 maka koefisien regresi 

tersebut signifikan yang berarti bahwa IV tersebut memiliki dampak yang 
signifikan terhadap intensi turnover. Adapun koefisien regresi masing-masing 

IV dapat dilihat pada tabel 3. 
Untuk melihat signifikan atau tidaknya suatu koefisien yang 

dihasilkan, maka cukup dengan melihat nilai sig pada kolom yang paling 

kanan, jika p<0,05, maka koefisien regresi yang dihasilkan signifikan 
pengaruhnya terhadap intensi turnover dan sebaliknya. Dari hasil tabel 3 

dapat dilihat bahwa hanya koefisien regresi gaji (pay), promosi (promotion), 

rekan kerja (co-workers), sifat pekerjaan (nature of work) dan gejala perilaku 

stres kerja yang berpengaruh atau signifikan terhadap intensi turnover, 

sedangkan variabel lain tidak signifikan.  
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Tabel 3 
Koefisien Regresia 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 73.511 4.436  7.433 .000 

Gaji (Pay) -.258 .124 -.247 -2.083 .039* 

Promosi (Promotion) -.414 .084 -.373 -4.926 .000* 

Supervisi (Supervision) -.001 .085 -.001 -.017 .987 

Tunjangan (Fringe Benefit) .105 .111 .098 .946 .345 

Penghargaan  
(Contingent Rewards) 

.068 .088 .058 .768 .443 

Kondisi Operasional  
(Operating Conditions) 

-.170 .086 -.152 -1.971 .050 

Rekan Kerja (Co-workers) .205 .073 .210 2.798 .006* 

Sifat Pekerjaan (Nature Of Work) -.295 .083 -.273 -3.551 .000* 

Komunikasi (Communication) .035 .094 .029 .373 .710 

Gejala Fisiologis -.091 0.85 -.086 -1.070 .286 

Gejala Psikologis .153 .092 .144 1.656 .099 

Gejala Perilaku .194 .063 .191 3.049 .003* 

   a. Dependent Variable: Intensi Turnover 

 

 
Berdasarkan koefisien regresi di atas dapat dijelaskan persamaan regresi 
sebagai berikut: (*signifikan) 
Intensi turnover= 73.511 - 0.247* gaji (pay) - 0.373* promosi (promotion) - 

0.001 supervisi (supervision) + 0.098 tunjangan (fringe benefit) + 0.058 

penghargaan (contingent rewards) - 0.152 kondisi operasional (operating 

conditions) + 0.210* rekan kerja (co-workers) - 0.273* sifat pekerjaan (nature of 

work) + 0.373 komunikasi (communication) - 0.086 gejala fisiologis + 0.144 

gejala psikologis + 0.191* gejala perilaku + e 

 Berdasarkan tabel 3 maka dapat diartikan dari 12 hipotesis minor 
terdapat 6 variabel yang signifikan. Nilai koefisien regresi yang diperoleh 
masing-masing IV akan dijelaskan di bawah ini. 

1. Variabel Gaji (Pay) diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0.258 dengan 

signifikansi 0.039 (p<0,05), artinya variabel gaji (pay) berpengaruh secara 
signifikan terhadap intensi turnover. Artinya semakin tinggi kepuasan 

seorang karyawan pada dimensi gaji, maka semakin rendah intensi 
turnover karyawan tersebut. 

2. Variabel Promosi (Promotion) diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -

0.414 dengan signifikansi 0.000 (p<0,05), artinya variabel promosi 
(promotion) berpengaruh secara signifikan terhadap intensi turnover. 

Artinya semakin tinggi kepuasan seorang karyawan pada dimensi 
promosi, maka semakin rendah intensi turnover karyawan tersebut. 
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3. Variabel Supervisi (Supervision) diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -

0.001 dengan signifikansi 0.987 (p>0,05), artinya variabel supervisi 
(supervision) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap intensi turnover. 

4. Variabel Tunjangan (Fringe Benefit) diperoleh nilai koefisien regresi 
sebesar 0.105 dengan signifikansi 0.345 (p>0,05), artinya variabel 
tunjangan (fringe benefit) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

intensi turnover. 

5. Variabel Penghargaan (Contingent Rewards) diperoleh nilai koesfisien 

regresi sebesar 0.068 dengan signifikansi 0.443 (p>0,05), artinya variabel 
penghargaan (contingent rewards) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap intensi turnover. 
6. Variabel Kondisi Operasional (Operating Conditions) diperoleh nilai 

koefisien regresi sebesar -0.170 dengan signifikansi 0.050 (p>0,05), 
artinya variabel kondisi operasional (operating conditions) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap intensi turnover. 

7. Variabel Rekan Kerja (Co-workers) diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 

0.205 dengan signifikansi 0.006 (p<0,05), artinya variabel rekan kerja (co-

workers) berpengaruh secara signifikan terhadap intensi turnover. Artinya 
semakin tinggi kepuasan seorang karyawan pada dimensi rekan kerja, 
maka semakin tinggi intensi turnover karyawan. 

8. Variabel Sifat Pekerjaan (Nature Of Work) diperoleh nilai koefisien regresi 

sebesar -0.295 dengan signifikansi 0.000 (p<0,05), variabel sifat 
pekerjaan (nature of work) berpengaruh secara signifikan terhadap intensi 

turnover. Artinya semakin tinggi kepuasan seorang karyawan pada 

dimensi sifat pekerjaan, maka semakin rendah intensi turnover karyawan. 
9. Variabel Komunikasi (Communication) diperoleh nilai koesfisien regresi 

sebesar 0.035 dengan signifikansi 0.710 (p>0,05), artinya variabel 
komunikasi (communication) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

intensi turnover. 

10. Variabel Gejala Fisiologis diperoleh nilai koesfisien regresi sebesar -0.091 
dengan signifikansi 0.286 (p>0,05), artinya variabel gejala fisiologis stres 

kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap intensi turnover. 

11. Variabel Gejala Psikologis diperoleh nilai koesfisien regresi sebesar 0.153 
dengan signifikansi 0.099 (p>0,05), artinya variabel gejala psikologis 
stres kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap intensi turnover. 

12. Variabel Gejala Perilaku diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.194 
dengan signifikansi 0.003 (p<0,05), variabel gejala perilaku stres kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap intensi turnover. Artinya semakin 

tinggi gejala perilaku stres kerja seorang karyawan, maka semakin tinggi 
pula intensi turnover karyawan tersebut. 
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Tabel 4 
Proporsi Varians Masing-Masing Independent Variable 

Model 

Change Statistics 

Variable 
R Square 

Change 
Sig. F Change 

1 Gaji (Pay) .323 .000* 

2 Promosi (Promotion) .097 .000* 

3 Supervisi (Supervision) .003 .349 

4 Tunjangan (Fringe Benefit) .000 .686 

5 Penghargaan (Contingent Rewards) .009 .091 

6 Kondisi Operasional (Operating Conditions) .010 .072 

7 Rekan kerja (Co-Workers) .016 .021* 

8 Sifat Pekerjaan (Nature Of Work) .049 .000* 
9 Komuniasi (Communication) .007 .098 

10 Gejala Fisiologis .000 .686 
11 Gejala Psikologis .011 .038* 
12 Gejala Perilaku .023 .003* 

*signifikan 

Berdasarkan tabel 4 maka dapat disusun urutan IV yang secara 
signifikan memberikan sumbangan dalam varian DV dari yang terkecil 
hingga terbesar. Variabel dengan sumbangan terkecil adalah variabel gejala 

psikologis dengan R2 change sebesar 1,1%, kemudian variabel rekan kerja (co-

workers) dengan R2 change sebesar 1.6%, disusul oleh variabel gejala perilaku 

dengan R2 change 2,3%, lalu variabel sifat pekerjaan (nature of work) dengan 

R2 change sebesar 4,9%, kemudian variabel promosi (promotion) dengan R2 

change sebesar 9,7%, dan terbesar adalah variabel gaji (pay) dengan R2 change 

sebesar 32,3%. 
 

