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KOMITMEN BERAGAMA ISLAM MEMPREDIKSI 

STABILITAS PERNIKAHAN 
 

Rena Latifa  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

rena.latifa@uinjkt.ac.id 
 

 

Abstract 
Interest in religion and spirituality has increased dramatically recently both within culture in 
general and within psychology. Substantial literatures now describes connections between 
religion and mental health. The literature on marriage provided evidence that subjective and 
organizational religious participation was associated with enhanced family functioning and 
higher marital satisfaction (Wilson & Musick, 1996). In this study, we examine Islamic 
religious commitment on marital stability; with the underlying assumption that religious 
commitment may encourage couples to remain married. Islamic religious commitment in this 
study defined as the degree to which a person adheres to Islamic religious values, beliefs, and 
practices and uses them in daily living. Our findings indicated that religious commitment 
truly predict marital stability among newlywed couples. 

 
Keywords: Marital Stability, Religiousity, Marriage 

 

Abstrak 
Kajian serta penelitian di bidang agama dan spiritualitas telah meningkat, baik dalam 
kajian budaya maupun kajian ilmu psikologi. Literatur-literatur penting juga menunjukkan 
adanya hubungan antara agama dan kesehatan mental. Literatur tentang relasi pernikahan 
secara khusus memaparkan bukti-bukti adanya keterkaitan antara keterlibatan individu 
dalam organisasi agama dan dalam kegiatan keagamaan dengan peningkatan fungsi-fungsi 
keluarga dan kepuasan pernikahan (Wilson & Musick, 1996). Pada penelitian kami kali ini 
menguji komitmen beragama (individu pemeluk agama Islam) terhadap stabilitas suatu 

pernikahan; dengan asumsi bahwa jika individu berkomitmen pada ajaran agama Islam 
(meyakini dan menerapkannya dalam aspek kehidupan sehari-hari, utamanya dalam 
kehidupan rumah tangga) dapat menjaga pernikahannya tetap stabil. Hasil temuan 
penelitian pada 47 responden mengindikasikan komitmen beragama memang dapat menjadi 
salah satu prediktor terciptanya pernikahan yang stabil pada 5 tahun pertama usia 
pernikahan. 
 
Kata kunci: Stabilitas Pernikahan, Religiusitas, Pernikahan 
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PENDAHULUAN 

 

Pernikahan adalah suatu institusi bagi individu dalam menjalani salah satu 

fase perkembangan masa dewasa; melalui institusi ini individu dapat saling 

mengembangkan diri, pencapaian identitas pribadi dan identitas 

berpasangan (Parker, 2002).  

Sebelum mencapai identitas berpasangan dan proses pengembangan 

diri yang sehat, individu dan pasangan harus melalui tahun-tahun awal usia 

pernikahan. Tahun-tahun pertama pernikahan merupakan masa rawan, 

bahkan dapat disebut sebagai era kritis karena pengalaman bersama belum 

banyak (Parker, 2002). Pasangan suami istri harus banyak belajar tentang 

pasangan masing-masing dan diri sendiri, dua kepribadian saling menempa 

untuk dapat sesuai satu sama lain. Individu dan pasangannya yang baru 

menikah biasanya berada pada periode pasang surut, dan pola-pola 

interaksinya masih dapat sering berubah, tidak menentu dan saling 

mempengaruhi. Jika proses penyesuaian di masa awal pernikahan ini tidak 

berjalan baik, maka dapat mempengaruhi stabilitas pernikahan dan 

mengarah pada pengambilan keputusan bercerai. Fenomena yang terjadi di 

Amerika misalnya, berdasarkan survey National Centre for Health Statistics 

(1991), ditemukan hampir 1/3 dari perkawinan yang gagal (bercerai) ialah 

pasangan yang berada pada 5 tahun pertama usia pernikahannya.  

Penyesuaian di tahun awal pernikahan ini dalam konteks pernikahan 

era modern juga harus ditambah dengan adanya perubahan persepsi 

individu tentang institusi pernikahan di masa kini. Telah terjadi pergesaran 

nilai-nilai pernikahan disebabkan faktor-faktor: kemajuan ilmu dan 

teknologi, modernitas dan sistem perekonomian yang membuat individu 

menjadi sosok yang penuh kebebasan berpikir, kemandirian dan kesetaraan. 

Tantangan bagi generasi di masa kini lebih sulit dibanding generasi 

sebelumnya, dimana lingkungan saat ini mengedepankan keterbukaan 

pemikiran, kebebasan berpendapat dan bertindak, serta paparan media yang 

sangat dahsyat terkait relasi pernikahan yang tidak bertahan lama. . 

Hal ini memicu tumbuhnya perasaan tidak aman (insecure) tentang 

gambaran suatu relasi pernikahan. Seperti yang diutarakan Kitson (dalam 

Parker, 2002) bahwa paparan yang berlebihan (eksploitasi) tentang 

tingginya angka perceraian, utamanya di kalangan public figure, tidak 

diimbangi dengan wawasan yang banyak terkait pernikahan yang sehat dan 

berkualitas. Fenomena perselingkuhan melalui media social networking 

(facebook, twitter, chatting) juga turut memberi andil karena nyatanya tidak 
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hanya sekedar bentuk interaksi atau komunikasi biasa dengan orang lain di 

dunia maya, melainkan sudah ada keterlibatan emosional atau bahkan 

seksual dalam interaksi ini; hal ini berdasarkan penelitian akan 

mengakibatkan rasa marah, cemburu dan insecure atas perilaku pasangannya 

hingga merusak trust yang ada (Smith, 2011). Fenomena social networking ini 

mampu memberikan accessibility (mudah diakses dimana saja), affordability 

(terjangkau harga dan cara penggunaannya) dan anonymity (individu dapat 

berperan menjadi sosok ideal yang diinginkannya) sehingga membuat 

tingkat penggunaannya menjadi semakin marak dan sulit dikurangi. Lebih 

jauh, rasa marah, cemburu atau insecure atas relasi pernikahan yang dijalani 

ini akan mengarahkan pada konflik dan mengganggu stabilitas pernikahan. 

Stabilitas pernikahan didefinisikan sebagai sebuah keberlangsungan, 

keberlanjutan dan pelestarian suatu hubungan pernikahan dimana di 

dalamnya terkandung mutual dependency, trust, persahabatan dengan 

pasangan, dan kedua belah pihak jarang mengalami ketidakbahagiaan 

(Kang & Jaswal, 2009). 

Terciptanya suatu stabilitas pernikahan itu sendiri dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Beberapa penelitian menyebutkan faktor pengelolaan 

konflik dengan pasangan (Carrere et al, 2000), faktor cara berpikir atau 

atribusi kognisi pasangan saat dihadapkan pada suatu masalah (Karney, 

2010), dan faktor kondisi ekonomi yang membuat pernikahan menjadi tak 

stabil (Orbuch, House, Mero, & Webster, 1996). Baru-baru ini ketertarikan 

para peneliti juga mengkaitkan faktor religiusitas sebagai penentu stabilitas 

pernikahan (Mahoney, Pargament, Tarakeshwar, & Swank, 2001), dimana 

religiusitas dapat ditelusuri melalui religious beliefs dan religious participations 

(Pargament, 1997). 

Wilson dan Musick (1996) juga menemukan dari hasil penelitiannya 

sejumlah responden yang meyakini suatu ajaran agama tertentu dan 

melaksanakan ajaran agama tersebut dalam banyak aktivitas keagamaannya 

ternyata mengalami peningkatan fungsi-fungsi keluarga dan kepuasan 

pernikahannya relatif tinggi. Call dan Heaton (1997) menyebutkan saat 

pasangan turut serta berpartisipasi dalam aktivitas keberagamaan, pasangan 

cenderung tidak menyukai perceraian dan sangat sedikit yang berpikir ke 

arah perceraian dalam rumah tangganya. Keterlibatan dalam aktivitas 

beragama memang ditemukan dapat menyemangati individu dan pasangan 

untuk tetap berusaha bersama menghadapi ragam situasi sulit dalam hidup 

dan menghindari perceraian, hal ini juga disebabkan oleh faktor sangsi dosa 

yang diajarkan dalam ajaran agama. 
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Pada penelitian Brown, Orbuch, dan Bauermeister (2008) ditemukan 

terdapat hubungan antara religiusitas dan stabilitas pernikahan di kalangan 

warga Amerika kulit putih dan kulit hitam. Penelitian ini didasari teori 

religiusitas meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah dalam situasi 

sulit dan situasi penuh tekanan (Ellison, 1991), dimana saat individu 

mampu mengelola diri saat situasi seperti ini maka akan membuat 

pernikahannya menjadi cenderung lebih stabil dibanding individu yang 

tidak memiliki kemampuan ini. 

Pada penelitian ini akan digali faktor pembentuk stabilitas pernikahan 

dari segi komitmen beragama, khususnya responden beragam Islam. 

Dimana melalui pengkajian variabel komitmen beragama lebih dapat 

dikenali secara mendalam tentang values, beliefs dan pelaksanaan ajaran-

ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, utamanya kehidupan 

pernikahan. 

 

Tugas Perkembangan Usia Awal Pernikahan 

Pernikahan adalah sebuah tahapan alamiah yang harus dihadapi individu 

dewasa sebagai bentuk pencapaian kemandirian dan identitas pribadi 

(Parker, 2002). Menikah adalah salah satu pilihan dalam menjalani tugas 

perkembangan usia dewasa, dimana pilihan lainnya dapat berupa 

mengenyam pendidikan tinggi, pencapaian prestasi di bidang pekerjaan, 

ataupun bentuk pilihan lain berupa hubungan tanpa ikatan hukum.  

Tugas perkembangan pasangan baru menikah menurut Galvin & 

Brommel (1991) ialah: (1) menjalani peran baru sebagai istri, dimana 

terpisah dari keluarga asal yang tadinya hanya berperan sebagai anak, (2) 

belajar bernegosiasi dengan pasangan mengenai peran-peran baru yang 

harus dijalani, peraturan-peraturan yang dibuat oleh suami sitri, hingga 

bagaimana bentuk hubungan yang akan dijalani dan bagaimana 

mempertahankannya, (3) investasi waktu dan tenaga untuk hubungan yang 

berkualitas dan meminimalisir masalah-masalah yang mungkin muncul. 

Saat memasuki gerbang pernikahan, individu biasanya lebih 

memikirkan „apa yang dapat dihasilkan dari pernikahannya‟ dibanding 

berpikir tentang „proses perkembangan yang harus dilalui bersama. Dua 

pilihan inilah yang akhirnya membedakan pasangan satu dengan lainnya 

dalam mengelola pernikahannya, utamanya pada usia pernikahan di satu 

dekade pertama (Gottman dan Notarius, dalam Parker 2002). 
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Stabilitas Pernikahan 

Kang & Jaswal (2009) mendefinisikan stabilitas pernikahan sebagai sebuah 

keberlangsungan, keberlanjutan dan pelestarian suatu hubungan pernikahan 

dimana di dalamnya terkandung mutual dependency, trust, persahabatan 

dengan pasangan, jarang mengalami ketidakbahagiaan. 

Verderber & Verderber (2001) memaparkan suatu stabilitas dalam 

pernikahan dapat dicapai manakala individu dan pasangan mampu 

mengelola hubungannya dimana terdapat saling kesepahaman antara satu 

dengan lainnya dan merasa puas dengan pencapaian yang berhasil dilalui. 

Dibutuhkan energi dan perhatian yang tidak sedikit bagi pasangan dalam 

mengelola hubungannya sehingga dapat stabil. 

Sholevar (dalam Goldberg, 1989) mengemukakan suatu pernikahan 

stabil ialah minim gangguan dan adanya keberfungsian institusi pernikahan 

dalam mengembangkan potensi individu. Terdapat 7 area yang dianggap 

sebagai area fungsional dalam suatu pernikahan stabil: 

1. Marital role: kemampuan dua individu dewasa untuk saling 

membutuhkan, menciptakan kebersamaan, dukungan, pemuasan 

kebutuhan seksual hingga stimulasi intelektual dalam suatu relasi 

pernikahan. 

2. Parental role: kemampuan individu sebagai pasangan dalam menyediakan 

kebutuhan tumbuh kembang anak-anaknya setiap hari. 

3. Chores: kemampuan mengelola aktivitas harian dan pembagian tugas-

tugas rumah tangga. 

4. Finances: kemampuan mengelola pemasukan dan pengeluaran keuangan 

dalam cara-cara yang dapat memuaskan kedua belah pihak dalam 

rangka pengasuhan, pendidikan, rekreasi, dan kebutuhan masa depan. 

5. Sex: pengalaman hubungan seksual yang dapat saling memuaskan, serta 

dapat mengajarkan edukasi seksual pada anak sesuai usianya. 

6. Communication: kemampuan mengelola komunikasi dimana kedua belah 

pihak saling menyadari kebutuhan pasangannya. 

7. Boundaries: dapat memilah dan membedakan secara fleksibel antara 

prioritas untuk keluarga inti, keluarga besar dan komunitas masyarakat 

yang lebih luas. 

Buehlman dan Gottman (dalam Carrere et.al, 2000) dalam 

penelitiannya membuat suatu sistem pengkodean yang menentukan cara-

cara individu berbicara tentang pernikahan pada pasangannya, tentang 

persepsi individu secara umum terkait relasinya dengan pasangan; dimana 

dari interaksi individu ini menentukan stabil atau tidaknya pernikahan. 
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Sistem pengkodean ini oleh Buehlman dan Gottman dibagi menjadi 8 

dimensi: 

1. Tiga dimensi pertama bersifat positif bagi pasangan, terdiri dari dimensi 

fondness/affection (dicirikan dengan sering terjadinya pengekspresian rasa 

bangga, senang dan bahagia berada bersama pasangan), dimensi we-ness 

(dicirikan dengan unifikasi/ke-kami-an dibanding identitas 

pribadi/tunggal), serta dimensi expansiveness (seberapa responsif 

/keperdulian individu pada perilaku dan perkataan pasangan). 

2. Dua dimensi selanjutnya bersifat negatif, terdiri dari: negativity 

(kecenderungan individu bersikap kritis terhadap pasangan, tidak 

menyadari hal apa yang membuatnya dapat merasa tertarik pada 

pasangan, serta menunjukkan emosi-emosi negatif pada pasangan), 

dissapointment-disillusionment (berupa derajat kepasrahan dan penyerahan 

diri atas keadaan yang terjadi dan dianggap tak dapat diubah, penuh 

ekspresi kekecewaan, hingga tak mampu memikirkan bagaimana 

merubah kondisi buruk yang terjadi pada pernikahannya). 

3. Tiga dimensi terakhir berkaitan dengan cara-cara individu menangani 

konflik dengan pasangan, terdiri dari saat chaos (yakni saat individu 

berada pada kondisi tak mampu mengendalikan kehidupan 

pernikahannya, masalah-masalah pernikahan yang tidak diharapkan 

malah datang silih berganti dimana masalah yg tidak diharapkan ini tela 

melemahkan relasi pernikahannya), votality (dicirikan dengan adanya 

intensitas perasaan-perasaan positif dan negatif yang dimiliki individu 

terhadap pasangannya; individu dapat mengekspresikan semangat cinta 

yang menggelora, dan di sisi lain juga dapat menikmati pertengkaran 

yang justru dianggap dapat merekatkan hubungan), glorifying the struggle 

(yakni saat individu dan pasangannya berhasil melalui masa-masa sulit 

dalam pernikahan dan mempersepsikan pernikahannya akan menjadi 

semakin kuat setelah melalui masa-masa sulit tersebut, dan hal ini 

memberikan kebanggaan tersendiri bagi individu dan pasangan). 