DISKUSI 

 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keseluruhan independent variable, 
yaitu kepuasan kerja dan stres kerja secara signifikan berpengaruh terhadap 

intensi turnover karyawan. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil uji F yang 

menguji seluruh independent variable terhadap dependent variable. 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel kepuasan kerja berpengaruh 
secara signifikan terhadap intensi turnover karyawan. Hal ini mendukung 

hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hanafiah (2014) bahwa 
kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap intensi pindah kerja 

(intensi turnover).  Sejalan dengan pendapat Robbins (2008) yang 
menyatakan bahwa kepuasan kerja berkorelasi dengan pengunduran diri 
(turnover).  

 Robbins juga menyatakan bahwa kepuasan kerja lebih penting dalam 
mempengaruhi karyawan yang berkinerja buruk untuk bertahan daripada 
karyawan yang berkinerja baik. Hal tersebut dapat terjadi bila perusahaan 
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tidak melakukan upaya untuk memperbaiki tingkat kepuasan kerja 
karyawan. Dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi, karyawan yang 
berkinerja baik berkemungkinan lebih besar untuk bertahan pada organisasi 

tersebut karena menerima pengakuan, pujian, dan hadiah lain yang 
memberi mereka lebih banyak alasan untuk bertahan. Sebaliknya, apabila 
tingkat kepuasan kerja rendah, maka muncul ketidakpuasan kerja karyawan 
yang berdampak pada perusahaan, yaitu perilaku yang mengarah untuk 
meninggalkan organisasi (Robbins, 2003). Kemudian, penelitian yang 
dilakukan oleh Randhawa (2007) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa 

kepuasan kerja memiliki korelasi yang signifikan dan negatif terhadap 
intensi turnover. Artinya apabila semakin tinggi kepuasan kerja yang dimiliki 

individu atau karyawan, maka semakin rendah intensi turnover karyawan 

tersebut. 
 Dilihat dari pengaruh perdimensi variabel kepuasan kerja, terdapat 

empat dimensi kepuasan kerja yang berpengaruh secara signifikan, yaitu 
gaji (pay), promosi (promotion), rekan kerja (co-workers), dan sifat pekerjaan 

(nature of work). Pada dimensi gaji (pay) secara negatif dan signifikan 

mempengaruhi intensi turnover serta memberikan sumbangan pengaruh 

terbesar dalam varians intensi turnover sebesar 32.3%.  

 Kemudian, melihat hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh 

secara signifikan stres kerja terhadap intensi turnover karyawan. Mengacu 

pada konsekuensi stres menurut Robbins (2008), pengaruh stres pada 
organisasi salah satunya ialah perilaku keluarnya karyawan dari 
perusahaan/organisasi. Kemudian, hasil penelitian tersebut mendukung 
penelitian yang telah dilakukan oleh Manurung dan Ratnawati (2012) yang 
mendapatkan hasil bahwa variabel stres kerja memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap intensi turnover karyawan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Qureshi et.al (2013) juga mendapatkan hasil yang sama bahwa stres 
kerja secara positif dan signifikan berkorelasi dengan intensi turnover. Hal ini 

berarti semakin tinggi tingkat stres kerja yang dialami oleh karyawan, maka 
semakin tinggi pula tingkat intensi turnover karyawan.  
 Tingkat stres yang tinggi dapat diatasi dengan mengurangi stressor 

yang menjadi penyebab stres kerja karyawan. Jika perusahaan ingin 
mempertahankan modal intelektual karyawan atau sumber daya manusia 
berkualitas, maka perusahaan harus mengurangi penyebab stres kerja 
(stressor) yang mengarah pada pergantian atau turnover karyawan (Qureshi, 

et.al., 2013). Jika dilihat hasil perdimensi variabel stres kerja berdasarkan 
konsekuensi stres kerja, antara lain gejala fisiologis stres kerja, gejala 

psikologis stres kerja, dan gejala perilaku stres kerja, maka hanya satu 
dimensi yang secara signifikan dan positif berpengaruh terhadap intensi 
turnover, yaitu gejala perilaku stres kerja 
 Adapun keterbatasan dan koefisien regresi yang tidak signifikan 
dalam penelitian ini dikarenakan beberapa hal yang merupakan asumsi 

peneliti antara lain: (1) Meski belum di uji secara statistik, terdapat 
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kecenderungan sampel untuk menjawab secara normatif sehingga data yang 
diperoleh cenderung kurang representatif. (2) Minimnya penelitian 
terdahulu yang menghubungkan antara variabel kepuasan kerja dan variabel 

stres kerja berdasarkan teori dan dimensi yang peneliti gunakan terhadap 
intensi turnover menyebabkan penelitian ini terbatas secara kajian literatur. 
(3) adanya individual difference setiap karyawan sehingga memiliki penilaian 

yang berbeda terhadap variabel kepuasan kerja dan variabel stres kerja. (4) 
pengukuran terhadap variabel terikat, yaitu intensi turnover menggunakan 

penggabungan dari tiga alat ukur yang telah dikembangkan oleh peneliti 

lain dan satu alat ukur yang dibuat oleh peneliti sendiri. Penggabungan 
keempat alat ukur tersebut bertujuan untuk dapat melengkapi pengukuran 
berdasarkan tiga dimensi intensi turnover yang peneliti gunakan. Akan 

tetapi, penggunaan penggabungan keempat alat ukur tersebut menjadikan 
variabel terikat tersebut berkonsep multidimensional. Padahal, yang 
dimaksud dalam penelitian ini merupakan variabel yang unidimensional, 
hal ini dikarenakan terbatasnya alat ukur untuk menyesuaikan dengan 
ketiga dimensi intensi turnover yang peneliti gunakan. 

 Berdasarkan kategorisasi hasil penelitian ini, mayoritas karyawan 
memiliki intensi turnover pada level sedang, sedangkan jumlah karyawan 

yang memiliki intensi turnover dengan level tinggi mencapai 10.2% dari total 

sampel atau lebih rendah dari karyawan yang memiliki intensi turnover yang 

rendah (14.8%). Artinya, sebagian besar karyawan memiliki intensi turnover 
sedang dan cenderung rendah. 
 Berikut ini saran yang dapat penelitia berikan terkait penelitian ini: 
1. Berdasarkan hasil analisis regresi, sumbangan efektif dari hasil penelitian 

pada variabel kepuasan kerja dan stres kerja terhadap intensi turnover 

menunjukkan pengaruh secara keseluruhan sebesar 54.8% dan 
selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk penelitian selanjutnya 
disarankan agar melakukan penelitian untuk menguji faktor lain yang 
mempengaruhi intensi turnover seperti psychological climate (Sahin, 2011), 
organizational culture (Kumar, Ramendran, & Yacob, 2012), atau work life 

conflict (Noor & Maad, 2008). Dengan mempertimbangkan variabel 

tersebut, diharapkan penelitian selanjutnya akan lebih menyempurnakan 
hasil dalam penelitian ini. 

2. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan alat ukur 
yang berbeda dan lebih baru dari alat ukur yang digunakan pada 
penelitian ini, terutama pada alat ukur variabel stres kerja. Hal ini 

dikarenakan terdapat cukup banyak item yang tidak valid atau di drop 

pada dimensi gejala perilaku. Selain itu, penggunaan alat ukur yang 
berbeda agar mendapatkan perbandingan antara alat ukur yang 
digunakan penelitian ini dengan alat ukur pada penelitian selanjutnya. 

3. Berdasarkan hasil uji validitas konstruk pada variabel stres kerja, 
ditemukan bahwa 8 item dari 28 item yang digunakan penelitian ini 

tidak valid (t<1.96 dan factor loading <0.55), terutama pada dimensi 
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gejala perilaku variabel stres kerja ditemukan 6 dari 10 item yang tidak 
valid. Peneliti berasumsi hal ini disebabkan oleh penggunaan kalimat 
yang kurang baik sehingga menyebabkan kesalahan dalam memperoleh 

data. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya 
melakukan pilot study pada responden yang akan diteliti dan menganalisa 
dengan bertanya langsung apakah kalimat yang digunakan dalam alat 
ukur tersebut mudah dipahami atau tidak. 

4. Pada penelitian selanjutnya, pengujian pengaruh variabel stres kerja 
dapat menggunakan teori dan indikator stres kerja yang lebih baru dan 

kompleks, karena penggunaan teori dan indikator yang digunakan pada 
penelitian ini dirasakan masih belum komplek dalam mengukur stres 
kerja karyawan. Hal tersebut agar pengukuran terhadap variabel stres 
kerja dapat lebih mendalam dan terperinci. 