Klagsburn (dalam Parker, 2002) menyebutkan 8 karakteristik 

pernikahan yang berkelanjutan dan stabil: 

1. Kemampuan untuk berubah dan menyesuaikan diri terhadap perubahan. 

Yakni melalui pengembangan sikap-sikap positif dibanding melihat suatu 

perubahan sebagai sebuah hal yang mengganggu. 

2. Kemampuan untuk tetap bertahan pada kondisi yang tidak dapat diubah. 

Suatu pernikahan harus dilandasi kesadaran bahwa setiap terjadinya 

ketidaksepakatan atau suatu masalah tidaklah harus selalu dapat 
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diselesaikan, dan dalam hal ini individu terkadang harus merelakan hal 

tersebut terjadi sebagaimana adanya. 

3. Asumsi untuk tetap berkomitmen. Yakni berbagi keyakinan yang kokoh 

tentang nilai-nilai suatu pernikahan sebagai sebuah institusi yang harus 

tetap solid dan dijaga bersama dalam suka dan duka, serta gelombang 

kehidupan yang dialami. 

4. Rasa percaya. Melalui rasa percaya ini maka individu akan merasa aman 

(safety dan security) pada hubungannya. Rasa percaya ini juga merupakan 

dasar untuk tumbuh kembangnya keintiman seksual dan psikologis, serta 

salah satu cara menerapkan kesetiaan. 

5. Keseimbangan dalam hal saling bergantung. Individu mengekspresikan 

kebutuhannya pada pasangan, terutama kebutuhan emosional. 

Kesalingbergantungan ini bersifat dinamis, ada yang berperan sebagai 

„yang bergantung‟ dan ada pula yang berperan sebagai „pemberi kasih 

sayang atau perhatian‟.  

6. Saling menikmati aktivitas berdua. Saat ini terjadi, hubungan emosi dan 

fisik semakin terjalin. Pasangan tidak hanya saling berbagi minat yang 

sama, namun juga berkompromi untuk saling mengakomodasi 

perbedaan yang ada, dan masing-masing juga tetap mengejar aktivitas 

pribadinya sehingga hal ini tetap dapat membuat mereka saling tertarik 

satu sama lain. Harus ada keseimbangan antara waktu yang dihabiskan 

bersama-sama dengan waktu dimana mereka berjauhan dan menjalani 

aktivitas masing-masing. 

7. Saling menghargai, berbagi cerita. Berbagi pengalaman dapat membuat 

individu memiliki perspektif tentang masa kini, memungkinkan mereka 

untuk memandang sebuah kejadian yang sekiranya berpotensi merusak 

pernikahan melalui apa yang sudah pernah dihadapi dan diatasi 

bersama. Aktivitas saling berbagi ini dapat dianggap sebuah entitas yang 

mengingatkan mereka akan kapasitas untuk bertahan sesuai apa yang 

sudah pernah terjadi di masa lalu, sehingga dapat mencegah terjadinya 

pengambilan keputusan sesaat saat menghadapi kesulitan di masa kini. 

8. Faktor keberuntungan. Meski sudah banyak faktor seperti tersebut di 

atas, pasangan yang pernikahannya bertahan lama ternyata juga 

menyadari adanya faktor keberuntungan yang bisa menjaga suatu 

pernikahan dapat bertahan. „Luck‟ dianggap berperan dalam melindungi 

pernikahan dari suatu hal yang tidak dapat diprediksi terjadinya. Faktor 

keberuntungan ini juga dianggap sebagai cara pandang positif yang 

dimiliki pasangan dimana bahwasanya mereka mampu melakukan hal 
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terbaik dan menggunakan tiap kesempatan yang ada dengan melakukan 

hal terbaik tersebut. 

Gottman (dalam Parker, 2002) menyebutkan terdapat tiga jenis 

pasangan yang memiliki pernikahan stabil: pertama ialah jenis pasangan 

yang volatile yakni pasangan yang senang dan sering mengekspresikan 

perasaan-perasaannya, saling melakukan persuasi dan negosiasi dalam 

keseluruhan interaksinya; serta tampak memiliki ekspresi jujur dan etika 

saat mengeksplorasi seluruh perasaannya pada pasangan, kapan saja dan 

mengenai tema apapun. Pasangan ini menyeimbangkan antara konfrontasi 

yang biasa dilakukannya secara terbuka dengan sikap-sikap luhur berupa 

kasih sayang dan rasa humor. Kedua, ialah jenis pasangan yang disebut 

sebagai validating couple dimana pasangan ini cukup dapat mengekspresikan 

perasaannya namun tidak sesering dan sebanyak volatile couple. Tipe 

pasangan ini juga melakukan persuasi saat berargumentasi dengan 

pasangan. Sementara itu, jenis yang ketiga ialah  conflict-avoiding couple 

dimana merupakan pasangan yang paling rendah dalam hal pengekspresian 

perasaan, serta tidak mudah melakukan persuasi pada pasangan, berbagi 

pemikiran. Namun pasangan ini dapat dikatakan sebagai pasangan dengan 

pernikahan stabil, sebab sangat berusaha untuk meminimalkan dan 

menjauhkan diri dari konflik atau ketidaksepakatan di antara keduanya. 

Dari ketiga jenis relasi tersebut, menurut Gottman pernikahan yang tidak 

stabil ialah manakala gagal menerapkan salah satu prinsip dari ketiga jenis 

pola berpasangan di atas. 

 

Komitmen Beragama 

Agama dipandang sebagai sistem pemikiran, perasaan dan perilaku yang 

dimiliki oleh sekelompok orang yang mengabdikan diri, setia; memiliki 

kode etik atau aturan-aturan yang diyakini sebagai kebenaran dan 

digunakan sebagai panduan dalam interaksi sosial (Clark, 1998). Nilai-nilai 

yang diajarkan biasanya mengandung belas kasihan, kasih sayang dan rasa 

tolong menolong. 

Hill (dalam Worthington et al, 2003) mendefinisikan agama sebagai: 

1. Perasaan, pemikiran, pengalaman-pengalaman dan perilaku yang 

tumbuh dari pencarian akan sesuatu yang sakral; 

2. Sebuah pencarian atau penaklukan tujuan-tujuan yang tidak sakral, 

seperti identitas, kepemilikan, makna, kesehatan, atau kesejahteraan; 

3. Pencarian makna yang menggunakan metode-metode tertentu seperti 

ritual atau perilaku memohon, individu-individu yang terlibat dalam 



TAZKIYA Journal of Psychology  Vol. 20 No. 1 April 2015 

9 

ritual ini saling mengidentifikasi dan saling mendukung sebagai identitas 

kelompok. 

Komitmen beragama (Worthington et al, 2003) didefinisikan sebagai 

suatu tingkatan values, beliefs dan pelaksanaan ajaran-ajaran agama yang 

melekat pada diri individu dalam kehidupannya sehari-hari; dimana melalui 

belief yang dimiliki individu mengevaluasi dunianya melalui sudut pandang 

religius dan belief ini menjadi nilai-nilai yang terintegrasi dalam banyak 

aspek kehidupannya (private, interpersonal dan kehidupan sosial). 

Dimensinya yakni: keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan, perilaku 

sehari-hari yang dilandasi panduan perilaku dari value agamanya, keyakinan 

yang dimiliki tentang nilai-nilai dalam ajaran agamanya. 

Beberapa penelitian menyebutkan manfaat dari komitmen beragama 

ini yakni peningkatan kesehatan fisik dan mental (Worthington et al, 2003). 

Misal, pada individu yang memiliki komitmen beragama biasanya sering 

hadir pada kegiatan keagamaan, dimana kehadiran dalam kegiatan ini dari 

hasil suatu penelitian disebutkan sebagai bagian dari perilaku sosial yang 

positif dan individu yang terlibat memiliki ikatan saling mendukung satu 

sama lain sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis (Clark, 

1998).  

Wilson dan Musick (1996) juga menemukan dari hasil penelitiannya 

sejumlah responden yang meyakini suatu ajaran agama tertentu dan 

melaksanakan ajaran agama tersebut dalam banyak aktivitas keagamaannya 

ternyata mengalami peningkatan fungsi-fungsi keluarga dan kepuasan 

pernikahannya relatif tinggi. Call dan Heaton (1997) menyebutkan saat 

pasangan turut serta berpartisipasi dalam aktivitas keberagamaan, pasangan 

cenderung tidak menyukai perceraian dan sangat sedikit yang berpikir ke 

arah perceraian dalam rumah tangganya. Keterlibatan dalam aktivitas 

beragama memang ditemukan dapat menyemangati individu dan pasangan 

untuk tetap berusaha bersama menghadapi ragam situasi sulit dalam hidup 

dan menghindari perceraian, hal ini juga disebabkan oleh faktor sangsi dosa 

yang diajarkan dalam ajaran agama. 

Religiusitas memang memiliki peranan penting membentuk sikap 

dalam pernikahan. Value yang terdapat dalam suatu agama biasanya 

melarang keras untuk bercerai jika dihadapkan pada suatu kondisi sulit di 

kehidupan rumah tangga, kemudian larangan ini disertai pula oleh sangsi 

dosa dari Tuhan ataupun sangsi sosial dari pemuka agama dan lingkungan. 

Value lainnya terkait dengan perilaku setia dan tidak berhubungan seksual 

secara sembarangan, bersikap pemaaf atas tindak kekerasan atau 
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ketidaksetiaan pasangan, penuh cinta kasih dan penghormatan. Value-value 

inilah yang membentuk individu yang meyakininya menjadi individu yang 

taat pada aturan dan norma, menghindari penggunaan alkohol dan obat-

obatan terlarang, rendah stress, bahagia dan hidupnya berkualitas (Clark, 

1998). 

Pada penelitian Brown, Orbuch, dan Bauermeister (2008) ditemukan 

terdapat hubungan antara religiusitas dan stabilitas pernikahan di kalangan 

warga Amerika kulit putih dan kulit hitam. Penelitian ini didasari teori 

religiusitas meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah dalam situasi 

sulit dan situasi penuh tekanan (Ellison, 1991), dimana saat individu 

mampu mengelola diri saat situasi seperti ini maka akan membuat 

pernikahannya menjadi cenderung lebih stabil dibanding individu yang 

tidak memiliki kemampuan ini. 

Selain itu, terkait dengan dimensi keikutsertaan dalam kegiatan 

keagamaan sebagai bagian dari komitmen beragama, ditemukan juga 

sebagai kontributor pemelihara stabilitas rumah tangga (Brooks, 2002). 

Kegiatan keagamaan dapat menjadi sumber sosial yang dapat membantu 

meningkatkan kesejahteraan pernikahan dan memperbaiki pernikahan yang 

sedang bermasalah. Bersosialisasi dengan orang-orang yang memiliki nilai-

nilai dan norma luhur artinya dapat dijadikan sebagai panduan perilaku 

individu untuk berperilaku yang baik pula pada anggota keluarganya di 

rumah. 

Keterlibatan individu dalam kegiatan keagamaan memang terbukti 

dapat mengurangi angka perceraian, namun hanya sedikit kemungkinannya 

bisa menjamin kualitas pernikahan (Sullivan, 2001); artinya keterlibatan 

individu dalam kegiatan keagamaan belum tentu menjamin berkualitasnya 

suatu relasi pernikahan. Mereka yang takut bercerai, diketahui adalah 

karena adanya tekanan sosial: takut kehilangan sosial koneksi dengan 

orang-orang yang ada dalam kegiatan keagamaan yang diikuti, serta takut 

tidak diterima lagi kehadirannya dalam kegiatan keagamaan; padahal 

kondisi hubungannya dalam relasi pernikahan sesungguhnya sudah sangat 

memburuk dan menuju perceraian. 

Diketahui pula jika individu ikut serta dalam kegiatan keagamaan 

bersama dengan pasangannya, maka cenderung lebih stabil dibanding yang 

hanya datang sendirian sementara pasangannya tak pernah ikut serta dalam 

kegiatan keagamaan (Call & Heaton, 1997). Perbedaan perilaku yang 

tampak antara individu dan pasangannya ini nyatanya dapat meningkatkan 

resiko perpecahan relasi pernikahan. Sebab jika individu hadir bersama 
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pasangan dapat meningkatkan solidaritas bersama pasangan dan dapat 

sebagai penangkal dari gangguan-gangguan rumah tangga; individu dan 

pasangan telah mengembangkan pandangan-pandangan, nilai-nilai keluarga 

yang ingin diterapkan bersama secara sepaham. 

Keterlibatan dalam kegiatan keagamaan dapat menumbuhkan 

keyakinan tentang ajaran agama yang dianut, sehingga individu dan 

pasangan mempunyai semangat positif bahwa segala bentuk masalah atau 

tekanan yang ditemuinya dalam kehidupan pernikahan sesungguhnya dapat 

dilalui bersama, dapat dikelola dan pasti ada jalan keluarnya. Keyakinan 

yang kuat tentang buruknya suatu keputusan bercerai, dapat membuat 

individu mengarahkan pasangannya untuk tetap bertahan dalam situasi sulit 

(Pargament, 1997). 

 

Value agama Islam dalam kehidupan pernikahan 

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memaknakan dalam 

haditsnya, menikah adalah menyempurnakan setengah dari agamanya. 

Pernikahan menduduki posisi yang mulia dalam Islam: menikah 

merupakan babak baru dari seorang individu muslim menjadi sebentuk 

keluarga di mana ia akan menegakkan syariat agama ini bukan hanya untuk 

dirinya sendiri namun juga terhadap pasangan hidupnya, anak-anaknya, 

dan lingkungan masyarakat yang lebih luas. 

Nilai kemuliaan atau kesakralan pernikahan dalam Islam juga 

tecermin dari “prosesi” pendahuluan yang juga beradab. Islam hanya 

mengenal proses ta‟aruf dilandasi niat yang tulus untuk berumah tangga 

sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diringi dengan 

kesiapan untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan dari pasangan 

hidupnya. 

Kemudian saat proses walimah atau resepsi pernikahan yang 

disarankan adalah nuansa kesederhanaan dengan diliputi tuntunan syariat. 

Bukan mengukuhi adat, tidak pula kental dengan tradisi Barat. Walimah 

dalam Islam, bukanlah hajatan yang sarat gengsi sehingga menuntut sahibul 

hajat untuk menyelenggarakan di luar kemampuannya.  

Hingga saat menjalani pernikahan, terdapat beberapa rujukan untuk 

dapat membentuk keluarga yang menentramkan. Rasulullah Shalallahu 

'Alaihi Wassalam menyebutkan beberapa indikasi keluarga sakinah, 

mawaddah wa rohmah dalam sabdanya (dikutip dari Abu Hamzah, 2010): 
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Dari Anas RA, telah bersabda Rosulullah SAW: " Apabila Allah ta'ala ingin 
menghendaki kebaikan pada sebuah rumah tangga, maka Allah ta'ala akan 

mengkaruniakan keluarga tersebut kepahaman terhadap agamanya, orang 
yang kecil dikeluarga akan menghormati yang besar, Allah ta'ala akan 
mengkaruniakan kepada mereka kemudahan dalam penghidupan mereka 
dan kecukupan dalam nafkahnya, dan Allah ta'ala akan menampakkan aib 
dan keburukan keluarga tersebut kemudian mereka semua bertaubat dari 
keburukan tersebut. Jika Allah ta'ala tidak menginginkan kebaikan pada 

sebuah keluarga, maka Allah ta'ala akan biarkan begitu saja keluarga 
tersebut (tanpa bimbingan-Nya). (HR Ad Daruquthni) 

 

Dalam hadits yang mulia ini ada beberapa indikator keluarga sakinah, 

yakni: 

1. At tafaqquh fid diin (Allah ta'ala tunjuki untuk mendalami agama) 

Indikasinya adalah, anggota keluarga tersebut rajin dan penuh semangat 

dalam menuntut ilmu agama, menjadikan rumahnya sebagai tempat 

ibadah dan majelis ilmu, cinta kepada orang-orang sholeh dan pejuang 

Islam serta mereka berupaya menerapkan nilai-nilai Islam itu pada 

seluruh anggota keluarganya. 

2. Al ihtiroom al mutabaadil lilhuquuq baina ash shighoor wal kibaar (ada 

penghormatan yang timbal balik dalam kewajiban antara orang tua dan 

anak-anak, serta kewajiban suami dan istri) 

Indikasinya anak-anak berbakti kepada orang tuanya dan merekapun 

mendapatkan pendidikan dan kebutuhan dari kedua orang tuanya, serta 

lingkungan keluarga yang kondusif dan Islami. Suami istri saling 

mengerti, saling memahami, saling menerima, menghargai, 

mempercayai. 

3. Ar rifqu fil ma'iisyah (Allah ta'ala mudahkan penghidupannya) 

Indikasinya selalu berusaha mencari nafkah dengan jalan yang halal, 

gemar berinfak dan membantu yatim piatu serta orang-orang yang 

membutuhkan bantuan. 

4. Al qoshdu fin nafaqoot (merasa cukup dengan rezki yang Allah ta'ala 

karuniakan) 

Indikasinya anggota keluarga tersebut mempunyai sikap qona'ah dan 

hatinya tidak tergantung dan terbuai dengan kehidupan dunia. 

5. Tabshiirul 'uyuub at taubah 'anhaa (Allah ta'ala tampakkan aibnya dan 

mereka bertaubat dari aib tersebut)  

Indikasinya mereka selalu muhasabah dalam hidupnya, menghindarkan 

hal-hal yang dapat memudhorotkan anggota keluarga dan diin nya, 
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menjaga kehormatan keluarga dan tidak menyebarkan rahasia-rahasia 

keluarga. 

 

Tugas dan kewajiban suami: 

1. Menjadi pemimpin rumah tangga, kepala keluarga, mengayomi istri 

dan keluarga 

2. Memberi nafkah lahir batin 

3. Menjaga pandangan dan kemaluan 

4. Memusyawarahkan urusan rumah tangga dengan istri 

 

Tugas dan kewajiban istri: 

1. Setia mendampingi suami di kala senang dan susah 

2. Membantu, menjaga, memelihara rumah dan harta suami 

3. Ridha dan bersyukur atas harta suami 

4. Menjaga dan merawat anak-anak dengan kasih sayang: mencuci 

pakaian, memasakkan makanan, dan memenuhi kebutuhan lainnya 

tanpa mengenal lelah 

5. Memusyawarahkan urusan rumah tangga dengan suami 

6. Menghindari sifat menang sendiri dan memaksakan kehendak 

7. Menghindari sifat tertutup dan saling curiga pada suami 

8. Pakaiannya menutup aurat, mempunyai malu dan sopan 

9. Tidak berkata keras, apalagi bersikap kasar sombong, yang diarahkan 

kepada suami 

10. Jangan menolak panggilan suami kepada yang baik. Jangan berpuasa 

sunat tanpa seizin suami (kecuali puasa yang wajib). Jangan 

meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Jangan berhias berlebih-

lebihan untuk dilihat orang lain. Jangan lupa berbenah diri ketika 

suami pulang ke rumah. Jangan menerima tamu laki-laki yang bukan 

muhrim, di saat suami tidak di rumah. 

11. Menyimpan rahasia rumah tangga dengan baik. 

 

METODE 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan jenis penelitian korelasional. Menurut Gay (dalam Sevilla, 1993) 

metode deskriptif adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam 

rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut 

keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian. 
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Menurut Sugiyono (2002) metode deskriptif adalah metode untuk mencari 

hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. 

Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional. 

Penelitian korelasional adalah penelitian yang dirancang untuk menentukan 

tingkat hubungan variabel-variabel yang berbeda dalam suatu populasi 

(Sevilla, 1993).  

 

Variabel 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah: 

Independent Variable:    Komitmen beragama  

Dependent Variable:   Stabilitas pernikahan 

Variabel lain yang digunakan sebagai variabel kontrol: jenis kelamin, 

usia responden saat ini, usia responden saat menikah, ada atau tidaknya 

pengalaman orang tua yang bercerai di masa lalu, usia lamanya pernikahan. 

 

Definisi Operasional 

Definisi operasional variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

Stabilitas pernikahan 

Buehlman dan Gottman (dalam Carrere et.al, 2000): sebuah 

keberlangsungan, keberlanjutan dan pelestarian suatu hubungan pernikahan 

dimana di dalamnya melibatkan cara-cara individu berbicara tentang 

pernikahan pada pasangannya, tentang persepsi individu secara umum 

terkait relasinya dengan pasangan; secara spesifik terbagi menjadi 8 

dimensi: 

Tabel 1 

Dimensi Stabilitas Pernikahan 

Dimensi Indikator Item 

Fondness/affection Pengekspresian rasa bangga Area keuangan 
Area pekerjaan 
Area tugas-tugas rumah 

tangga 
Area seksual 

Pengekspresian rasa 
bahagia berada bersama 
pasangan 

Area keuangan 
Area pekerjaan 
Area tugas-tugas rumah 

tangga 
Area seksual 

We-ness Adanya unifikasi/identitas Area keuangan 
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„ke-kami-an‟ Area pekerjaan 
Area tugas-tugas rumah 

tangga 
Area seksual 

Minimnya kehadiran 
identitas pribadi/tunggal 

Area keuangan 
Area pekerjaan 
Area tugas-tugas rumah 
tangga 
Area seksual 

Expansiveness Responsif/keperdulian 
individu pada 
perilaku/perkataan 
pasangan 

Area keuangan 
Area pekerjaan 
Area tugas-tugas rumah 
tangga 

Area seksual 
Negativity Bersikap kritis pada 

pasangan 
Area keuangan 
Area pekerjaan 
Area tugas-tugas rumah 
tangga 

Area seksual 
Tidak menyadari hal apa 
yang membuatnya dapat 
tertarik pada pasangan 

Area keuangan 
Area pekerjaan 
Area tugas-tugas rumah 
tangga 
Area seksual 

Menunjukkan emosi-emosi 
negatif pada pasangan 

Area keuangan 
Area pekerjaan 
Area tugas-tugas rumah 
tangga 
Area seksual 

Dissappointment-
disillusionment 

Derajat kepasrahan dan 
penyerahan diri atas 
keadaan yang terjadi dan 
dianggap tak dapat diubah 

Area keuangan 
Area pekerjaan 
Area tugas-tugas rumah 
tangga 
Area seksual 

penuh ekspresi 

kekecewaan 

Area keuangan 

Area pekerjaan 
Area tugas-tugas rumah 
tangga 
Area seksual 

tak mampu memikirkan 
bagaimana merubah 
kondisi buruk yang terjadi 
pada pernikahannya 

Area keuangan 
Area pekerjaan 
Area tugas-tugas rumah 
tangga 
Area seksual 



Komitmen Beragama Islam Memprediksi Stabilitas Pernikahan 

16 

Chaos tak mampu 
mengendalikan kehidupan 

pernikahannya 

Area keuangan 
Area pekerjaan 

Area tugas-tugas rumah 
tangga 
Area seksual 

masalah-masalah 
pernikahan datang silih 
berganti, melemahkan 
relasi pernikahannya 

Area keuangan 
Area pekerjaan 
Area tugas-tugas rumah 
tangga 
Area seksual 

Votality intensitas perasaan-
perasaan positif dan 
negatif yang dimiliki 

individu terhadap 
pasangannya 

Area keuangan 
Area pekerjaan 
Area tugas-tugas rumah 

tangga 
Area seksual 

individu dapat 
mengekspresikan semangat 
cinta yang menggelora 

Area keuangan 
Area pekerjaan 
Area tugas-tugas rumah 

tangga 
Area seksual 

menikmati pertengkaran 
yang justru dianggap dapat 
merekatkan hubungan 

Area keuangan 
Area pekerjaan 
Area tugas-tugas rumah 
tangga 

Area seksual 
glorifying the 
struggle  

 
 

berhasil melalui masa-
masa sulit dalam 
pernikahan 

Area keuangan 
Area pekerjaan 
Area tugas-tugas rumah 
tangga 

Area seksual 
mempersepsikan 
pernikahannya akan 
menjadi semakin kuat 
setelah melalui masa-masa 
sulit 

Area keuangan 
Area pekerjaan 
Area tugas-tugas rumah 
tangga 
Area seksual 

hadirnya kebanggaan 
karena telah mampu 
melewati masa-masa sulit 

Area keuangan 
Area pekerjaan 
Area tugas-tugas rumah 
tangga 
Area seksual 
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Komitmen beragama 

(Worthington et al, 2003): suatu tingkatan values, b\eliefs dan pelaksanaan 

ajaran-ajaran agama yang melekat pada diri individu dalam kehidupannya 

sehari-hari; dimana melalui belief yang dimiliki individu mengevaluasi 

dunianya melalui sudut pandang religius dan belief ini menjadi nilai-nilai 

yang terintegrasi dalam banyak aspek kehidupannya. Dimensinya yakni: 

keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan, perilaku sehari-hari yang 

dilandasi panduan perilaku agamanya, keyakinan yang dimiliki tentang 

nilai-nilai pernikahan dalam ajaran agamanya. 

 

Tabel 2 

Dimensi Komitmen Beragama 

Dimensi Indikator 

Keyakinan yang 

dimiliki tentang 
nilai-nilai 
pernikahan dalam 
ajaran agama 
 

Meyakini bahwa menikah adalah ibadah  

Menjadikan perilaku nabi Muhammad sebagai teladan dalam 
kehidupan rumah tangga 
Meyakini segala perbuatan baik-buruk senantiasa dilihat oleh 
Allah; sehingga segala perilaku, pikiran dan perasaan dapat 
dikendalikan demi mendapatkan penilaian terbaik di mata 
Allah 
Di kala susah, tetap meyakini bahwa Allah senantiasa bersama 
orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan; tidak putus 
harapan 

Keikutsertaan 
dalam kegiatan 

keagamaan 

Rajin dalam menuntut ilmu agama dan ibadah 
Mengajak pasangan ikut serta hadir dalam kegiatan 

keagamaan 
Mengajarkan kembali ilmu agama  pada pasangan 

Perilaku sehari-

hari yang 
dilandasi 
panduan perilaku 
agama 

Berusaha mencari nafkah dengan cara yang halal 

Bersyukur atas rizki yang dibawa suami; bersyukur atas 
karunia istri dalam kondisi apapun (cantik/tidak 
cantik,cerewet, dll) 
Bersabar atas perilaku pasangan  
Ikhlas 

Memaafkan  

Menjaga pandangan dan kemaluan (menutup aurat), 
membatasi diri dari non-muhrim 
Dapat dipercaya (menyimpan rahasia rumah tangga dengan 

baik) 
Menghormati pasangan 
Bersedia melayani suami lahir batin (bagi istri); menafkahi istri 
lahir batin secara lemah lembut (bagi suami) 

Setia mendampingi suami di kala senang dan susah 
Memelihara rumah dan harta suami 

Meminta ijin pada suami (saat meninggalkan rumah, saat 
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Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah pasangan menikah yang usia 

pernikahannya antara 1 tahun hingga 5 tahun, berdomisili di Jabodetabek 

(Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah snowball  sampling. Jumlah sampel 47 orang. 

Angket penelitian disebarkan melalui e-mail. 

 

Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode skala sebagai alat 

pengumpul data, yaitu sejumlah pernyataan tertulis untuk memperoleh 

jawaban dari reponden. Skala yang digunakan adalah skala ordinal seperti 

yang digunakan oleh Likert, dimana jenis skala ini dapat digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2002). Dengan skala Likert maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Itemnya disusun 

berdasarkan indikator yang telah dipaparkan pada bagian definisi 

konseptual dan operasional seperti tercantum di atas. Jawaban setiap item 

instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat 

positif (favorable) sampai sangat negatif (Unfavorable) yang dapat berupa 

kata-kata. 

 Dalam merespon item tersebut subjek diminta untuk memilih 

jawaban yang paling mewakili dirinya, dengan cara memilih sistem rating 

kategori yang merentang dari “selalu” sampai “tidak pernah”. Penskoran 

untuk pernyataan positif dilakukan dengan memberi skor tertinggi pada 

pilihan “selalu” dan terendah pada pilihan “tidak pernah” dan sebaliknya 

hendak berpuasa sunnah) 

Memusyawarahkan urusan rumah tangga 

Menghindari sifat saling curiga 
Menghindari sifat menang sendiri dan memaksakan kehendak 

Tidak berkata keras, apalagi bersikap kasar dan sombong 
Menjaga kebersihan, senantiasa merawat diri dan berdandan 
untuk suami 

Melakukan ibadah wajib: Shalat 5 waktu, puasa ramadhan, 
zakat fitrah, haji 
Melakukan ibadah sunnah: tahajjud, fajar, dhuha, rawatib, 
membaca al-quran, puasa sunnah 
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untuk pernyataan negatif pemberian skor tertinggi pada pilihan “tidak 

pernah” dan terendah pada pilihan “selalu”. 

 

Analisis Alat Ukur Penelitian 

Sebelum dilakukan penelitian, peneliti melakukan uji coba alat ukur dengan 

tujuan untuk analisis item, reliabilitas dan validitas alat ukur yang telah 

disebarkan pada responden penelitian saat uji coba alat ukur. 

Untuk mendapatkan item-item yang baik dari alat ukur yang 

diujicobakan, peneliti menggunakan perhitungan korelasi skor setiap item 

dengan skor total item menggunakan rumus corrected item total correlation 

yaitu koefisien korelasi Pearson. Item yang digunakan untuk penelitian 

adalah item yang memiliki koefisien korelasi berharga positif  (Kaplan & 

Saccuzo, 2001) yakni di atas 0.3. Pada skala komitmen beragama sejumlah 

8 item yang gugur (validitas di bawah 0.3) dari total 55 item, sedangkan 

pada skala stabilitas pernikahan sejumlah 5 item yang gugur dari total 45 

item. 

Sementara itu, perhitungan koefisien reliabilitas menggunakan rumus 

Alpha Cronbach. Perhitungan koefisien reliabilitas dilakukan baik terhadap 

seluruh item pada setiap alat ukur maupun item-item pada setiap aspek. 