5. Mempertimbangkan kesimpulan penelitian ini yang menunjukkan 

bahwa kepuasan kerja dan stres kerja berpengaruh secara signifikan 
terhadap intensi turnover karyawan. Kemudian, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tingkat intensi turnover karyawan pada kategori 

sedang merupakan yang terbanyak, yaitu sebanyak 75% dari total 
responden atau 147 karyawan. Oleh karena itu, organisasi atau 
perusahaan terutama Bank Mandiri Syariah kantor pusat disarankan 

agar dapat meningkatkan dan menjaga kepuasan kerja dengan 
semaksimal mungkin serta menurunkan tingkat stres (distress) yang 

dialami karyawan dan mengurangi sumber stres (stressor) hingga tingkat 

terendah untuk menurunkan intensi turnover. Hal tersebut dapat 
dilakukan dengan cara evaluasi faktor kepuasan dan sumber stres 
(stressor) kerja pada karyawan. 

6. Berdasarkan hasil penelitian, variabel kepuasan kerja pada dimensi gaji 
(pay) merupakan dimensi yang memiliki kontribusi varians terbesar 

terhadap intensi turnover. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar 

perusahaan melakukan upaya untuk meningkatkan kepuasan tersebut 
dengan memberikan gaji yang kompetitif kepada para karyawan untuk 
menekan tingkat intensi turnover karyawan pada level terendah. 
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Abstract 
This study aims to determine the effect of psychological capital and the perception 
of transformational leadership style to the workplace well being of employees. This 
study uses quantitative approach with multiple regression analysis involving a 

sample of 220 civil servants of the Ministry X. The sampling technique used in this 
study is a non-probability sampling. To measure workplace wellbeing, researchers 
compiled independently of workplace wellbeing scale based on the theory 
developed by Page (2005). Then, the instrument used to measure the psychological 
capital is Psychological Capital Quessionare 24 (PCQ-24) developed by Luthans, 
Youssef & Avolio (2007). Furthermore, measuring instruments used to measure the 
perception of transformational leadership is a modification of the measuring 
instrument multifactor Leadership questionnare factor (MLQ). Based on the results 
of hypothesis testing, first conclusions obtained from this study is a significant 
difference of perception psychological capital dan  transformational leadership style 

on workplace well being on the employees of the Ministry X. Then based on the 
results of tests of significance of each regression coefficient on the dependent 
variable, there are four variables were obtained significant regression coefficient 
values, namely; (1) hope dimension of psychological capital; (2) the dimension 
idealized influence of transformational leadership style; (3) the dimensions of 
intellectual stimulation transformational leadership style; and (4) individualized 
consideration dimensions of transformational leadership style. 

 
Keywords: Workplace Well Being, Psychological Capital, Perception Of Transformational 
Leadership Style 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari modal psikologis dan 

persepsi dari gaya kepemimpinan transformasional terhadap pegawai kesejahteraan 

di tempat kerja. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis 

regresi berganda dengan sampel 220 pegawai negeri Kementerian X. Teknik 

sampling yang digunakan dalam studi ini adalah nonprabilitas. Untuk mengukur 

kesejahteraan di tempat kerja, peneliti mengkompilasi skala kesejahteraan di tempat 

kerja berdasarkan teori dari Page (2005). Instumen yang digunakan untuk 

mengukur modal psikologis adalah kuesioner modal psikologi (PCQ-24) yang 

dikembangkan oleh Luthans, Youssef, dan Avolio (2007). Untuk mengukur 
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persepsi terhadap kepemimpinan transformasional digunakan modifikasi dari 

kuesioner multifaktor kepemimpinan (MLQ). Berdasarkan uji hipotesis, 

kesimpulan pertama yang didapat dari penelitian ini adalah adanya perbedaan yang 

signifikan anatara persepsi modal psikologis dan gaya kepemimpinan 

transformasional terhadap kesejahteraan di tempat kerja dari pegawai Kemeterian 

X. Kemudian, berdasarkan hasil dari uji signifikansi masing-masing koefisien 

regresi, terdapat empat variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap DV 

yaitu; (1) dimensi harapan dari modal psikologis; (2) dimensi pengaruh idealisasi 

dari gaya kepemimpinan transformasional; (3) dimensi stimulasi intelektual dari 

gaya kepemimpinan transformasional; dan (4) dimensi perhatian individu dari gaya 

kepemimpinan transformasional. 

 

Kata Kunci: Kesejahteraan di Tempat Kerja, Modal Psikologis, Persepsi dari Gaya 

Kepemimpinan 
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PENDAHULUAN 

 

Kesejahteraan karyawan merupakan salah satu faktor yang tidak bisa lepas 

dari isu penting dalam suatu perusahaan, karena kesejahteraan karyawan 

memiliki implikasi langsung terhadap fisik, psikologis dan perilaku 

karyawan. Selain itu, kesejahteraan juga memiliki hubungan dengan biaya 

yang berhubungan dengan penyakit dan kesehatan karyawan, 

ketidakhadiran (absenteeism) dan produktiftas (Danna & Griffin, 1999). 

Dengan kata lain, dapat diambil kesimpulan bahwa kesejahteraan karyawan 

dapat membawa pengaruh yang positif terhadap performa seseorang, baik 

di tempat kerjanya maupun dalam kehidupan sehari-hari. 

Karyawan merupakan aset penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, 

perhatian seharusnya tidak hanya diarahkan pada sarana dan proses 

produksinya saja, tetapi juga harus ditujukan kepada pribadi karyawan 

dengan kesejahteraannya. Karyawan seharusnya tidak lagi dianggap sebagai 

robot, karena aktivitas karyawan dan kegiatan sosial dapat mempengaruhi 

fungsi dari kegiatan produksi industri tersebut. Dalam hal ini manajemen 

personalia sangat penting sekali dalam pengelolaan karyawan dengan 

sebaik mungkin melalui kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

psikologis karyawannya.  
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Salah satu jenis kesejahteraan karyawan yang penting untuk 

diperhatikan adalah workplace wellbeing. Penulis memiliki asumsi bahwa 

workplace well-being (kesejahteraan pekerja di tempat kerja) adalah well-being 

yang dekat hubungannya dengan pekerja dan lingkungan kerja, karena 

karyawan menghabiskan sebagian besar waktunya di lingkungan kerja. 

Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada workplace well being 

tersebut.  

Menurut Page (2005) workplace well-being (selanjutnya akan disingkat 

WWB) merupakan salah satu cabang dari subjective well-being yang 

diterapkan dalam setting kerja. Jika subjective well-being merupakan kepuasan 

secara umum terhadap seluruh aspek kehidupan, maka kepuasan tersebut 

dapat juga difokuskan pada salah satu aspek, seperti pekerjaan. Penjelasan 

lebih lanjut mengenai definisi workplace well-being akan dipaparkan pada bab 

2. 

Para peneliti di bidang kesehatan dan psikologi kesehatan telah 

menunjukkan bahwa kesejahteraan dipengaruhi oleh beberapa hal, 

diantaranya adalah: self-efficacy, optimisme, harapan, dan ketahanan (Avey, 

Luthans & Jensen, 2010). Selanjutnya, variabel-variabel tersebut oleh Avey 

et al. (2010) dieksplorasi sebagai komponen dari suatu konstruk psikologi 

yang disebut dengan modal psikologis  

Modal psikologis sendiri dapat diartikan sebagai modal sikap dan 

perilaku yang berperan besar dalam menentukan keberhasilan. Penelitian 

menunjukkan bahwa keempat komponen dari modal psikologis (self-efficacy, 

optimisme, harapan, dan ketahanan) memiliki hubungan positif dengan 

kinerja, kebahagiaan, well being, dan kepuasan pekerja. Misalnya, self-efficacy 

telah ditemukan memiliki dampak positif pada kinerja (Stajkovic & 

Luthans, 1998). Optimisme karyawan berhubungan dengan kinerja 

karyawan, kepuasan, dan kebahagiaan (Youssef & Luthans, 2007). Harapan 

terkait dengan kinerja karyawan, kepuasan, kebahagiaan, dan retensi 

(Youssef & Luthans, 2007). Ketahanan memiliki hubungan positif dengan 

kinerja karyawan, kebahagiaan dan kepuasan (Youssef & Luthans, 2007). 

Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa keempat komponen dari modal 

psikologis merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi perilaku 

positif dalam organisasi dan dunia kerja, termasuk workplace well being.   

Selain keempat komponen dari modal psikologis, faktor lain yang 

juga perlu diperhatikan ketika membicarakan kesejahteraan adalah gaya 

kepemimpinan transformasional. Para peneliti telah menemukan bukti 

bahwa kepemimpinan transformasional membawa pengaruh yang positif 
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terhadap perilaku dan emosi karyawan (Bono & Ilies, 2006). Menurut 

Ghadi, Fernando, dan Caputi (2010), kepemimpinan transformasional 

adalah salah satu paradigma yang paling dominan dalam kepemimpinan 

kontemporer karena memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap hasil 

yang diinginkan dalam dunia kerja, seperti kesejahteraan, komitmen 

organisasi dan kepuasan kerja. 

Kepemimpinan transformasional pada prinsipnya memotivasi 

bawahan untuk berbuat lebih baik dari apa yang biasa dilakukan. Dalam hal 

ini kepemimpinan transformasional mengacu pada aspek kepercayaan atau 

keyakinan diri pada karyawan, sehingga karyawan akan merasa dipercaya, 

dihargai, loyal dan respek kepada pimpinannya. Hal ini akan berpengaruh 

terhadap peningkatan kesejahteraan karyawan. 

Kepemimpinan transformasional juga dapat mengurangi stres yang 

dialami oleh individu melalui dampaknya pada fungsi mentoring. Selain itu, 

penelitian juga menemukan bahwa kepemimpinan transformasional 

memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja (Bushra, Usman & Naveed, 

2011). Riaz dan Haider (2010) menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional memiliki pengaruh yang lebih baik terhadap kinerja, 

inovasi dan kepuasan kerja jika dibandingkan dengan gaya kepemimpinan 

transaksional.  

Kepemimpinan transformasional memiliki efek positif pada 

kesejahteraan pemimpin dan pengikut. Salah satu aspek dari kesejahteraan 

yang baru-baru ini mendapat perhatian sehubungan dengan efek 

kepemimpinan transformasional adalah keselamatan kerja. Penelitian 

terbaru menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional 

meningkatkan kinerja keselamatan karyawan (Sivanathan, Arnold, Turner 

& Barling, 2004).  

 

Workplace Well being 

Page (2005) mengemukakan bahwa workplace well-being didasari oleh nilai 

instrinsik dan ekstrinsik dari pekerjaan. Nilai tersebut berasal dari teori 

dualitas motivasi yang seringkali menjadi telaah para ahli psikologi 

organisasi. Motivasi instrinsik merujuk pada dorongan untuk bekerja yang 

disebabkan oleh penghargaan bersifat psikologis yang diasosiasikan dengan 

pekerjaan itu sendiri, seperti prestasi dan tanggung jawab. Sedangkan 

motivasi ekstrinsik lebih disebabkan oleh keinginan untuk mendapatkan hal 

yang berhubungan dengan faktor eksternal dari pekerjaan, seperti upah 

(Page, 2005). 
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Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan workplace well-being 

dari Page (2005) yaitu perasaan sejahtera yang karyawan peroleh dari 

pekerjaan, yang terkait dengan perasaan pekerja secara umum (core affect) 

dan terdiri dari nilai intrinsik maupun ekstrinsik dari pekerjaan. 

Dimensi intrinsik: tanggung jawab dalam kerja,  makna pekerjaan, 

emandirian dalam pekerjaan, penggunaan kemampuan dan pengetahuan 

dalam kerja dan  dimensi ekstrinsik: penggunaan waktu yang sebaik 

mungkin, kondisi kerja, supervisi, peluang promosi, pengakuan terhadap 

kinerja yang baik, penghargaan sebagai individu di tempat kerja, upah, 

keamanan pekerjaan. 

 

Modal psikologis 

Meskipun istilah modal psikologis telah dibanyak disebutkan dalam 

berbagai penelitian ekonomi dan sosiologi, para ahli psikologi memiliki 

definisi yang berbeda. Secara khusus, para ahli psikologi berfokus pada 

kekuatan yang ada dalam diri individu, bukan kelemahan, kesehatan dan 

vitalitas daripada penyakit dan patologi. Istilah modal psikologis pertama 

kali muncul dalam buku yang berjudul Authentic Happiness karangan Martin 

Selligman (Luthans, Luthans & Luthans, 2004). 

Dalam Positive Organizational Behavior, Luthans et al. (2007) 

mengidentifikasi konstruk positif dari self-efficacy, harapan, optimisme dan 

ketahanan modal psikologis yang berperan besar dalam menentukan 

keberhasilan individu di dunia kerjanya. Alasan menggabungkan empat 

komponen ini adalah karena keempat komponen inilah yang mendasari 

sumber daya psikologis yang memungkinan individu memiliki tingkat 

kapasitas yang lebih tinggi untuk tampil konsisten daripada hanya satu 

komponen saja.  

Kemudian Luthans et al. (2007:3), mendefinisikan modal psikologis  

Yaitu: 

“An individual‟s positive psychological state of development that is characterized by: 

(1) having confidence (Self-efficacy ) to take on and put in the necessary effort to 

succeed at challenging tasks; (2) making a positive attribution (optimism) about 

succeeding now and in the future; (3) persevering toward goals, and when necessary 

redirecting paths to goals (Harapan) in order to succeed; and (4) when beset by 

problems and adversity, sustaining and bouncing back and even beyond (resilience) to 

attain success.”  

Dari definisi ini, kita dapat melihat bahwa modal psikologis  terdiri 

dari 4 dimensi (Self-efficacy, optimisme, harapan dan ketahanan) yang satu 
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dengan yang lain memiliki benang merah dari kecenderungan motivasi 

untuk mencapai tujuan dan sukses. Secara keseluruhan, modal psikologis 

telah dibuktikan secara konseptual dan secara empiris dapat memprediksi 

hasil kerja yang diinginkan seperti kinerja dan kepuasan kerja (Avey, 

Luthans, Smith & Palmer, 2010).  

Selain itu, menurut Avey, Luthans & Jensen (2009) definisi ini juga 

membedakan konstruk modal psikologis dari aspek yang telah ada 

sebelumnya seperti human capital (seperti pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, dan pengalaman) dan social capital (seperti mengenal diri 

sendiri, hubungan  orang lain, dan lain-lain).  Konsep modal psikologis 

menggabungkan human capital dan social capital untuk memperoleh 

keutungan kompetitif melalui pengembangan identitas diri seseorang 

(Luthans & Avolio, 2003). 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan definisi modal psikologis 

dari Luthans et al. (2007), yaitu hal positif psikologis yang dimiliki oleh 

setiap individu yang berguna untuk dapat membantu individu tersebut 

untuk dapat berkembang dan sukses. 

Dimensi Modal Psikologis : Self-efficacy, Istilah Self-efficacy muncul 

pertama kali dalam teori belajar sosial Albert Bandura (Bandura, 1977). 

Menurut teori ini, Self-efficacy membuat perbedaan pada bagaimana orang 

merasa, berpikir, berperilaku, dan memotivasi diri. Bandura (1977) 

menjelaskan pentingnya Self-efficacy sebagai keyakinan yang berfungsi 

sebagai serangkaian tindakan penting yang dapat mempengaruhi motivasi, 

afektif, dan tindakan individu (Zulkosky, 2009). Sementara itu Luthan et al. 