Kesimpulan mengenai tinggi rendahnya reliabilitas alat ukur menggunakan 

kriteria Guilford  dimana alat ukur yang dianggap reliabel berkisar sejak 

0.40 – 0.70 (berada dalam kategori sedang). Pada skala komitmen beragama 

dihasilkan angka reliabilitas 0.945 dan pada skala stabilitas pernikahan 

dihasilkan angka reliabilitas 0.963. Dapat disimpulkan bahwa alat ukur 

yang digunakan adalah alat ukur yang valid dan reliabel. 

 

Teknik Analisis Data 

Jenis teknik analisa data yang akan digunakan yakni simple regression analysis 

untuk hipotesis utama, sementara pada analisa data tambahan juga 

menggunakan uji t. 

 

HASIL 

Hasil utama penelitian ini menunjukkan adanya hubungan signifikan antara 

komitmen beragama dengan stabilitas pernikahan, ditunjukkan oleh F 

hitung = 42.707 lebih besar dari F tabel = 4.06 , P value = 0.000 yang jauh 

lebih kecil dari α = 0.05 
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Tabel 3 

Tabel ANOVA 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8903,701 1 8903,701 42,707 ,000(a) 
  Residual 9381,704 45 208,482     
  Total 18285,404 46       

a  Predictors: (Constant), KOMITMEN 

b  Dependent Variable: STABIL 

 
Nilai R2 (R Square) dari tabel model summary di bawah ini 

menunjukkan bahwa 48.7 % dari variance stabilitas pernikahan dapat 

dijelaskan oleh perubahan dalam variabel komitmen beragama. Artinya 

variabel komitmen beragama memberikan kontribusi sebesar 48.7% untuk 

terciptanya suatu stabilitas dalam pernikahan dan sisanya ditentukan oleh 

variabel lainnya yang tidak diukur dalam penelitian ini. 

 

Tabel 4 

Tabel Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,698(a) ,487 ,476 14,43892 

 

Selain melakukan analisis regresi sederhana untuk mengetahui 

hubungan antar variabel penelitian, peneliti juga melakukan analisis 

tambahan yang berupa uji beda berdasarkan jenis kelamin subyek. Hasilnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5 

Hasil Uji Beda Berdasarkan Jenis Kelamin Subyek Penelitian 

Variabel JK N Mean t Sig 
Mean 

Difference 

Komitmen 
Beragama 

L 13 156.8462 2.086 0.043 12.8756 
P 34 143.9706 

Stabilitas 

Pernikahan 

L 13 143.3846 1.999 0.052 12.5905 

P 34 130.7941 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel yang memiliki taraf 

signifikansi p<0,05 adalah variabel komitmen beragama. Berdasarkan hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beda rata-rata tingkat komitmen 

beragama subyek yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. 

Kemudian dengan membandingkan rata-rata kedua jenis kelamin pada 
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variabel komitmen beragama dapat disimpulkan bahwa laki-laki memiliki 

rata-rata komitmen beragama yang lebih tinggi daripada perempuan dengan 

perbedaan rata-rata 12.8756. 

Tabel 6 

Hubungan Antara Usia Responden Dengan Komitmen Beragama 

Model  Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 361,684 1 361,684 ,940 ,337(a) 
  Residual 17314,018 45 384,756   
  Total 17675,702 46    

a  Predictors: (Constant), USIA 

b  Dependent Variable: KOMITMEN 

 

Tabel di atas menunjukkan tidak adanya hubungan signifikan antara 

usia responden dengan komitmennya pada agama, ditunjukkan oleh F = 

0.940, P value = 0.337 yang lebih besar dari α = 0.05. Hal ini dapat 

dimaknai bahwa komitmen seseorang dalam beragama tidak dipengaruhi 

oleh faktor usia. 

Tabel 7 

Hubungan Antara Masa Lalu Orang Tua Yang Pernah Bercerai Dengan Stabilitas 

Pernikahan 

Hasil Uji F Sig. Hasil Uji t Sig. 

,325 ,572 -,839 ,406 

 

Tabel di atas menunjukkan tidak adanya hubungan signifikan antara 

pengalaman masa lalu orang tua yang bercerai dengan stabilitas pernikahan 

yang dijalani individu dan pasangan di masa kini. Hal ini menunjukkan 

bahwa stabilnya suatu pernikahan tidak dipengaruhi oleh faktor 

pengalaman orang tua yang pernah bercerai di masa lalu. 

 

Tabel 8 

Hubungan Antara Usia Saat Menikah Dengan Stabilitas Pernikahan 

Model  Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1395,472 1 1395,472 3,718 ,060(a) 
  Residual 16889,933 45 375,332   
  Total 18285,404 46    

a  Predictors: (Constant), USIA NIKAH 

b  Dependent Variable: STABIL 
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Tabel di atas menunjukkan tidak adanya hubungan signifikan antara 

usia individu saat menikah dengan stabilitas pernikahan yang dijalani 

individu dan pasangan di masa kini, ditunjukkan oleh F = 3.718, P value = 

0.060 yang lebih besar dari α = 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa muda 

atau tuanya usia individu saat menikah tidak akan mempengaruhi apakah 

suatu saat pernikahannya akan stabil atau tidak. 

 

Tabel 9 

Hubungan Antara Usia Lamanya Pernikahan Dengan Stabilitas Pernikahan 

Model  Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 558,244 1 558,244 1,417 ,240(a) 

  Residual 17727,160 45 393,937     

  Total 18285,404 46       

a  Predictors: (Constant), LAMA NIKAH 

b  Dependent Variable: STABIL 

 

Tabel di atas menunjukkan tidak adanya hubungan signifikan antara 

usia lamanya pernikahan berlangsung dengan stabilitas pernikahan, 

ditunjukkan oleh F = 1.417, P value = 0.240 yang lebih besar dari α = 0.05. 

Hal ini menunjukkan bahwa usia lamanya pernikahan tidak menentukan 

suatu pernikahan dapat stabil. 

 

 

DISKUSI 

 

Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa komitmen beragama dapat 

memprediksi terjadinya stabilitas dalam suatu pernikahan, utamanya 

pernikahan pasangan di usia 5 tahun pertama pernikahan.  

Wilson dan Musick (1996) juga menemukan dari hasil penelitiannya 

sejumlah responden yang meyakini suatu ajaran agama tertentu dan 

melaksanakan ajaran agama tersebut dalam banyak aktivitas keagamaannya 

ternyata mengalami peningkatan fungsi-fungsi keluarga dan kepuasan 

pernikahannya relatif tinggi.  

Religiusitas memang memiliki peranan penting membentuk sikap 

dalam pernikahan. Value yang terdapat dalam suatu agama biasanya 

melarang keras untuk bercerai jika dihadapkan pada suatu kondisi sulit di 

kehidupan rumah tangga, kemudian larangan ini disertai pula oleh sangsi 

dosa dari Tuhan ataupun sangsi sosial dari pemuka agama dan lingkungan. 
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Value lainnya terkait dengan perilaku setia dan tidak berhubungan seksual 

secara sembarangan, bersikap pemaaf atas tindak kekerasan atau 

ketidaksetiaan pasangan, penuh cinta kasih dan penghormatan. Value-value 

inilah yang membentuk individu yang meyakininya menjadi individu yang 

taat pada aturan dan norma, menghindari penggunaan alkohol dan obat-

obatan terlarang, rendah stress, bahagia dan hidupnya berkualitas (Clark, 

1998). 

Selain itu, terkait dengan dimensi keikutsertaan dalam kegiatan 

keagamaan sebagai bagian dari komitmen beragama, ditemukan juga 

sebagai kontributor pemelihara stabilitas rumah tangga (Brooks, 2002). 

Kegiatan keagamaan dapat menjadi sumber sosial yang dapat membantu 

meningkatkan kesejahteraan pernikahan dan memperbaiki pernikahan yang 

sedang bermasalah. Bersosialisasi dengan orang-orang yang memiliki nilai-

nilai dan norma luhur artinya dapat dijadikan sebagai panduan perilaku 

individu untuk berperilaku yang baik pula pada anggota keluarganya di 

rumah. 

Keterlibatan dalam kegiatan keagamaan dapat menumbuhkan 

keyakinan tentang ajaran agama yang dianut, sehingga individu dan 

pasangan mempunyai semangat positif bahwa segala bentuk masalah atau 

tekanan yang ditemuinya dalam kehidupan pernikahan sesungguhnya dapat 

dilalui bersama, dapat dikelola dan pasti ada jalan keluarnya. Keyakinan 

yang kuat tentang buruknya suatu keputusan bercerai, dapat membuat 

individu mengarahkan pasangannya untuk tetap bertahan dalam situasi sulit 

(Pargament, 1997). 

Terakhir, dari hasil analisa tambahan, didapatkan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Ada beda rata-rata tingkat komitmen beragama subyek yang berjenis 

kelamin laki-laki dan perempuan, dimana  laki-laki memiliki rata-rata 

komitmen beragama yang lebih tinggi daripada perempuan. Berdasarkan 

data ini dapat dimunculkan premis-premis sebagai berikut: bahwa laki-

laki diduga memiliki kedalaman pendekatan kognitif yang lebih tinggi 

dibanding perempuan, hal ini dapat disebabkan faktor keterlibatan laki-

laki dalam aktivitas keberagamaan secara lebih rutin dibanding 

perempuan (misal dalam tiap ibadah sholat jumat, laki-laki menerima 

siraman rohani setiap satu minggu sekali; sementara pada perempuan 

belum tentu mendapatkan siraman rohani dalam frekuensi waktu yang 

sama). Serta adanya faktor penanaman nilai-nilai laki-laki sebagai imam 

dalam rumah tangga yang mengharuskannya mendapatkan proses 
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„tarbiyah‟ (internalisasi nilai-nilai agama) secara mendalam, untuk 

kemudian ilmu agama yang didapatkannya ini harus ditransfer kembali 

pada istrinya; maka dalam hal ini telah terjadi dua kali proses kognitif 

pada laki-laki yakni mendapatkan pengajaran dan mengajarkan ilmu 

pada istrinya. Namun demikian, idealnya premis-premis ini dapat 

dijadikan sebagai dasar rujukan untuk penelitian lebih lanjut. 

2. Hasil tambahan lainnya menunjukkan tidak ada hubungan signifikan 

antara usia responden dengan komitmennya pada agama. Hal ini dapat 

dimaknai bahwa komitmen seseorang dalam beragama tidak 

dipengaruhi oleh faktor usia. Individu yang lebih tua usianya belum 

tentu lebih berkomitmen pada agama, demikian pula sebaliknya individu 

yang lebih muda usia belum tentu kurang menunjukkan komitmen 

dalam menjalankan ajaran agama. Hal ini kemungkinan dipengaruhi 

oleh proses pembelajaran dan pengalaman seseorang dalam beragama 

yang tidak hanya dipengaruhi oleh usia, dimana orang yang lebih tua 

belum tentu lebih banyak ilmu daripada yang lebih muda, atau 

sebaliknya. 

3. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa stabilnya suatu pernikahan 

tidak dipengaruhi oleh faktor pengalaman orang tua yang pernah 

bercerai di masa lalu. Premis yang bisa dibuat untuk penelitian lebih 

lanjut ialah bahwa orang tua belum tentu menjadi model bagi perilaku 

anak dalam setting kehidupan rumah tangga. Kemungkinan ada faktor-

faktor lain yang lebih besar pengaruhnya dalam menentukan stabil atau 

tidaknya suatu kondisi rumah tangga. 

4. Stabilitas pernikahan juga tidak dipengaruhi oleh usia individu saat 

menikah. Dalam teori psikologi disebutkan bahwa usia kronologis tidak 

selalu sejalan dengan usia mental. Artinya individu yang masih muda 

saat menikah, tidak dapat dikatakan belum memiliki kesiapan psikologis; 

demikian pula dengan individu yang usianya matang, belum tentu 

memiliki kesiapan psikologis yang ideal. 

5. Usia lamanya pernikahan berlangsung ternyata juga tidak dapat 

menjamin terciptanya stabilitas pernikahan. Jadi, dibutuhkan usaha dari 

kedua belah pihak (pasangan suami-istri) untuk memelihara 

pernikahannya agar tetap stabil dan berkelanjutan, tidak hanya 

membiarkan pernikahannya berjalan begitu saja seiring bergulirnya 

waktu. 
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Abstract 
Burnout is psychological symptom on individuals who do withdrawal from his work which 
happen due to inability of individuals to respond to demand. This psychological symptom 
marked with three main aspects, those are emotional exhaustion, depersonalization and 
declined self-achievement. Objective of this study is to examine the effect of work-family 
conflict, self-efficacy and demographic factor on burnout. Sample of tis study is 293 teachers of 
one of private school in Jakarta. Measurement tool used in this study is a adaptation of 
Maslach Burnout Inventory (MBI), work-family conflict  constructed by Carlson, Kamar, and 
Williams, and General Self-Efficacy Sherer (GSESH). Confirmatory Factor Analysis used to 
test Instrument Validity. Data analysis technique using Multiple Regression Analysis. The 
result of this study indicates that there is a significant effect of work-family conflict (time-based 
conflict, Starin-based conflict, behavior-based conflict) on burnout, whereas burnout isn't 
affected by self-efficacy and demographic factor.  
 
Keywords: Burnout, Work-Family Conflict, Self-Efficacy 

 

Abstrak 
Burnout merupakan gejala psikologis pada individu yang menarik diri dari pekerjaannya 

yang terjadi karena adanya ketidakmampuan individu untuk merespon permintaan yang 
diterima. Gejala psikologis itu ditandai dengan tiga aspek utama, yaitu kelelahan emosional, 
depersonalisasi dan penurunan pencapaian prestasi diri. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh work-family conflict, self-efficacy dan faktor demografik terhadap 
burnout. Sampel penelitian berjumlah 293 guru sekolah di Jakarta. Alat ukur yang 
digunakan merupakan adaptasi dari Maslach Burnout Inventory, work-family conflict, 
disusun oleh Carlson, Kacmar dan Williams, dan General Self-Efficacy Sherer. Uji validitas 
alat ukur menggunakan Confirmatory Factor Analysis. Teknik analisis data menggunakan 
Multiple Regression Analysis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan 
work-family conflict, self-efficacy, dan faktor demografik terhadap burnout. Dari hasil uji 
regresi, hanya tiga dimensi work-family conflict, yaitu time-based conflict, strain-based 
conflict dan behavior-based conflict yang berpengaruh signifikan terhadap burnout, 
sedangkan self-efficacy dan faktor demografik, yaitu  jenis kelamin, tingkat pendidikan dan 
usia tidak berpengaruh terhadap burnout. 

 
Kata Kunci: Burnout, Work-Family Conflict, Self-Efficacy 
 
Diterima: 17 Oktober 2014 Direvisi: 20 November 2014 Disetujui: 28 November 2014 
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PENDAHULUAN 

 

Salah satu bentuk penyebab kemerosotan kualitas SDM diantaranya adalah 

saat tuntutan pekerjaan semakin meningkat dengan kapasitas kemampuan 

yang hampir mencapai batas maksimum, sedangkan individu diharuskan 

memenuhi standar hasil pekerjaan yang telah ditetapkan dalam aturan 

organisasi, instansi, perusahaan ataupun lembaga dimana individu  

bernaung. Individu juga harus mampu menyesuaikan diri dengan harapan 

pelanggan, konsumen, klien, atasan dan sebagainya (Schepman & Zarate, 

2008). Individu dituntut untuk mampu menghadapi situasi dan kondisi 

yang penuh tuntutan dan tekanan seperti ini (Schepman & Zarate, 2008). 