(2004) mendefinisikan Self-efficacy sebagai keyakinan individu tentang 

kemampuannya untuk memobilisasi motivasi, sumber daya kognitif, dan 

tindakan yang diperlukan untuk berhasil melaksanakan suatu tugas dalam 

konteks tertentu.  Optimisme, Luthans et al. (2007) mendefinisikan 

optimisme sebagai model pemikiran yang memungkinkan individu 

mengatribusikan kejadian positif ke dalam diri sendiri, bersifat permanen, di 

lain hal menginterpretasikan kejadian negatif kepada aspek eksternal, 

bersifat sementara atau temporer, dan merupakan faktor yang disebabkan 

oleh situasi tertentu. Pengertian optimis menggambarkan keyakinan bahwa 

sesuatu yang baik akan diperoleh. Dalam dunia kerja, optimisme ini juga 

berhubungan secara positif kepada hal yang memuaskan seperti workplace 

performance dan performa di berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, 

olahraga dan politik. Sedangkan, untuk hal negatif yang dapat 

dihasilkannya adalah seperti depresi, penyakit fisik dan rendahnya performa 
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di setiap bidang kehidupan. Optimisme sebagai segi modal psikologis 

dikaitkan dengan pandangan positif realistis tetapi bukan proses yang tanpa 

evaluasi (Luthans et al., 2007). Harapan, Snyder et al. (2002) 

mendefinisikan harapan sebagai kodisi motivasi positif yang didasari oleh 

interaksi akan perasaan sukses (1) agency (goal-directed energy) dan (2) 

pathways (planning to meet goals).  Dengan kata lain, harapan terdiri dari dua 

point penting, yaitu; agency/wiilpower yang merupakan determinasi untuk 

mencapai tujuan; dan waypower  yang merupakan rencana alternatif hasil 

pemikiran seseorang untuk mencapai tujuannya. Dalam berbagai penelitian, 

harapan ditemukan berpengaruh positif terhadap kinerja yang lebih baik 

(Luthans et al., 2007). Ketahanan, Ketahanan didefinisikan sebagai 

kapasitas psikologis seseorang yang bersifat positif, dengan menghindarkan 

diri dari ketidakbaikan, ketidakpastian, konflik, kegagalan, sehingga dapat 

menciptakan perubahan positif, kemajuan dan peningkatan tanggung jawab 

(Luthans et al., 2007). Berbeda dengan self-efficacy, optimisme, dan harapan 

yang lebih bersifat proaktif, ketahanan dari seseorang lebih bersifat reaktif, 

yang terjadi ketika seseorang berhadapan dengan perubahan, ketidakbaikan, 

atau ketidakpastian (Luthans et al., 2007). Alat ukur yang dapat mengukur 

modal psikologis adalah Psychological Capital Quessionare 24 (PCQ-24) yang 

dikembangkan oleh Luthans et al. (2007). Dalam PCQ-24 ini setiap dimensi 

terdiri dari 6 skala yang diadopsi dari alat ukur yang telah ada sebelumnya 

tentang dimensi dalam modal psikologis. Skala self-efficacy diadaptasi dari 

skala milik Parker yang mengukur self-efficacy dalam situasi kerja. Skala 

optimisme diadaptasi dari skala milik Scheier dan Carver. Skala harapan 

diadaptasi dari skala harapan milik Snyder dan kawan-kawan. Sementara 

skala ketahanan diadaptasi dari skala Wagnild dan Young (Avey et al., 

2010). Semua item diukur dengan menggunakan skala Likert 6-point 

dengan pilihan respon mulai dari 1=sangat tidak setuju sampai 6=sangat 

setuju. PCQ-24 ini memiliki koefisien realibilitas 0,92 (Avey et al., 2009). 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan modifikasi skala PCQ-24 

ini. Alasan memodifikasi skala ini adalah untuk menyesuaikan dengan 

kebutuhan penelitian. 

 

Kepemimpinan Transformasional 

Beberapa teori tentang kepemimpinan transformasional didasarkan pada ide 

dari Burns (1978), inti dari teori ini ialah para pengikut merasakan 

kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan penghormatan terhadap 

pemimpin, termotivasi untuk melakukan lebih daripada yang awalnya 
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diharapkan dari. Sivanathan et al. (2004) mengemukakan kepemimpinan 

transformasional merupakan gaya kepemimpinan di mana para pemimpin 

tidak dibatasi oleh persepsi pengikut tetapi bebas dalam bertindak untuk 

mengubah serta mempengaruhi pengikutnya.  

Bass (1990) mengemukakan kepemimpinan transformasional terjadi 

jika pemimpin mampu memperluas dan meningkatkan kepentingan 

karyawannya sehingga mendapatkan hasil dari apa yang menjadi tujuan 

pada suatu kelompok tersebut. Selanjutnya, Yukl (1999) menyatakan bahwa 

kepemimpinan transformasional dan transaksional itu berbeda, 

kepemimpinan transformasional lebih meningkatkan motivasi kerja dan 

kinerja pengikutnya sedangkan kepemimpinan transaksional mengukur 

pada tingkat pengaruh pemimpin terhadap bawahannya serta pencapaian 

tingkat kinerja yang telah disepakai oleh pemimpin dan bawahannya yang 

berkaitan pada imbalan yang akan diterima oleh bawahannya. 

Kepemimpinan transaksional melibatkan sebuah proses pertukaran yang 

dapat menghasilkan kepatuhan pengikut akan permintaan pemimpin tetapi 

tidak menghasilkan antusiasme dan komitmen terhadap sasaran tugas. 

Persepsi kepemimpinan transformasional dalam penelitian ini 

menggunakan definisi dari Bass (1990) yang mengemukakan bahwa 

kepemimpinan transformasional adalah persepsi yang diterima bawahan 

terhadap gaya kepemimpinan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi, memotivasi dan mengilhami bawahan agar berbuat lebih 

dari yang diharapkan, serta terbuka terhadap bawahan dan pada setiap 

perubahan atau permasalahan yang terjadi di perusahaan. 

Dimensi Kepemimpinan Transformasional menurut Bass (dalam  

Sivanathan et al., 2004) mengemukakan bahwa kepemimpinan 

transformasional memiliki empat aspek yaitu : Idealized influence. Pemimpin 

berusaha, melalui pembicaraan, mempengaruhi bawahan dengan 

menekankan pentingnya nilai dan keyakinan, pentingnya keikatan pada 

keyakinan (beliefs), perlu dimilikinya tekad mencapai tujuan, perlu 

diperhatikan akibat moral dan etik dari keputusan yang diambil. Pemimpin 

memperlihatkan kepercayaannya pada cita-citanya, keyakinannya dan nilai 

hidupnya. Inspirational Leadership, Pemimpin mampu menimbulkan inspirasi 

pada bawahannya, antara lain dengan menentukan standar tinggi, 

memberikan keyakinan bahwa tujuan dapat dicapai. Bawahan merasa 

mampu melakukan tugas pekerjaannya, mampu memberikan berbagai 

macam gagasan dan merasa diberi inspirasi oleh pimpinannya. Intellectual 

stimulation, Bawahan merasa bahwa pimpinan mendorong untuk 
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memikirkan kembali cara kerja yang ada, untuk kemudian mencari cara 

baru dalam melaksanakan tugas dan merasa mendapatkan cara baru dalam 

mempersepsi tugas. Individualized consideration, bawahan merasa 

diperhatikan dan diperlakukan secara khusus oleh pimpinannya. Pemimpin 

memperlakukan setiap bawahannya sebagai seorang pribadi dengan 

kecakapan, kebutuhan, keinginannya masing-masing. 

Pengukuran Kepemimpinan Transformasional. Untuk mengetahui 

kepemimpinan transformasional pada individu dapat digunakan alat ukur 

yang mengadaptasi dari Bass dan Avolio dalam Beşiktaş dan Orta (2012) 

yaitu Multifactor Leadership Quetionnaire (MLQ). Alat ukur ini berisi 

pernyataan dengan pilihan ganda dan pilihan isian. Pernyataan dengan 

pilihan ganda digunakan untuk memperoleh informasi mengenai perilaku 

kepemimpinan transformasional dengan empat aspeknya. Sedangkan 

pernyataan dengan isian digunakan untuk memperoleh informasi berkaitan 

dengan data kontrol seperti jenis kelamin, usia, masa kerja, agama, nama, 

departemen dan posisi jabatan. 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan skala Multifactor 

Leadership Quetionnaire (MLQ) dari Bass dan Avolio (1990) dalam Beşiktaş 

dan Orta (2012). Pemilihan alat ukur ini karena sesuai dengan teori yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

Hipotesis 

Peneliti berasumsi bahwa: 

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan modal psikologis dan persepsi 

gaya kepemimpinan transformasional terhadap workplace well being 

 

Hipotesis minor: 