Individu akan mengalami tekanan secara emosional maupun mental ketika 

tidak mampu memenuhi tuntutan atau kebutuhan dari pekerjaannya 

(Maharani, 2011). Tekanan secara terus menerus ini jika dibiarkan dapat 

menimbulkan burnout pada individu yang bersangkutan (Maharani, 2011).  

Burnout merupakan epidemi yang melanda  dunia kerja dan bisa 

menyerang siapa saja tanpa memandang pekerjaan dan  usia (Utami, 2006). 

Gambaran dari beberapa negara mengindikasikan stres kerja, termasuk 

burnout, sudah meningkat tajam di beberapa dekade terakhir (Schaufeli & 

Enzmann, 1998). Burnout merupakan keadaan subyektif yang kejadian dan 

intensitasnya bervariasi antar-individu, serta memiliki gejala yang beragam, 

termasuk penyakit fisik, stres emosional, pengurangan kinerja, dan kesulitan 

perilaku (Caputo, 1991). Lebih dari 130 gejala burnout telah diidentifikasi. 

Gejala ini sebagian besar merupakan hasil dari kesan klinis, yang 

dikelompokkan berdasarkan asal mereka (afektif, kognitif, fisik, perilaku, 

dan motivasi) dan juga berdasarkan tingkatannya (individual, interpersonal, 

dan organisasi) (Schaufeli & Enzmann, 1998). Burnout bisa diatasi dengan 

sangat efektif di tahap awal, yaitu ketika gejala pertama mengindikasikan 

bahwa proses burnout telah dimulai. Di tahap awal burnout, gejala tidak 

terlalu parah, stresor lebih bisa dikelola, dan individu yang berisiko masih 

berkomitmen pada helping profession serta masih bisa menyebabkan 

perubahan personal dan organisasi (Caputo, 1991). 

Burnout paling sering terjadi pada individu yang bekerja pada helping 

profession, seperti pekerja di bagian kesehatan mental dan rohaniawan 

(Caputo, 1991). Ragam pekerjaan profesional lainnya juga mengalami 

burnout, seperti pengacara (Maslach and Jackson, 1978, dalam Caputo, 

1991), pekerja health care (Fox, 1980; Gray-Toft, 1980; Patrick, 1979, dalam 

Caputo, 1991), terapis rekreasi (Vessel, 1980, dalam Caputo, 1991), terapis 
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musik (Bitcon, 1981, dalam Caputo, 1991), polisi (Maslach and Jackson, 

1979, dalam Caputo, 1991), pendidik (Hendrickson, 1979; Reed, 1979; 

Walsh, 1979, dalam Caputo, 1991) dan lainnya (Cherniss, 1980; dalam 

Caputo, 1991). 

Menurut Goliszek (2005), berbeda dengan stres, burnout lebih tepat 

bila dikatakan sebagai dampak langsung dari kondisi dan situasi kerja 

penuh stres dan sudah berlangsung lama. Bukan hanya merugikan para 

tenaga kerja, tapi burnout juga akan mengganggu kesehatan seluruh 

organisasi, lembaga, perusahaan/instansi (Bob Losyk, 2007). Sebuah 

sumber yang diungkapkan oleh Kleiber dan Enzmann (Schaufely & Buunk, 

1996) menyatakan bahwa dari 2946 publikasi mengenai burnout, 43% terjadi 

pada bidang kesehatan dan pekerja sosial, 32% terjadi pada pengajar, 9% 

terjadi pada administrasi dan manajemen, 4% pada pengacara dan polisi, 

dan 12% terjadi pada kelompok lain seperti siswa, pasangan yang telah 

menikah dan pemeluk agama.  

Dampak dari burnout pada individu bisa menjalar kepada aspek 

kehidupan lain seorang individu di luar dunia kerjanya (Fatkhurohman, 

2006). Aspek tersebut contohnya adalah keluarga (Fatkhurohman, 2006). 

Pekerjaan dan keluarga merupakan dua aspek penting dari kehidupan orang 

dewasa (Wang et al., 2012). Masing-masing aspek tersebut berkontribusi 

terhadap perilaku (Wang et al., 2012).  

Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya burnout pada individu. 

Penelitian ini akan melihat pengaruh work-family conflict, self-efficacy dan 

faktor demografik terhadap burnout. Work-family conflict merupakan konflik 

bidirectional, yaitu konflik pekerjaan yang mengganggu keluarga (work 

interfere family) dan atau konflik keluarga yang mengganggu pekerjaan 

(family interfere work) (Netemeyer, RG., Boles, JS, McMurrian, R., 1996, 

Yavas U, Babakus E, Karatepe OM., 2008, dalam Wang et al., 2012).  

Work interfere family (WIF) adalah suatu bentuk konflik interrole di 

mana tuntutan pekerjaan mengganggu dalam melakukan tanggung jawab 

keluarga. Sedangkan Family interfere work (FIW) adalah bentuk konflik 

interrole di mana tuntutan keluarga mengganggu dalam melakukan tanggung 

jawab pekerjaan (Wang et al., 2012).  

Di Yunani, kebutuhan untuk mendamaikan tuntutan pekerjaan dan 

keluarga adalah masalah yang meningkat yang berakar pada jam kerja yang 

panjang, pengaturan perawatan informal dan kesempatan yang rendah 

untuk bekerja paruh waktu (Bagavos, 2003 dalam Montgomery et al., 2006). 

Uni Eropa (EU) telah melakukan survei mengenai kualitas hidup, hasilnya 
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menunjukkan bahwa Yunani berada pada peringkat pertama (14%) di Uni 

Eropa mengenai kesulitan yang dialami dalam memenuhi tanggung jawab 

keluarga karena besarnya waktu yang dihabiskan di tempat kerja, 

dibandingkan dengan rata-rata (Yayasan Peningkatan Hidup dan Kondisi 

Kerja Eropa, 2005). Survei yang sama juga menunjukkan bahwa Yunani 

dilaporkan memiliki tingkat tertinggi (29%) berkaitan dengan masalah 

keluarga yang berasal dari pekerjaan yang terlalu melelahkan untuk 

melakukan beberapa pekerjaan rumah tangga (Montgomery et al., 2006).  

Burnout yang terjadi karena stres kerja yang berkepenjangan 

merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dihindari oleh individu. Proses 

kognitif mengambil peran dalam kemungkinan terjadinya burnout pada 

seseorang (Sulistyowati, 2007). Menurut Sarafino (1992, dalam 

Sulistyowati, 2007) proses kognitif merupakan proses mental dalam menilai 

stresor atau sumber stres serta kemampuan menilai dirinya untuk mengatasi 

stres. Salah satu cara yang dapat dilakukan individu dalam proses kognitif 

untuk menilai kemampuan dirinya untuk mengatasi stres adalah dengan self-

efficacy (Sulistyowati, 2007). Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

Schaufeli dan Buunk (1996, dalam Sulistyowati, 2007), ada beberapa 

variabel individu yang dapat memengaruhi hubungan antara tekanan dan 

ketegangan yang dialami individu, salah satu variabel itu adalah self-efficacy.  

Self-efficacy merupakan bagian dari konsep diri (self concept) 

(Sulistyowati, 2007). Self-efficacy adalah penilaian individu mengenai 

kemampuan dirinya untuk melakukan tugas atau tindakan yang diperlukan 

untuk mencapai performansi tertentu (Sulistyowati, 2007). Self-efficacy 

bersifat subyektif karena menekankan pada keyakinan individu yang 

merupakan persepsinya terhadap kemampuan yang dimiliki dimana 

penilaian self-efficacy tidak bisa digeneralisasikan pada setiap situasi 

(Sulistyowati, 2007). Self-efficacy pada kehidupan sehari – hari akan tampak 

pada tindakan yang akan dipilih (Bandura, 1986).  

Penelitian yang dilakukan oleh Eden dan Aviram (1993, dalam 

Sulistyowati, 2007), menunjukkan bahwa self-efficacy berhasil meningkatkan 

jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan melalui pelatihan self-

efficacy. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Jex dan Bliesse (1999, dalam 

Sulistyowati, 2007) yang menunjukkan bahwa self-efficacy berkorelasi negatif 

dengan stres kerja dimana self efficacy dapat mengurangi stres kerja yang 

dialami para pekerja.  

Dinamika terjadinya burnout tidak hanya dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan kerja saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor individual 
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atau faktor dari dalam diri (Sihotang, 2004). Selain faktor self-efficacy, burnout 

juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor demografik seperti usia, jenis 

kelamin, suku, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, 

minat dan kepribadian (Rosyid, 1996, dalam Sihotang, 2004). Pada 

penelitian faktor-faktor demografik yang akan dibahas adalah jenis kelamin, 

usia dan tingkat pendidikan.  

Survei yang dilakukan oleh Finnish Institute of Occupational Health 

(Institut Kesehatan Kerja Finlandia) terhadap kasus burnout yang 

melibatkan  5000 responden berusia antara 24 dan 65 tahun dan bekerja di 

pekerjaan industri yang berbeda. Dari 3300 orang yang merespon, 53% dari 

mereka adalah perempuan, yaitu berjumlah 2.300 orang.  Survei tersbeut 

menemukan bahwa jumlah total dari kasus burnout pada wanita sedikit lebih 

tinggi dibandingkan pada pria (Adekola, 2012).  

Faktor demografik lain yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

tingkat pendidikan. Penelitian yang dilakukan Maslach (1982), menemukan 

bahwa individu yang lulus pendidikan strata 1 lebih beresiko mengalami 

burnout, diikuti individu yang lulus pasca sarjana. Mereka yang tidak 

memiliki pendidikan formal tidak terlalu rentan mengalami burnout. 

Maslach & Jackson (1986) mengkorelasikan burnout dengan pendidikan 

tinggi. Hasilnya menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan, maka 

semakin tinggi kecenderungan untuk burnout. 

Penelitian yang dilakukan Maslach et al (1982, dalam Caputo, 1991) 

menemukan bahwa peningkatan pengalaman hidup menyiapkan individu 

dengan sumber daya dari dalam diri yang lebih kuat dan signifikan untuk 

coping stres yang bisa menyebabkan burnout. Hal ini menunjukkan bahwa 

individu yang lebih tua, lebih bisa mengatasi stres pada dirinya 

dibandingkan dengan individu yang lebih muda.  

Fenomena burnout ini semakin menarik untuk diteliti mengingat 

banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, baik terhadap individu itu 

sendiri, keluarganya maupun bagi organisasi tempat individu bekerja.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan work-family conflict (time-based 

conflict,  strain-based conflict, behavior-based conflict), self-efficacy, dan faktor 

demografik (jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia) terhadap burnout? 

2. Seberapa besar pengaruh work-family conflict (time-based conflict, strain-based 

conflict, behaviour-based conflict), self-efficacy, dan faktor demografik (jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, usia) terhadap burnout? 
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Burnout 

Burnout pertama kali didiskusikan sebagai kesatuan klinis di dalam literatur 

oleh Freudenberger (1974, dalam Miller, 2000), yang mengidentifikasi 

kelelahan dan frustasi timbul karena permintaan yang berlebihan pada sumber 

daya manusia dalam pekerjaan di klinik Amerika. Pada review utama burnout, 

Perlman & Hartman (1982, dalam Schaufeli et al.,1993) menghitung ada lebih 

dari 48 definisi burnout. Definisi tersebut diformulasikan menjadi: burnout is a 

response to chronic emotional stress with the three components: (a) emotional and/or 

physical exhaustion, (b) lowered job productivity, and (c) overdepersonalization. 

Karakteristik mengenai burnout hampir sama dengan yang dikemukakan 

oleh Maslach & Jackson. Maslach & Jackson (1986, dalam Schepman and 

Zarate, 2008) mendefinisikan burnout sebagai sindrom dari kelelahan 

emosional, depersonalisasi, dan penurunan pencapaian diri yang bisa terjadi 

pada individu yang bekerja di helping profession seperti pekerja sosial, konselor, 

dan suster. Ahli lain, Christina Maslach dan Ayala Pines (dalam Caputo, 1991) 

mengidentifikasi gejala burnout sebagai keadaan multifaceted dari emosi, fisik 

dan kelelahan mental yang disebabkan oleh stres kronis yang terjadi ketika 

individu yang bekerja pada helping profession mengalami keterlibatan jangka 

panjang dengan orang lain di dalam situasi yang menuntut.  

Burnout digambarkan sebagai ekspresi ekstrim dari stres kerja dan akhir 

dari proses kronis kemerosotan dan frustasi dalam pekerja individu (Miller, 

2000). Wallace & Brikenhorff (1991, dalam Miller, 2000) menggambarkan 

burnout berhubungan dengan ketidakmampuan individu untuk merespon 

dengan baik permintaan yang diterima. 

 

Work-Family Conflict 

Work-family conflict adalah salah satu dari bentuk interrole conflict yaitu 

tekanan atau ketidakseimbangan peran antara peran di pekerjaan dengan 

peran di dalam keluarga (Greenhaus & Beutell, 1985, dalam Thanacoody et 

al., 2009). Work-family conflict adalah konflik dua arah yang meliputi konflik 

pekerjaan memengaruhi keluarga (WIF) dan konflik keluarga memengaruhi 

pekerjaan (FIW) (Netemeyer, 1996; Yavas et al., 2008, dalam Wang et al., 

2012). WIF adalah benuk konflik antar peran dimana tuntutannya umum, 

dan tekanan dibuat oleh pekerjaan yang memengaruhi tanggung jawab yang 

berhubungan dengan keluarga, dan FIW adalah bentuk peran konflik 

dimana tuntutannya umum, dan tekanan dibuat oleh keluarga yang 

memengaruhi tanggung jawab yang berhubungan dengan pekerjaan 

(Netemeyer, 1996; dalam Wang et al., 2012). 
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Work- family conflict dapat didefinisikan sebagai bentuk konflik peran 

dimana tuntutan peran dari pekerjaan dan keluarga secara mutual tidak 

dapat disejajarkan dalam beberapa hal. Hal ini biasanya terjadi pada saat 

seseorang berusaha memenuhi tuntutan peran dalam pekerjaan dan usaha 

tersebut dipengaruhi oleh kemampuan orang yang bersangkutan untuk 

memenuhi tuntutan keluarganya, atau sebaliknya, dimana pemenuhan 

tntutan peran dalam keluarga dipengaruhi oleh kemampuan orang tersebut 

dalam memenuhi tuntutan pekerjaannya (Frone, 2000, dalam Tryaryati, 

2003). Frone, Yardley & Markle (1977, dalam Aycan et al., 2010) 

mendefinisikan work-family conflict sebagai konflik interrole dimana individu 

kesulitan memenuhi tuntutan peran di satu domain (contohnya: keluarga) 

karena keterlibatan di domain lainnya (contoh: kerja).    

Greenhaus & Beautell (1985) membagi work-family conflict ke dalam 

tiga dimensi, yaitu: 

1. Time-based conflict 

Time based conflict ini muncul ketika waktu yang dibutukan untuk 

menjalankan salah satu peran (keluarga atau pekerjaan) dapat mengurangi 

waktu untuk menjalankan peran lainnya (pekerjaan atau keluarga). 

2. Strain-based conflict  

Strain based conflict muncul ketika ketegangan dalam satu peran 

memengaruhi kinerja seseorang dalam peran lainnya. Peran saling 

bertentangan dikarenakan ketegangan dari satu peran menyulitkan bagi 

peran lainnya. 

3. Behavior-based conflict 

Konflik ini jelas berhubungan dengan ketidaksesuaian antara pola perilaku 

dengan yang diinginkan oleh kedua bagian (pekerjaan atau keluarga). 

Work-family conflict terdiri dari dua aspek yaitu work interfere family (waktu 

untuk keluarga terganggu oleh pekerjaan) dan family interfere work (waktu 

untuk pekerjaan terganggu oleh keluarga (Carlson et al., 2000).  

 

Self-Efficacy 

Self-efficacy merupakan salah satu kemampuan pengaturan diri individu. 

Konsep self-efficacy pertama kali dikemukakan oleh Bandura. Self-efficacy 

adalah keyakinan seseorang tentang kesempatannya akan pencapaian 

sebuah tugas yang spesifik dengan sukses (Kreitner & Kinicki, 2001). 

Bandura (2001, dalam Feist & Feist, 2009) mendefinisikan self-efficacy 

sebagai keyakinan seseorang terhadap kemampuan mereka untuk 

menjalankan pengukuran kontrol terhadap fungsi mereka sendiri dan 
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terhadap kejadian-kejadian lingkungan. Bandura menyatakan bahwa 

keyakinan efikasi adalah pondasi dari badan manusia (Feist & Feist, 2009). 

Ahli lain, Wood & Bandura (1989, dalam Imam, 2007) 

mendefinisikan self-efficacy sebagai keyakinan pada kemampuan seseorang 

untuk menggerakkan motivasi, respon kognitif, dan aksi yang diperlukan 

untuk permintaan sebuah situasi. Sherer & Adams (1983, dalam McKenzie, 

1999) menggambarkan self-efficacy sebagai sebuah harapan bahwa seseorang 

dapat menampilkan sebuah perilaku dengan sukses. Hal ini dipengaruhi 

oleh pengalaman terdahulu individu, dan keahlian. Individu dengan self-

efficacy yang tinggi akan lebih berkeinginan untuk menyelesaikan tugas yang 

baru dan menantang, dan bertahan dengan hal tersebut, dimana individu 

dengan self-efficacy yang rendah akan memilih untuk meninggalkan 

pengalaman-pengalaman baru (Schwarzer, 1997, dalam McKenzie, 1999).  

Self-efficacy secara singkat didefinisikan mengacu pada penilaian 

individu mengenai kemampuannya untuk memenuhi tugas atau aktivitas 

yang diberikan (Choi, et al., 2001). Tingkat efikasi seseorang diperkirakan 

berhubungan dengan aktivitas pilihannya, usaha di dalam aktivitas tersebut, 

dan kegigihan mereka dalam mengerjakan aktivitas (Bandura, 1977; dalam 

Choi et al., 2001). Oleh karena itu, self-efficacy, melalui pengaruhnya pada 

pilihan perilaku, perluasan usaha, dan ketahanan ketika menghadapi 

kesulitan, memengaruhi kinerja perilaku seperti fungsi psikologis (Bandura, 

1977, dalam Choi et al., 2001).  

Self-efficacy memengaruhi tujuan dan perilaku seseorang dan 

dipengaruhi oleh tindakan seseorang dan kondisi lingkungan (Schunk & 

Meece, 2006, dalam Skaalvik & Skaalvik, 2010). Self-efficacy menentukan 

bagaimana peluang lingkungan dan hambatan yang dirasakan (Bandura, 

2006, dalam Skaalvik & Skaalvik, 2010) dan memengaruhi pemilihan 

aktivitas, berapa banyak usaha yang dilakukan dan berapa lama seseorang 

akan bertahan ketika menghadapi hambatan (Pajares, 1997, dalam Skaalvik 

& Skaalvik, 2010). Dari pernyataan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

self-efficacy adalah keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk 

menggerakkan motivasi, respon kognitif dan aksi dalam rangka 

mengerjakan sesuatu hingga berhasil, yang membutuhkan ketahanan dan 

dipengaruhi oleh pengalaman terdahulu serta keahlian. 
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METODE 

 

Pada penelitian ini menggunakan teknik total sampling dimana seluruh 

anggota populasi dijadikan sampel. Penelitian ini dilakukan pada guru 

sekolah swasta di Jakarta  mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA 

sebanyak 293 orang. Kriteria sampel pada penelitian ini adalah guru yang 

telah berkeluarga dan memiliki minimal satu orang anak. Penelitian ini 

menggunakan tiga skala baku yang telah diadaptasi, yaitu: 

1. Skala burnout 

Skala ini hasil adaptasi dari Maslach Burnout Inventory (MBI) yang 

merupakan survei laporan diri menggunakan skala Likert memiliki 22 

item yang terdiri dari 7 item mengukur kelelahan emosional, 7 item 

mengukur depersonalisasi, dan 8 item mengukur penurunan pencapaian 

diri, dimana responden diminta untuk menanggapi setiap pernyataan 

melalui enam variasi respon, yaitu tidak pernah, beberapa kali setahun, 

sebulan sekali, beberapa kali sebulan, seminggu sekali, dan setiap hari. 

2. Skala work-family conflict 

Skala ini merupakan hasil adaptasi dari Carlson, Kacmar & William 

(2000) yang terdiri dari 18 item pernyataan dimana semua item adalah 

favorable. Skala ini terdiri dari empat variasi respon, yaitu sangat setuju, 

setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

3. Skala self-efficacy 

Skala ini merupakan hasil adaptasi dari instrumen yang dikonstruk dan 

dikembangkan oleh Sherer dan koleganya (1982) yang kemudian 

dimodifikasi oleh Bosschrer dan Smitt (1988) yang dikenal dengan 

GSESH (General Self-efficacy Sherer). Alat ukur ini terdiri dari 12 item 

yang dibagi kedalam tiga dimensi yaitu, initiative (3 item), level (5 item) 

dan persistence (4 item). Skala ini terdiri dari empat variasi respon, yaitu 

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

Uji validitas menggunakan teknik confirmatory factor analysis (CFA). 

Dalam proses penghitungan menggunakan software Lisrel 8.7. Sedangkan  

untuk menjawab pertanyaan penelitian digunakan teknik analisis regresi 

berganda untuk menentukan ketepatan prediksi dan ditujukan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel 

dependen. Regresi berganda merupakan metode statistika yang digunakan 

untuk membentuk model pengaruh antara satu variabel dependen dengan 

lebih dari satu variabel independen. Analisis statistik dilakukan dengan 

software Lisrel dan SPSS 17.0. 
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HASIL 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa R2 adalah 7,6% yang berarti 

bervariasinya variabel dependen yang dipengaruhi oleh bervariasinya 

variabel independen yang diteliti pada penelitian ini sebesar 7,6%, 

sedangkan, 92,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian 

ini.  

Tabel 1 

R Square 

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

1 .276a .076 .053 9.51049 

 

Langkah selajutntya adalah melihat pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai Sig. adalah 0,002 (Sig. 

< 0,05) yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan work-family conflict, 

self-efficacy dan faktor demografik terhadap burnout.  

 

Tabel 2 

Anova 

Model Sum of Squares Mean Square F Sig. 

1 Regression 2120.030 302.861 3.34 .002a 

Residual 25778.107 90.449   

Total 27898.136    

 

Langkah selanjut nya adalah melihat tabel koefisien regresi untuk 

mengetahui variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen.  

Tabel 3 

Koefisien Regresi 

Variabel Beta Sig. 

Time-based conflict -.152 .008 
Strain-based conflict .139 .014 
Behavior-based conflict .177 .010 
Self-efficacy -.026 .655 
Jenis kelamin  1.189 .300 
Tingkat pendidikan .087 .891 
Usia .105 .088 
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Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat dimensi time-based conflict, strain-

based conflict dan behavior-based conflict dari variabel work-family conflict  

memiliki pengaruh signifikan terhadap burnout. Sedangkan dimensi lainnya 

yang terdiri dari self-efficacy, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap burnout. Dengan 

demikian dapat disusun persamaan regresi pada burnout sebagai berikut:  

Burnout = 38.244 - 0,026*SE -0,152*WFC Time + 0,139*WFC Strain 

+ 0,177*WFC Behavior +1,189*Jenis Kelamin + 0,087*Tingkat Pendidikan 

+ 0,105*Usia 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan,maka dapat 

disimpulkan: 

1. Terdapat  pengaruh yang signifikan work-family conflict (time-based conflict, 

strain-based conflict, behavior-based conflict), self-efficacy, dan faktor 

demografik (jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia) terhadap burnout. 

2. Dari hasil uji regresi, hanya tiga dimensi work-family conflict, yaitu time-

based conflict, strain-based conflict dan behavior-based conflict yang 

berpengaruh signifikan terhadap burnout, sedangkan self-efficacy dan 

faktor demografik, yaitu  jenis kelamin, tingkat pendidikan dan usia 

tidak berpengaruh terhadap burnout. 

 

DISKUSI 

 

Dari tujuh variabel bebas yang diteliti, terdapat tiga variabel bebas yang 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, sedangkan 4 

variabel bebas lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat. Variabel yang signifikan tersebut adalah time-based conflict, 

strain-based conflict, dan behavior-based conflict, sedangkan variabel yang tidak 

signifikan self-efficacy, dan faktor demografik meliputi jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, dan usia. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wang et al., (2012) pada dokter di Cina menunjukkan bahwa ada pengaruh 

work-family conflict (time-based conflict, strain-based conflict, dan behavior-based 

conflict) terhadap dimesi-dimensi burnout. Perbedaan penelitian sebelumnya 

ini terdapat pada sampel penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya 

penelitian dilakukan pada tenaga kerja medis (dokter) sedangkan penelitian 

ini memfokuskan sampel pada tenaga kerja pendidikan (guru).  

Untuk lebih jelasnya maka variabel bebas akan dibahas satu per satu. 

Variabel pertama yang akan dibahas di sini adalah variabel time-based 
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conflict. Variabel ini memiliki koefisien regresi -0,152 dengan nilai 

signifikansi 0,008, yang artinya Sig. < 0,05. Pengaruh variabel time-based 

conflict terhadap burnout bernilai negatif, artinya semakin tinggi time-based 

conflict maka akan semakin rendah burnout. Hasil ini bertentangan dengan 

teori dan penelitian sebelumnya. Hal ini bisa disebabkan karena adanya bias 

pada pendefinisian item yang digunakan, karena di dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan alat ukur baku yang diterjemahkan. Kelemahan 

lainnya peneliti juga tidak menguji social desirability.   

Variabel selanjutnya yang berpengaruh signifikan terhadap burnout 

adalah strain-based conflict. Variabel ini berpengaruh secara signifikan dan 

positif terhadap burnout. Artinya, semakin tinggi strain-based conflict, maka 

semakin tinggi burnout, dan semakin rendah strain-based conflict maka 

semakin rendah burnout. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Hsieh & Hsieh (2002, dalam Fatkhurohman, 2006) pada tenaga kerja 

pabrik dan industri jasa di Taiwan. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan positif antara role stress terhadap komponen burnout. 

Buruh bukanlah pekerjaan yang mudah, ketegangan serta kerja yang 

monoton menjadi tekanan tersendiri bagi pekerja. Penelitian ini 

menjelaskan tingginya ketegangan yang dihadapi para buruh dan pekerja 

yang telibat di industri jasa meningkatkan burnout mereka.  

Variabel behavior-based conflict juga memiliki pengaruh signifikan 

terhadap burnout. Hal ini berarti, semakin tinggi behavior-based conflict, maka 

semakin tinggi burnout, dan semakin rendah behavior-based conflict maka 

semakin rendah burnout. Perilaku tidak kompatibel yang ditampilkan indivu 

dalam perannya di keluarga dan di rumah bisa memicu terjadinya burnout 

pada individu tersebut.  

Sedangkan untuk variabel self-efficacy memiliki koefisien regresi -0,026 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,655. Hal ini berarti variabel self-efficacy 

berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap burnout. Semakin 

tinggi self-efficacy maka semakin rendah burnout yang akan dialami individu. 

Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani 

(2011) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan 

antara self-efficacy dengan burnout. Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Sulistyowati, (2007) juga menunjukkan terdapat pengaruh negatif yang 

signifikan self-efficacy dengan burnout. Penelitian  ini dilakukan pada perawat 

RSUD DR. Margono, Purwokerto. Perbedaan hasil penelitian ini 

kemungkinan bisa terjadi karena adanya bias pada pendefinisian item yang 

digunakan, karena di dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat ukur 
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baku yang diterjemahkan. Kelemahan lainnya peneliti tidak menguji social 

desirability.  

Variabel terakhir adalah faktor demografik yang terdiri dari jenis 

kelamin, usia dan tingkat pendidikan. Ketiga variabel ini tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap burnout. Hal ini bertentangan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh  Schultz & Schultz (1994, dalam Sihotang 2004) 

mengungkapkan bahwa wanita memperlihatkan frekuensi lebih besar untuk 

mengalami burnout daripada pria., disebabkan karena seringnya wanita 

mengalami kelelahan emosional. Hal ini bisa dilihat dari beban kerja wanita 

lebih banyak daripada pria, yaitu pekerjaan kantor, pekerjaan rumah dan 

merawat anak (Adekola, 2012). Disamping itu Davidson & Klevens (dalam 

Schultz & Schultz, 1994; dalam Sihotang, 2004) juga mengatakan bahwa 

wanita lebih menunjukkan tingkat burnout yang tinggi secara signifikan 

dengan memperhatikan konflik antara karir dan keluarga dibandingkan 

dengan pria.  

Penelitian lain mengenai faktor demografik juga dilakukan oleh 

Maslach et al (1982, dalam Caputo, 1991). Maslach menemukan bahwa 

peningkatan pengalaman hidup menyiapkan individu dengan sumber daya 

dari dalam diri yang lebih kuat dan signifikan untuk coping stres yang bisa 

menyebabkan burnout. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang lebih tua 

lebih bisa mengatasi stres pada dirinya dibandingkan dengan individu yang 

lebih muda.  

Faktor demografik lain yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

tingkat pendidikan. Penelitian yang dilakukan Maslach (1982), menemukan 

bahwa individu yang lulus pendidikan strata 1 lebih beresiko mengalami 

burnout, diikuti individu yang lulus pasca sarjana. Individu yang tidak 

memiliki pendidikan formal tidak terlalu rentan mengalami burnout. 

Maslach & Jackson (1986) mengkorelasikan burnout dengan pendidikan 

tinggi. Hasilnya menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan, maka 

semakin tinggi kecenderungan untuk burnout. Perbedaan hasil penelitian 

dengan penelitian sebelumnya bisa terjadi dikarenakan tidak ada kontrol 

yang dilakukan peneliti terhadap faktor demografik usia dan tingkat 

pendidikan. Peneliti tidak membagi responden ke dalam rentang usia yang 

jelas, melainkan membiarkan responden dari berbagai usia untuk menjadi 

sampel. 