H2: Terdapat pengaruh yang signifikan self-efficacy terhadap workplace well 

being  

H3:  Terdapat pengaruh yang signifikan optimisme terhadap workplace well 

being  

H4:  Terdapat pengaruh yang signifikan harapan terhadap workplace well 

being 

H5:  Terdapat pengaruh yang signifikan ketahanan terhadap workplace well 

being 

H6:  Terdapat pengaruh yang signifikan idealized influence terhadap workplace 

well being 
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H7: Terdapat pengaruh yang signifikan inspirational Leadership terhadap  

 workplace well being  

H8:  Terdapat pengaruh yang signifikan 

intellectual stimulation terhadap 

workplace well being  

H9:  Terdapat pengaruh yang signifikan individualized consideration terhadap   

workplace well being 

 

METODE 

 

Sampel dan Prosedur 

Populasi dalam penelitian ini adalah para Pegawai Negeri Sipil 

Kementerian X 1.200 orang. Adapun jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 220 orang. Adapun pengambilan sampel 

dalam penelitian ini termasuk kategori non-probability sampling  

 

Instrumen Data 

Untuk mengukur workplace wellbeing, penulis menyusun secara mandiri skala 

workplace wellbeing berdasarkan pada teori workplace well being yang 

dikembangkan oleh Page (2005). Dalam teori Page (2005), workplace well 

being terdiri dari 2 dimensi, yaitu dimensi intrinsik dan dimensi ekstrinsik. 

Dimensi intrinsik sendiri terdiri dari 5 aspek, yaitu; (a) tanggung jawab 

dalam kerja, (b) Makna pekerjaan, (c) kemandirian dalam pekerjaan, (d) 

penggunaan kemampuan dan pengetahuan dalam kerja, dan (e) perasaan 

berprestasi dalam bekerja. Sedangkan dimensi ekstrinsik  terdiri dari 

delapan aspek, yaitu: (a) penggunaan waktu yang sebaik-sebaiknya, (b) 

kondisi kerja, (c) supervisi, (d) peluang promosi, (e) pengakuan terhadap 

kinerja yang baik, (f) penghargaan sebagai individu di tempat kerja, (g) 

upah, (h) keamanan pekerjaan. Skala ini berbentuk skala likert dengan 

rentangan 1-4 dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. 

Instrumen atau alat ukur modal psikologis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah adaptasi dari Psychological Capital Quessionare 24 (PCQ-

24) yang dikembangkan oleh Luthans, Youssef dan Avolio, (2007). Dalam 

PCQ-24 ini masing-masing dimensi terdiri dari 6 skala yang diadopsi dari 

alat ukur yang telah ada sebelumnya tentang dimensi dalam modal 

psikologis. Skala self-efficacy diadaptasi dari skala milik Parker yang 

mengukur self efficacy dalam situasi kerja. Skala optimisme diadaptasi dari 

skala milik Scheier dan Carver (Avey, Luthans, Smith, & Palmer, 2010).  
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Skala Hope (harapan) diadaptasi dari skala hope milik Snyder dan kawan-

kawan. Sementara, skala  resiliensi atau ketahanan diadaptasi dari skala 

Wagnild dan Young. Dalam skala aslinya, semua item diukur dengan 

menggunakan skala Likert 6-point dengan pilihan respon mulai dari 

1=sangat tidak setuju sampai 6=sangat setuju. Akan tetapi, untuk 

menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian, skala ini dimodifikasi  menjadi 

setiap dimensi terdiri dari empat item dan juga empat pilihan jawaban, yaitu 

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

Instrumen atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur persepsi 

kepemimpinan transformasional adalah modifikasi dari alat ukur Multifactor 

Leadership Questionnare factor (MLQ). MLQ  ini digunakan untuk mengukur 

kepemimpinan melalui 7 aspek gaya kepemimpinan, yaitu: Idealized 

Influence, Inspirational leadership, Intellectual Stimulation, Individualized 

Consideration, Contingent Reward, Management-by-exception dan Laissez-faire 

Leadership. Namun, pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan 12 item 

yang mengukur 4 aspek dari kepemimpian transformasional. Instrumen ini 

berbentuk skala Likert dengan rentang 4 point, yaitu dari ―1‖ (sangat tidak 

setuju), ―2‖ (tidak setuju), ―3‖ (setuju) dan ―4‖ (sangat setuju). 

 
 

HASIL 

 

Uji Validitas Konstruk 

Workplace well being. Penulis menggunakan model multifactorial untuk 

menguji alat ukur workplace wellbeing beserta kedua dimensinya. Penulis 

menguji apakah item-item yang ada bersifat unidimensional, artinya benar 

semua item mengukur sesuai dengan yang seharusnya diukur. Berdasarkan 

analisis CFA yang dilakukan, hasilnya ternyata tidak fit dengan nilai Chi-

Square=4457.85, df=1273, P-value=0.00000, RMSEA=0.106. Oleh karena 

itu, penulis melakukan modifikasi terhadap model, dimana kesalahan 

pengukuran pada item dibebaskan berkorelasi satu sama lain. Setelah 

dilakukan 263 kali modifikasi, diperoleh model fit dengan Chi-

Square=1061.99, df=1010, P-value=0.12460, RMSEA=0.015. 

Modal psikologis. Penulis menguji apakah item-item yang ada bersifat 

unidimensional, artinya benar semua item mengukur sesuai dengan yang 

seharusnya diukur. Berdasarkan analisis CFA yang dilakukan, hasilnya 

ternyata tidak fit dengan nilai Chi-Square=545.88, df=98, P-value=0.00000, 

RMSEA=0.144. Oleh karena itu, penulis melakukan 33 kali modifikasi 
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terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada item dibebaskan 

berkorelasi satu sama lain, maka diperoleh model fit dengan Chi-

Square=79.16, df=65, P-value=0.11144, RMSEA=0.031. 

Persepsi gaya kepemimpinan transformasional. Penulis menguji 

apakah item-item yang ada bersifat unidimensional, artinya benar semua item 

mengukur sesuai dengan yang seharusnya diukur. Berdasarkan analisis 

CFA yang dilakukan, hasilnya ternyata tidak fit dengan nilai Chi-

Square=191.81, df=48, P-value=0.00000, RMSEA=0.116. Oleh karena itu, 

penulis melakukan 13 kali modifikasi terhadap model, dimana kesalahan 

pengukuran pada item dibebaskan berkorelasi satu sama lain, maka 

diperoleh model fit dengan Chi-Square=45.57, df=36, P-value=0.13178, 

RMSEA=0.035. 

 

Uji Hipotesis 

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa diperoleh R-Square sebesar 0.279 atau 

27,9%. Artinya, proporsi varian dari workplace wellbeing yang dijelaskan oleh 

persepsi kepemimpinan transformasional dan psychological capital adalah 

sebesar 27,9%, sedangkan 72,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di 

luar penelitian ini. Langkah kedua peneliti menguji apakah seluruh 

independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap workplace wellbeing 

 

Tabel 1 

Varians Workplace Wellbeing yang Dijelaskan Oleh Seluruh IV 

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

 1 .528a .279  .251 9.09278 

a. Predictors: (Constant), Individualized_Consideration, Optimisme, resiliensi, 

harapan,Intellectual_Stimulation, Self_efficacy, Idealized_Influence, 

Inspirational_Learning 

 

Berdasarkan uji F pada tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai p (Sig.) pada 
kolom paling kanan adalah p=0.000 dengan nilai p<0.05. Jadi Hipotesis 
nihil yang berbunyi ―tidak ada pengaruh modal psikologis dan persepsi 
kepemimpinan transformasional terhadap workplace wellbeing‖ 
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Tabel 2 

Anova Pengaruh Seluruh IV terhadap Workplace Wellbeing 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 6744.884 8 843.110 10.197 .000a 

Residual  17445.185 211 82.679   

Total 24190.069 219    

a. Predictors: (Constant), Individualized_Consideration, Optimisme, resiliensi, 

harapan, Intellectual_Stimulation, Self_efficacy, Idealized_Influence, 

Inspirational_Learning 

b. Dependent Variable: WWB 

 

Selanjutnya dilihat signifikan atau tidaknya koefisien regresi dari 

masing-masing IV. Adapun penyajiannya ditampilkan dalam tabel 3 berikut 

ini. 