Pada penelitian ini ditemukan kemungkinan adanya bias pada item 

yang digunakan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan 

alat ukur yang reliabilitasnya tinggi, sehingga tetap akan sama 
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konsistensinya walaupun digunakan ditempat yang berbeda. Perlu juga 

dilakukan kontrol terhadap penterjemahan alat ukur agar makna yang 

didapat sama walaupun menggunakan bahasa yang berbeda. Meskipun 

pada penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan antara work-family 

conflict, self-efficacy dan faktor demografik terhadap burnout, namun pengaruh 

dan sumbangannnya tidak terlalu besar. Pada penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat ditambah atau diubah dengan variabel lain yang diduga 

memliki pengaruh yang lebih besar terhadap burnout seperti locus of control, 

dukungan sosial dll.   

Peneliti menyarankan agar organsisasi/lembaga/instansi 

mengadakan pelatihan dan penyuluhan  kepada guru mengenai manajemen 

waktu yang baik agar guru bisa memaksimalkan waktu yang dimiliki untuk 

memenuhi peran yang mereka miliki. Peran yang dimaksud disini adalah 

peran keluarga dan pekerjaan. Selain itu, organsisasi/instansi/lembaga juga 

disarankan untuk menyediakan pelayanan psikologi gratis untuk para guru. 

Banyaknya beban dan tuntutan kerja yang dihadapi guru  tentunya memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kondisi fisik maupun psikologis 

individu. Pelayanan psikologi ini diharapkan dapat memberikan wadah 

bagi para guru untuk sekedar bercerita, meminta bantuan, atau mencari 

solusi mengenai permasalahan yang sedang mereka hadapi demi 

menghindari terjadinya burnout.  
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Abstract 
This study was conducted to discover whether parenting style and interaction in peer group 
have significant effect on teenagers' character. Demographic factors were also added, such as 
age and gender, whether these factors have significant effect on teenagers' character as well. 
Sample of this study is 210 teenagers in Ciputat area, Tangerang Selatan, age range of those 
respondents is 10 – 22 year old. Respondents were asked to complete all of the instrument 
which measure parenting styles, peer group interaction, and character. The result of this study 
indicates that there is significant effect of parenting style (authoritative), peer group interaction 
(openness and interaction frequency), age, and gender on teenagers' character. 

 
Keywords: Parenting Style, Peer Group Interaction, Character 

 

Abstrak 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah pola asuh dan interaksi dalam peer group 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap karakter pada remaja. Selain itu, ditambahkan 
pula faktor demografis lain yaitu usia dan jenis kelamin, apakah memiliki pengaruh 
terhadap karakter pada remaja. Penelitian ini dilakukan pada 210 remaja di daerah Ciputat, 
Tangerang Selatan yang berkisar dari usia 10-22 tahun. Para responden melengkapi seluruh 
instrumen alat ukur yang mengukur parenting styles, interaksi peer group, dan karakter. 
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara parenting 
styles (authoritative), interaksi dalam peer group (keterbukaan dan frekuensi hubungan), 
usia, dan jenis kelamin terhadap karakter pada remaja.  

 
Kata Kunci: Pola Asuh, Interaksi Peer Group, Karakter 
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PENDAHULUAN 

 

Salah satu bentuk penyebab kemerosotan kualitas SDM diantaranya adalah 

saat tuntutan pekerjaan semakin meningkat dengan kapasitas kemampuan 

yang hampir mencapai batas maksimum, sedangkan individu diharuskan 

memenuhi standar hasil pekerjaan yang telah ditetapkan dalam aturan 

organisasi, instansi, perusahaan ataupun lembaga dimana individu  

bernaung. Individu juga harus mampu menyesuaikan diri dengan harapan 

pelanggan, konsumen, klien, atasan dan sebagainya (Schepman & Zarate, 

2008). Individu dituntut untuk mampu menghadapi situasi dan kondisi 

yang penuh tuntutan dan tekanan seperti ini (Schepman & Zarate, 2008). 

Individu akan mengalami tekanan secara emosional maupun mental ketika 

tidak mampu memenuhi tuntutan atau kebutuhan dari pekerjaannya 

(Maharani, 2011). Tekanan secara terus menerus ini jika dibiarkan dapat 

menimbulkan burnout pada individu yang bersangkutan (Maharani, 2011).  

Burnout merupakan epidemi yang melanda  dunia kerja dan bisa 

menyerang siapa saja tanpa memandang pekerjaan dan  usia (Utami, 2006). 

Gambaran dari beberapa negara mengindikasikan stres kerja, termasuk 

burnout, sudah meningkat tajam di beberapa dekade terakhir (Schaufeli & 

Enzmann, 1998). Burnout merupakan keadaan subyektif yang kejadian dan 

intensitasnya bervariasi antar-individu, serta memiliki gejala yang beragam, 

termasuk penyakit fisik, stres emosional, pengurangan kinerja, dan kesulitan 

perilaku (Caputo, 1991). Lebih dari 130 gejala burnout telah diidentifikasi. 

Gejala ini sebagian besar merupakan hasil dari kesan klinis, yang 

dikelompokkan berdasarkan asal mereka (afektif, kognitif, fisik, perilaku, 

dan motivasi) dan juga berdasarkan tingkatannya (individual, interpersonal, 

dan organisasi) (Schaufeli & Enzmann, 1998). Burnout bisa diatasi dengan 

sangat efektif di tahap awal, yaitu ketika gejala pertama mengindikasikan 

bahwa proses burnout telah dimulai. Di tahap awal burnout, gejala tidak 

terlalu parah, stresor lebih bisa dikelola, dan individu yang berisiko masih 

berkomitmen pada helping profession serta masih bisa menyebabkan 

perubahan personal dan organisasi (Caputo, 1991). 

Burnout paling sering terjadi pada individu yang bekerja pada helping 

profession, seperti pekerja di bagian kesehatan mental dan rohaniawan 

(Caputo, 1991). Ragam pekerjaan profesional lainnya juga mengalami 

burnout, seperti pengacara (Maslach and Jackson, 1978, dalam Caputo, 

1991), pekerja health care (Fox, 1980; Gray-Toft, 1980; Patrick, 1979, dalam 

Caputo, 1991), terapis rekreasi (Vessel, 1980, dalam Caputo, 1991), terapis 
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musik (Bitcon, 1981, dalam Caputo, 1991), polisi (Maslach and Jackson, 

1979, dalam Caputo, 1991), pendidik (Hendrickson, 1979; Reed, 1979; 

Walsh, 1979, dalam Caputo, 1991) dan lainnya (Cherniss, 1980; dalam 

Caputo, 1991). 

Menurut Goliszek (2005), berbeda dengan stres, burnout lebih tepat 

bila dikatakan sebagai dampak langsung dari kondisi dan situasi kerja 

penuh stres dan sudah berlangsung lama. Bukan hanya merugikan para 

tenaga kerja, tapi burnout juga akan mengganggu kesehatan seluruh 

organisasi, lembaga, perusahaan/instansi (Bob Losyk, 2007). Sebuah 

sumber yang diungkapkan oleh Kleiber dan Enzmann (Schaufely & Buunk, 

1996) menyatakan bahwa dari 2946 publikasi mengenai burnout, 43% terjadi 

pada bidang kesehatan dan pekerja sosial, 32% terjadi pada pengajar, 9% 

terjadi pada administrasi dan manajemen, 4% pada pengacara dan polisi, 

dan 12% terjadi pada kelompok lain seperti siswa, pasangan yang telah 

menikah dan pemeluk agama.  

Dampak dari burnout pada individu bisa menjalar kepada aspek 

kehidupan lain seorang individu di luar dunia kerjanya (Fatkhurohman, 

2006). Aspek tersebut contohnya adalah keluarga (Fatkhurohman, 2006). 

Pekerjaan dan keluarga merupakan dua aspek penting dari kehidupan orang 

dewasa (Wang et al., 2012). Masing-masing aspek tersebut berkontribusi 

terhadap perilaku (Wang et al., 2012).  

Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya burnout pada individu. 

Penelitian ini akan melihat pengaruh work-family conflict, self-efficacy dan 

faktor demografik terhadap burnout. Work-family conflict merupakan konflik 

bidirectional, yaitu konflik pekerjaan yang mengganggu keluarga (work 

interfere family) dan atau konflik keluarga yang mengganggu pekerjaan 

(family interfere work) (Netemeyer, RG., Boles, JS, McMurrian, R., 1996, 

Yavas U, Babakus E, Karatepe OM., 2008, dalam Wang et al., 2012).  

Work interfere family (WIF) adalah suatu bentuk konflik interrole di 

mana tuntutan pekerjaan mengganggu dalam melakukan tanggung jawab 

keluarga. Sedangkan Family interfere work (FIW) adalah bentuk konflik 

interrole di mana tuntutan keluarga mengganggu dalam melakukan tanggung 

jawab pekerjaan (Wang et al., 2012).  

Di Yunani, kebutuhan untuk mendamaikan tuntutan pekerjaan dan 

keluarga adalah masalah yang meningkat yang berakar pada jam kerja yang 

panjang, pengaturan perawatan informal dan kesempatan yang rendah 

untuk bekerja paruh waktu (Bagavos, 2003 dalam Montgomery et al., 2006). 

Uni Eropa (EU) telah melakukan survei mengenai kualitas hidup, hasilnya 
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menunjukkan bahwa Yunani berada pada peringkat pertama (14%) di Uni 

Eropa mengenai kesulitan yang dialami dalam memenuhi tanggung jawab 

keluarga karena besarnya waktu yang dihabiskan di tempat kerja, 

dibandingkan dengan rata-rata (Yayasan Peningkatan Hidup dan Kondisi 

Kerja Eropa, 2005). Survei yang sama juga menunjukkan bahwa Yunani 

dilaporkan memiliki tingkat tertinggi (29%) berkaitan dengan masalah 

keluarga yang berasal dari pekerjaan yang terlalu melelahkan untuk 

melakukan beberapa pekerjaan rumah tangga (Montgomery et al., 2006).  

Burnout yang terjadi karena stres kerja yang berkepenjangan 

merupakan suatu keadaan yang tidak dapat dihindari oleh individu. Proses 

kognitif mengambil peran dalam kemungkinan terjadinya burnout pada 

seseorang (Sulistyowati, 2007). Menurut Sarafino (1992, dalam 

Sulistyowati, 2007) proses kognitif merupakan proses mental dalam menilai 

stresor atau sumber stres serta kemampuan menilai dirinya untuk mengatasi 

stres. Salah satu cara yang dapat dilakukan individu dalam proses kognitif 

untuk menilai kemampuan dirinya untuk mengatasi stres adalah dengan self-

efficacy (Sulistyowati, 2007). Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

Schaufeli dan Buunk (1996, dalam Sulistyowati, 2007), ada beberapa 

variabel individu yang dapat memengaruhi hubungan antara tekanan dan 

ketegangan yang dialami individu, salah satu variabel itu adalah self-efficacy.  

Self-efficacy merupakan bagian dari konsep diri (self concept) 

(Sulistyowati, 2007). Self-efficacy adalah penilaian individu mengenai 

kemampuan dirinya untuk melakukan tugas atau tindakan yang diperlukan 

untuk mencapai performansi tertentu (Sulistyowati, 2007). Self-efficacy 

bersifat subyektif karena menekankan pada keyakinan individu yang 

merupakan persepsinya terhadap kemampuan yang dimiliki dimana 

penilaian self-efficacy tidak bisa digeneralisasikan pada setiap situasi 

(Sulistyowati, 2007). Self-efficacy pada kehidupan sehari-hari akan tampak 

pada tindakan yang akan dipilih (Bandura, 1986).  

Penelitian yang dilakukan oleh Eden dan Aviram (1993, dalam 

Sulistyowati, 2007), menunjukkan bahwa self-efficacy berhasil meningkatkan 

jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan melalui pelatihan self-

efficacy. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Jex dan Bliesse (1999, dalam 

Sulistyowati, 2007) yang menunjukkan bahwa self-efficacy berkorelasi negatif 

dengan stres kerja dimana self efficacy dapat mengurangi stres kerja yang 

dialami para pekerja.  

Dinamika terjadinya burnout tidak hanya dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan kerja saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor individual 
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atau faktor dari dalam diri (Sihotang, 2004). Selain faktor self-efficacy, burnout 

juga bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor demografik seperti usia, jenis 

kelamin, suku, kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, 

minat dan kepribadian (Rosyid, 1996, dalam Sihotang, 2004). Pada 

penelitian faktor-faktor demografik yang akan dibahas adalah jenis kelamin, 

usia dan tingkat pendidikan.  

Survei yang dilakukan oleh Finnish Institute of Occupational Health 

(Institut Kesehatan Kerja Finlandia) terhadap kasus burnout yang 

melibatkan  5000 responden berusia antara 24 dan 65 tahun dan bekerja di 

pekerjaan industri yang berbeda. Dari 3300 orang yang merespon, 53% dari 

mereka adalah perempuan, yaitu berjumlah 2.300 orang.  Survei tersbeut 

menemukan bahwa jumlah total dari kasus burnout pada wanita sedikit lebih 

tinggi dibandingkan pada pria (Adekola, 2012).  

Faktor demografik lain yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

tingkat pendidikan. Penelitian yang dilakukan Maslach (1982), menemukan 

bahwa individu yang lulus pendidikan strata 1 lebih beresiko mengalami 

burnout, diikuti individu yang lulus pasca sarjana. Mereka yang tidak 

memiliki pendidikan formal tidak terlalu rentan mengalami burnout. 

Maslach & Jackson (1986) mengkorelasikan burnout dengan pendidikan 

tinggi. Hasilnya menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan, maka 

semakin tinggi kecenderungan untuk burnout. 

Penelitian yang dilakukan Maslach et al (1982, dalam Caputo, 1991) 

menemukan bahwa peningkatan pengalaman hidup menyiapkan individu 

dengan sumber daya dari dalam diri yang lebih kuat dan signifikan untuk 

coping stres yang bisa menyebabkan burnout. Hal ini menunjukkan bahwa 

individu yang lebih tua, lebih bisa mengatasi stres pada dirinya 

dibandingkan dengan individu yang lebih muda.  

Fenomena burnout ini semakin menarik untuk diteliti mengingat 

banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan, baik terhadap individu itu 

sendiri, keluarganya maupun bagi organisasi tempat individu bekerja.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis 

merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan work-family conflict (time-based 

conflict,  strain-based conflict, behavior-based conflict), self-efficacy, dan faktor 

demografik (jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia) terhadap burnout? 

2. Seberapa besar pengaruh work-family conflict (time-based conflict, strain-based 

conflict, behaviour-based conflict), self-efficacy, dan faktor demografik (jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, usia) terhadap burnout? 
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Burnout 

Burnout pertama kali didiskusikan sebagai kesatuan klinis di dalam literatur 

oleh Freudenberger (1974, dalam Miller, 2000), yang mengidentifikasi 

kelelahan dan frustasi timbul karena permintaan yang berlebihan pada sumber 

daya manusia dalam pekerjaan di klinik Amerika. Pada review utama burnout, 

Perlman & Hartman (1982, dalam Schaufeli et al.,1993) menghitung ada lebih 

dari 48 definisi burnout. Definisi tersebut diformulasikan menjadi: burnout is a 

response to chronic emotional stress with the three components: (a) emotional and/or 

physical exhaustion, (b) lowered job productivity, and (c) overdepersonalization. 