 

Tabel 3 

Koefisien Regresi 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 4.417 7.728  .572 .568 

Self_efficacy .022 .054 .026 .415 .678 

Optimisme  -.036 .063 -.034 -.571 .569 

Harapan .197 .066 .183 2.994 .003 

Resiliensi .063 .069 .058 .910 .364 

Idealized_Influence .346 .061 .346 5.712 .000 

Inspirational_Learning -.044 .052 -.050 -.842 .401 

Intellectual_Stimulation .175 .053 .193 3.295 .001 

Individualized_Consideration .202 .063 .192 3.186 .002 

a. Dependent Variable: WWB 

 

Dari persamaan regresi tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat empat 

varibel yang nilai koefisien regresinya signifikan, yaitu; (1) harapan; (2) 

idealized influence; (3) intellectual stimulation; dan (4) individualized 

consideration. 
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DISKUSI 

 

Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kesejahteraan (wellbeing) karyawan. Menurut Page (2005) 

workplace well-being merupakan salah satu cabang dari subjective well-being 

yang diterapkan dalam setting kerja. Jika subjective well-being merupakan 

kepuasan secara umum terhadap seluruh aspek kehidupan, maka kepuasan 

tersebut dapat juga difokuskan pada salah satu aspek, seperti pekerjaan. 

Yang menjadi variabel bebas adalah modal psikologis dan persepsi 

kepemimpinan trasformasional. Penelitian sebelumnya terkait modal 

psikologis dan wellbeing karyawan memang masih hanya terbatas pada 

subjective wellbeing dan psychological wellbeing. Peneliti belum menemukan 

penelitian mengaitkan secara langsung modal psikologis dengan workplace 

wellbeing. Sehingga, bisa dikatakan temuan dalam penelitian ini merupakan 

temuan yang baru. Peneliti pun menduga hal ini lah yang menyebabkan 

ditemukannya beberapa dimensi dari modal psikologis yang tidak 

memberikan pengaruh signifikan terhadap workplace wellbeing.  

Dalam penelitian ini, ditemukan hanya satu dimensi dari modal 

psikologis yang memberikan pengaruh signifikan terhadap workplace 

wellbeing, yaitu harapan. Temuan dalam penelitian ini menguatkan 

penelitian pada bidang kesehatan kerja dan kesehatan psikologis 

sebelumnya yang menemukan bahwa harapan memiliki keterkaitan dengan 

wellbeing. Contohnya, penelitian yang dilakukan Snyder et al. (2002) 

menjelaskan bahwa harapan merupakan sumber daya yang harus dimiliki 

seseorang untuk dapat mencapai kesejahteraan di tempat kerja dan dalam 

berbagai aspek kehidupan. 

Snyder et al. (2002) mendefinisikan harapan sebagai sebagai kodisi 

motivasi positif yang didasari oleh interaksi akan perasaan sukses (1) agency 

(goal-directed energy) dan (2) pathways (planning to meet goals).  Harapan 

merupakan sumber motivasi yang memiliki komponen kognitif. Sumber 

daya psikologis ini memberikan harapan bahwa sasaran akan dicapai. 

Orang dengan harapan yang tinggi sangat termotivasi untuk mencapai 

keberhasilan dalam tugas. Mempertahankan harapan selama masa krisis 

merupakan aspek penting yang harus dimiliki untuk mencapai 

kesejahteraan pada karyawan. Selain itu, Park et al. (2004) juga menyoroti 

bahwa individu dengan harapan tinggi cenderung memiliki pandangan yang 

positif tentang masa depan.  
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Akan tetapi, meski terdapat hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa harapan memberikan pengaruh positif terhadap well being, ditemukan 

pula hasil penelitian lain yang menunjukkan bahwa harapan tidak 

memberikan pengaruh positif terhadap well being. Penelitian yang dilakukan 

oleh Malik (2013) menemukan bahwa dimensi ini tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan karyawan. Dalam 

penelitiannya tersebut, hanya self efficacy dan ketahanan yang memberikan 

efek terhadap kesejahteraan karyawan. Selain itu, menurut Nash dan 

Stewart (2005), harapan mampu memberikan efek terhadap kesejahteraan 

bagi para pekerja sosial jika digabung dengan spiritualitas. 

Dimensi berikutnya dari modal psikologis adalah self-efficacy. Dimensi 

ini ditemukan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

kesejahteraan karyawan di tempat kerja. Hasil penelitian ini memberikan 

bukti baru bahwa self-efficacy tidak selalu mampu meningkatkan 

kesejahteraan karyawan.  

Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan sebelumnya yang 

menyatakan bahwa self-efficacy yang tinggi akan diikuti dengan 

kesejahteraan yang tinggi pula. Sebut saja penelitian yang dilakukan oleh 

yang dilakukan oleh Malik (2013). Dalam penelitiannya tersebut, Malik 

(2013) menemukan bahwa self-efficacy memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap kesejahteraan karyawan bersama dengan ketahanan, sementara 

optimisme dan harapan tidak. Selain itu, terdapat juga penelitian yang 

dilakukan oleh Avey et al. (2010) yang menyatakan bahwa seluruh dimensi 

modal psikologis termasuk self-efficacy memberikan pengaruh positif 

terhadap kesejahteraan psikologis karyawan. 

Beberapa penelitian lain yang juga menemukan bahwa self-efficacy 

tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Natovová dan Chýlová (2014). Dalam 

penelitiannya tersebut, Natovová dan Chýlová (2014) menemukan bahwa 

self-efficacy hanya mampu mereduksi stres kerja, namun tidak mampu 

meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, Liu, Siu, dan Shi (2010), 

menemukan bahwa self-efficacy mampu memberikan pengaruh terhadap 

kesejahteraan karyawan setelah menjadi moderator dari kepemimpinan 

transformasional. Dimensi berikutnya yang juga tidak memberikan 

pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan karyawan adalah optimisme. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Avey et al. (2010). Menurut Avey et al. (2010), seseorang yang optimis 
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akan memiliki cara coping stres yang lebih efektif dibanding orang yang 

pesimis. 

Meski ditemukan beberapa penelitian yang berbeda dengan hasil 

penelitian ini, ditemukan pula beberapa penelitian sejenis yang menemukan 

bahwa optimism tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap 

kesejahteraan karyawan. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Malik (2013) serta Singh dan Mansi (2009). Bahkan dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Singh dan Mansi (2009), optimisme tidak berkorelasi 

dengan kesejahteraan. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Karademas (2006), optimisme membutuhkan self-efficacy dan dukungan 

sosial untuk dapat memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan.  

Dimensi terakhir dari modal psikologis yang tidak memberikan 

pengaruh signifikan adalah ketahanan. Hasil penelitian ini tentu sangat 

unik, karena mayoritas penelitian sebelumnya menemukan bahwa 

ketahanan mampu meningkatkan kesejahteraan karena orang dengan 

tingkat ketahanan yang tinggi mampu bertahan dengan kondisi apa pun 

(Luthans et al., 2007). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Avey et al. 

(2010) ditemukan bahwa dimensi ini memberikan pengaruh signifikan 

terhadap kesejahteraan psikologis karyawan. Kemudian, dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Malik (2013) pun juga menemukan bahwa dimensi ini 

memberikan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan karyawan. 

Temuan dalam penelitian yang penulis lakukan ini sejalan dengan 

temuan pada penelitian yang dilakukan oleh Harvey et al (2014) yang 

menyebutkan bahwa ketahanan akan mampu mempengaruhi kesejahteraan 

karyawan jika didukung dengan kondisi lingkungan dan sosial yang baik. 

Jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi, maka ketahanan yang dimiliki 

karyawan hanya mampu membuat karyawan bertahan dengan tekanan 

yang dialaminya. Selain itu, menurut Friedli (2009), ketahanan hanya 

mampu membantu karyawan bangkit kembali dan memiliki cara mengatasi 

(coping) stres yang dialaminya, namun tidak mampu membawa 

kesejahteraan dan kepuasan terhadap pekerjaannya.  

Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tiga dimensi 

dari persepsi kepemimpinan transformasional memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap workplace wellbeing. Dimensi-dimensi yang memberikan 

pengaruh signifikan tersebut adalah idealized influence, intellectual stimulation, 

individualized consideration.  

Dimensi pertama, idealized influence. Dalam penelitian ini dimensi 

idealized influence signifkan memberikan pengaruh positif terhadap workplace 
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wellbeing karyawan. Artinya, pemimpin yang memiliki karakteristik idealized 

influence dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan di tempat kerja. 

Temuan penelitian ini menguatkan hasil penelitian Nielsen, Yarker, 

Brenner, Randall dan Borg (2008) yang menemukan bahwa dimensi ini 

memiliki pengaruh terhadap wellbeing dan kepuasan kerja karyawan. Selain 

itu, penelitian Arnold et al. (2007) menemukan bahwa dimensi ini 

memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan psikologis karyawan. 

Menurut Sivanathan et al. (2004), idealized influence terjadi ketika para 

pemimpin memilih untuk melakukan apa yang etis daripada apa yang 

bijaksana, ketika dipandu oleh komitmen moral untuk pengikut, dan 

melampaui kepentingan pribadi untuk kepentingan organisasi. Pemimpin 

yang mampu memanifestasikan idealized influence mampu melepaskan 

tekanan organisasi untuk hasil keuangan jangka pendek, dan juga 

memfokuskan upaya pada kesehatan dan kesejahteraan karyawan. 

Sehingga, pemimpin dengan karakateristik ini dapat meningkatkan 

kesejahteraan karyawan.  

Akan tetapi, hasil dalam penelitian ini berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Tafvelin, Armelius, dan Westerberg (2011). 

Dalam penelitiannya tersebut, dimensi idealized influence tidak memberikan 

pengaruh positif terhadap well being. Dimensi ini mampu memberikan 

pengaruh terhadap well being jika dimoderatori oleh dimensi lain dari 

kepemimpinan transformasional. Selain itu, menurut Sadeghi dan Pihie 

(2012) dimensi ini tidak akan memberikan pengaruh yang efektif jika tidak 

dibarengi dengan kemampuan pemimpin pada dimensi lain dari 

kepemimpinan transformasional. 

Dimensi selanjutnya yang juga memberikan pengaruh positif adalah 

intellectual stimulation. Hasil penelitian ini menguatkan temuan dari Arnold 

et al. (2007) yang menemukan bahwa dimensi ini mampu meningkatkan 

kesejahteraan karyawan di tempat kerja. Selain penelitian dari Arnold et al. 

(2007), hasil penelitian ini juga sejalan dengan pendapat dari Sivanathan et 

al. (2004). Menurutnya, pemimpin yang memiliki sifat intelectual stimulation 

akan membantu karyawan untuk mempertanyakan asumsi sendiri, 

membingkai masalah, dan memberikan pendekatan dengan cara yang 

inovatif. Akan tetapi, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Javeed 

dan Farooqi (2013), dimensi ini baru mempengaruhi kesejahteraan jika 

dimoderatori oleh kondisi kerja. Hal ini disebabkan bahwa meski pemimpin 

mampu memberikan pendekatan dengan cara yang inovatif, jika tidak 

didukung dengan kondisi kerja yang nyaman, tidak akan memberikan 
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pengaruh terhadap kesejahteraan karyawan. Selain itu, menurut Sadeghi 

dan Pihie (2012) dimensi ini tidak akan memberikan pengaruh yang efektif 

jika tidak dibarengi dengan kemampuan pemimpin pada dimensi lain dari 

kepemimpinan transformasional. 

Dimensi terakhir yang memberikan pengaruh positf terhadap 

workplace wellbeing adalah individualized influence. Temuan dalam penelitian 

ini pun sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Arnold et 

al. (2007) yang menemukan bahwa dimensi ini dapat meningkatkan 

kesejahteraan karyawan. Individualized consideration akan terjadi ketika para 

pemimpin memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan karyawan 

untuk pencapaian dan pengembangan diri. Para pemimpin dengan sifat ini 

akan memberikan empati, kasih sayang, dukungan, dan bimbingan yang 

akan mempengaruhi kesejahteraan karyawan. Meski demikian, hasil dalam 

penelitian ini berbeda dengan Kelloway, Turner, Barling, dan Loughlin 

(2012). Dalam penelitiannya ini dimensi ini harus dimoderatori oleh 

kepercayaan terhadap pemimpin baru dapat mempengaruhi kesejahteraan 

karyawan.  Selain itu, menurut Sadeghi dan Pihie (2012) dimensi ini tidak 

akan memberikan pengaruh yang efektif jika tidak dibarengi dengan 

kemampuan pemimpin pada dimensi lain dari kepemimpinan 

transformasional. 

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari masih terdapat banyak 

kekurangan dalam penelitian ini. Sebagaimana telah disebutkan 

sebelumnya, bahwa penelitian terkait pengaruh modal psikologis terhadap 

workplace wellbeing karyawan masih sangat jarang ditemukan. Oleh karena 

itu, butuh kajian lebih mendalam terkait hubungan antar kedua variabel 

tersebut, terlebih lagi, dalam penelitian ini hanya ditemukan satu dimensi 

modal psikologis  yang berpengaruh signifikan terhadap workplace wellbeing.  

Selain itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

nonprobability sampling. Peneliti pun tidak diberi izin oleh pihak kementerian 

untuk bertemu dengan responden secara langsung. Sehingga, kemungkinan 

munculnya bias dalam penelitian ini sangat besar karena peneliti tidak 

mengetahui apakah sample yang dipilih sesuai dengan kriteria peneliti atau 

tidak. Selain itu, sample yang dipilih pun kemungkinan tidak representative 

menggambarkan kondisi populasi.   

Pada penelitian ini, penulis membagi saran menjadi dua, yaitu saran 

metodologis dan saran praktis. Penulis memberikan saran secara 

metodologis sebagai bahan pertimbangan untuk perkembangan penelitian 

selanjutnya. Selain itu, penulis juga menguraikan saran secara praktis 
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sebagai bahan kesimpulan dan masukan bagi pembaca sehingga dapat 

mengambil manfaat dari penelitian ini. Saran yang penulis berikan akan 

berdasarkan dengan temuan dalam penelitian yang telah penulis lakukan. 

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, ditemukan proporsi varian 

dari workplace wellbeing yang dijelaskan oleh persepsi kepemimpinan 

transformasional dan modal psikologis adalah sebesar 27,9%, sedangkan 

72,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain di luar penelitian ini yang 

dapat memberikan pengaruh terhadap workplace wellbeing. Selain itu, 

penelitian terkait yang menggunakan workplace wellbeing sebagai DV masih 

sangat jarang ditemukan, maka untuk penelitian selanjutnya  dapat 

menggunakan faktor-faktor lain yang menarik yang dapat dijadikan variabel 

independent untuk melihat pengaruhnya terhadap workplace wellbeing, seperti, 

kepuasan kerja,  komitmen organiasi, trust in organization, meaning full at work 

dan variabel individual difference lainnya.  

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, ditemukan proporsi varian 

dari workplace wellbeing yang dijelaskan oleh persepsi kepemimpinan 

transformasional dan modal psikologis adalah sebesar 27,9%, sedangkan 

72,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain di luar penelitian ini yang 

dapat memberikan pengaruh terhadap workplace wellbeing. Selain itu, 

penelitian terkait yang menggunakan workplace wellbeing sebagai DV masih 

sangat jarang ditemukan, maka untuk penelitian selanjutnya  dapat 

menggunakan faktor-faktor lain yang menarik yang dapat dijadikan variabel 

independent untuk melihat pengaruhnya terhadap workplace wellbeing, seperti, 

kepuasan kerja,  komitmen organiasi, trust in organization, meaning full at work 

dan variabel individual difference lainnya. Populasi dan sampel dalam 

penelitian ini adalah para Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan 

Umum Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II. Hasil yang diperoleh pada 

penelitian ini terdapat empat variabel yang signifikan terhadap dependent 

variable, yaitu: harapan, idealized influence, intellectual stimulation, dan 

individualized consideration. Sedangkan empat variabel lainnya tidak 

signifikan terhadap dependent variable, yaitu: self-efficacy, optimisme, 

ketahanan, dan inspirational learning. Sehubungan dengan penjelasan diatas, 

penulis memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, gunakan sampel 

yang berbeda.  
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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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