Karakteristik mengenai burnout hampir sama dengan yang dikemukakan 

oleh Maslach & Jackson. Maslach & Jackson (1986, dalam Schepman and 

Zarate, 2008) mendefinisikan burnout sebagai sindrom dari kelelahan 

emosional, depersonalisasi, dan penurunan pencapaian diri yang bisa terjadi 

pada individu yang bekerja di helping profession seperti pekerja sosial, konselor, 

dan suster. Ahli lain, Christina Maslach dan Ayala Pines (dalam Caputo, 1991) 

mengidentifikasi gejala burnout sebagai keadaan multifaceted dari emosi, fisik 

dan kelelahan mental yang disebabkan oleh stres kronis yang terjadi ketika 

individu yang bekerja pada helping profession mengalami keterlibatan jangka 

panjang dengan orang lain di dalam situasi yang menuntut.  

Burnout digambarkan sebagai ekspresi ekstrim dari stres kerja dan akhir 

dari proses kronis kemerosotan dan frustasi dalam pekerja individu (Miller, 

2000). Wallace & Brikenhorff (1991, dalam Miller, 2000) menggambarkan 

burnout berhubungan dengan ketidakmampuan individu untuk merespon 

dengan baik permintaan yang diterima. 

 

Work-Family Conflict 

Work-family conflict adalah salah satu dari bentuk interrole conflict yaitu 

tekanan atau ketidakseimbangan peran antara peran di pekerjaan dengan 

peran di dalam keluarga (Greenhaus & Beutell, 1985, dalam Thanacoody et 

al., 2009). Work-family conflict adalah konflik dua arah yang meliputi konflik 

pekerjaan memengaruhi keluarga (WIF) dan konflik keluarga memengaruhi 

pekerjaan (FIW) (Netemeyer, 1996; Yavas et al., 2008, dalam Wang et al., 

2012). WIF adalah benuk konflik antar peran dimana tuntutannya umum, 

dan tekanan dibuat oleh pekerjaan yang memengaruhi tanggung jawab yang 

berhubungan dengan keluarga, dan FIW adalah bentuk peran konflik 

dimana tuntutannya umum, dan tekanan dibuat oleh keluarga yang 

memengaruhi tanggung jawab yang berhubungan dengan pekerjaan 

(Netemeyer, 1996; dalam Wang et al., 2012). 
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Work- family conflict dapat didefinisikan sebagai bentuk konflik peran 

dimana tuntutan peran dari pekerjaan dan keluarga secara mutual tidak 

dapat disejajarkan dalam beberapa hal. Hal ini biasanya terjadi pada saat 

seseorang berusaha memenuhi tuntutan peran dalam pekerjaan dan usaha 

tersebut dipengaruhi oleh kemampuan orang yang bersangkutan untuk 

memenuhi tuntutan keluarganya, atau sebaliknya, dimana pemenuhan 

tntutan peran dalam keluarga dipengaruhi oleh kemampuan orang tersebut 

dalam memenuhi tuntutan pekerjaannya (Frone, 2000, dalam Tryaryati, 

2003). Frone, Yardley & Markle (1977, dalam Aycan et al., 2010) 

mendefinisikan work-family conflict sebagai konflik interrole dimana individu 

kesulitan memenuhi tuntutan peran di satu domain (contohnya: keluarga) 

karena keterlibatan di domain lainnya (contoh: kerja).    

Greenhaus & Beautell (1985) membagi work-family conflict ke dalam 

tiga dimensi, yaitu: 

1. Time-based conflict 

Time based conflict ini muncul ketika waktu yang dibutukan untuk 

menjalankan salah satu peran (keluarga atau pekerjaan) dapat mengurangi 

waktu untuk menjalankan peran lainnya (pekerjaan atau keluarga). 

2. Strain-based conflict  

Strain based conflict muncul ketika ketegangan dalam satu peran 

memengaruhi kinerja seseorang dalam peran lainnya. Peran saling 

bertentangan dikarenakan ketegangan dari satu peran menyulitkan bagi 

peran lainnya. 

3. Behavior-based conflict 

Konflik ini jelas berhubungan dengan ketidaksesuaian antara pola perilaku 

dengan yang diinginkan oleh kedua bagian (pekerjaan atau keluarga). 

Work-family conflict terdiri dari dua aspek yaitu work interfere family (waktu 

untuk keluarga terganggu oleh pekerjaan) dan family interfere work (waktu 

untuk pekerjaan terganggu oleh keluarga (Carlson et al., 2000).  

 

Self-Efficacy 

Self-efficacy merupakan salah satu kemampuan pengaturan diri individu. 

Konsep self-efficacy pertama kali dikemukakan oleh Bandura. Self-efficacy 

adalah keyakinan seseorang tentang kesempatannya akan pencapaian 

sebuah tugas yang spesifik dengan sukses (Kreitner & Kinicki, 2001). 

Bandura (2001, dalam Feist & Feist, 2009) mendefinisikan self-efficacy 

sebagai keyakinan seseorang terhadap kemampuan mereka untuk 

menjalankan pengukuran kontrol terhadap fungsi mereka sendiri dan 
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terhadap kejadian-kejadian lingkungan. Bandura menyatakan bahwa 

keyakinan efikasi adalah pondasi dari badan manusia (Feist & Feist, 2009). 

Ahli lain, Wood & Bandura (1989, dalam Imam, 2007) 

mendefinisikan self-efficacy sebagai keyakinan pada kemampuan seseorang 

untuk menggerakkan motivasi, respon kognitif, dan aksi yang diperlukan 

untuk permintaan sebuah situasi. Sherer & Adams (1983, dalam McKenzie, 

1999) menggambarkan self-efficacy sebagai sebuah harapan bahwa seseorang 

dapat menampilkan sebuah perilaku dengan sukses. Hal ini dipengaruhi 

oleh pengalaman terdahulu individu, dan keahlian. Individu dengan self-

efficacy yang tinggi akan lebih berkeinginan untuk menyelesaikan tugas yang 

baru dan menantang, dan bertahan dengan hal tersebut, dimana individu 

dengan self-efficacy yang rendah akan memilih untuk meninggalkan 

pengalaman-pengalaman baru (Schwarzer, 1997, dalam McKenzie, 1999).  

Self-efficacy secara singkat didefinisikan mengacu pada penilaian 

individu mengenai kemampuannya untuk memenuhi tugas atau aktivitas 

yang diberikan (Choi, et al., 2001). Tingkat efikasi seseorang diperkirakan 

berhubungan dengan aktivitas pilihannya, usaha di dalam aktivitas tersebut, 

dan kegigihan mereka dalam mengerjakan aktivitas (Bandura, 1977; dalam 

Choi et al., 2001). Oleh karena itu, self-efficacy, melalui pengaruhnya pada 

pilihan perilaku, perluasan usaha, dan ketahanan ketika menghadapi 

kesulitan, memengaruhi kinerja perilaku seperti fungsi psikologis (Bandura, 

1977, dalam Choi et al., 2001).  

Self-efficacy memengaruhi tujuan dan perilaku seseorang dan 

dipengaruhi oleh tindakan seseorang dan kondisi lingkungan (Schunk & 

Meece, 2006, dalam Skaalvik & Skaalvik, 2010). Self-efficacy menentukan 

bagaimana peluang lingkungan dan hambatan yang dirasakan (Bandura, 

2006, dalam Skaalvik & Skaalvik, 2010) dan memengaruhi pemilihan 

aktivitas, berapa banyak usaha yang dilakukan dan berapa lama seseorang 

akan bertahan ketika menghadapi hambatan (Pajares, 1997, dalam Skaalvik 

& Skaalvik, 2010). Dari pernyataan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

self-efficacy adalah keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk 

menggerakkan motivasi, respon kognitif dan aksi dalam rangka 

mengerjakan sesuatu hingga berhasil, yang membutuhkan ketahanan dan 

dipengaruhi oleh pengalaman terdahulu serta keahlian. 
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METODE 

 

Pada penelitian ini menggunakan teknik total sampling dimana seluruh 

anggota populasi dijadikan sampel. Penelitian ini dilakukan pada guru 

sekolah swasta di Jakarta mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA 

sebanyak 293 orang. Kriteria sampel pada penelitian ini adalah guru yang 

telah berkeluarga dan memiliki minimal satu orang anak. Penelitian ini 

menggunakan tiga skala baku yang telah diadaptasi, yaitu: 

1. Skala burnout 

Skala ini merupakan hasil adaptasi dari Maslach Burnout Inventory (MBI) 

yang merupakan survei laporan diri menggunakan skala Likert. Skala ini 

memiliki 22 item yang terdiri dari 7 item mengukur kelelahan emosional, 

7 item mengukur depersonalisasi, dan 8 item mengukur penurunan 

pencapaian diri, dimana responden diminta untuk menanggapi setiap 

pernyataan melalui enam variasi respon, yaitu tidak pernah, beberapa 

kali setahun, sebulan sekali, beberapa kali sebulan, seminggu sekali, dan 

setiap hari. 

2. Skala work-family conflict 

Skala ini merupakan hasil adaptasi dari Carlson, Kacmar & William 

(2000) yang terdiri dari 18 item pernyataan dimana semua item adalah 

favorable. Skala ini terdiri dari empat variasi respon, yaitu sangat setuju, 

setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

3. Skala self-efficacy 

Skala ini merupakan hasil adaptasi dari instrumen yang dikonstruk dan 

dikembangkan oleh Sherer dan koleganya (1982) yang kemudian 

dimodifikasi oleh Bosschrer dan Smitt (1988) yang dikenal dengan 

GSESH (General Self-efficacy Sherer). Alat ukur ini terdiri dari 12 item 

yang dibagi kedalam tiga dimensi yaitu, initiative (3 item), level (5 item) 

dan persistence (4 item). Skala ini terdiri dari empat variasi respon, yaitu 

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

Uji validitas menggunakan teknik confirmatory factor analysis (CFA). 

Dalam proses penghitungan menggunakan software Lisrel 8.7. Sedangkan  

untuk menjawab pertanyaan penelitian digunakan teknik analisis regresi 

berganda. Teknik analisis berganda ini digunakan untuk menentukan 

ketepatan prediksi dan ditujukan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi berganda 

merupakan metode statistika yang digunakan untuk membentuk model 

pengaruh antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel 
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independen. Analisis statistik dilakukan dengan bantuan software Lisrel dan 

SPSS 17.0. 

HASIL 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa R2 adalah 7,6% yang berarti 

bervariasinya variabel dependen yang dipengaruhi oleh bervariasinya 

variabel independen yang diteliti pada penelitian ini sebesar 7,6%, 

sedangkan, 92,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. 

  

Tabel 1 

R Square 

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

1 .276a .076 .053 9.51049 

 

Langkah selanjutntya adalah melihat pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai Sig. adalah 0,002 (Sig. 

< 0,05) yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan work-family conflict, 

self-efficacy dan faktor demografik terhadap burnout.  

 

Tabel 2 

Anova 

Model Sum of Squares       Mean Square            F       Sig. 

1 Regression 2120.030 302.861 3.34 .002a 

Residual 25778.107 90.449   

Total 27898.136    

 

Langkah selanjutnya melihat tabel koefisien regresi untuk mengetahui 

variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen.  

Tabel 3 

Koefisien Regresi 

Variabel Beta Sig. 

Time-based conflict -.152 .008 
Strain-based conflict .139 .014 
Behavior-based conflict .177 .010 
Self-efficacy -.026 .655 

Jenis kelamin  1.189 .300 
Tingkat pendidikan .087 .891 
Usia .105 .088 
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Berdasarkan tabel 3 dapat  dilihat dimensi time-based conflict, strain-

based conflict dan behavior-based conflict dari variabel work-family conflict  

memiliki pengaruh signifikan terhadap burnout. Sedangkan dimensi lainnya 

yang terdiri dari self-efficacy, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap burnout. Dengan 

demikian dapat disusun persamaan regresi pada burnout sebagai berikut:  

Burnout = 38.244 - 0,026*SE -0,152*WFC Time + 0,139*WFC Strain 

+ 0,177*WFC Behavior +1,189*Jenis Kelamin + 0,087*Tingkat Pendidikan 

+ 0,105*Usia. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan,maka dapat 

disimpulkan: 

3. Terdapat  pengaruh yang signifikan work-family conflict (time-based conflict, 

strain-based conflict, behavior-based conflict), self-efficacy, dan faktor 

demografik (jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia) terhadap burnout. 

4. Dari hasil uji regresi, hanya tiga dimensi work-family conflict, yaitu time-

based conflict, strain-based conflict dan behavior-based conflict yang 

berpengaruh signifikan terhadap burnout, sedangkan self-efficacy dan 

faktor demografik, yaitu  jenis kelamin, tingkat pendidikan dan usia 

tidak berpengaruh terhadap burnout. 

 

DISKUSI 

 

Dari tujuh variabel bebas yang diteliti, terdapat tiga variabel bebas yang 

memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, sedangkan 4 

variabel bebas lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel terikat. Variabel yang signifikan tersebut adalah time-based conflict, 

strain-based conflict, dan behavior-based conflict, sedangkan variabel yang tidak 

signifikan self-efficacy, dan faktor demografik meliputi jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, dan usia. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wang et al., (2012) pada dokter di Cina menunjukkan bahwa ada pengaruh 

work-family conflict (time-based conflict, strain-based conflict, dan behavior-based 

conflict) terhadap dimesi-dimensi burnout. Perbedaan penelitian sebelumnya 

ini terdapat pada sampel penelitian, dimana pada penelitian sebelumnya 

penelitian dilakukan pada tenaga kerja medis (dokter) sedangkan penelitian 

ini memfokuskan sampel pada tenaga kerja pendidikan (guru).  

Untuk lebih jelasnya maka variabel bebas akan dibahas satu per satu. 

Variabel pertama yang akan dibahas di sini adalah variabel time-based 
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conflict. Variabel ini memiliki koefisien regresi -0,152 dengan nilai 

signifikansi 0,008, yang artinya Sig. < 0,05. Pengaruh variabel time-based 

conflict terhadap burnout bernilai negatif, artinya semakin tinggi time-based 

conflict maka akan semakin rendah burnout. Hasil ini bertentangan dengan 

teori dan penelitian sebelumnya. Hal ini bisa disebabkan karena adanya bias 

pada pendefinisian item yang digunakan, karena di dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan alat ukur baku yang diterjemahkan. Kelemahan 

lainnya peneliti juga tidak menguji social desirability.   

Variabel selanjutnya yang berpengaruh signifikan terhadap burnout 

adalah strain-based conflict. Variabel ini berpengaruh secara signifikan dan 

positif terhadap burnout. Artinya, semakin tinggi strain-based conflict, maka 

semakin tinggi burnout, dan semakin rendah strain-based conflict maka 

semakin rendah burnout. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Hsieh & Hsieh (2002, dalam Fatkhurohman, 2006) pada tenaga kerja 

pabrik dan industri jasa di Taiwan. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan positif antara role stress terhadap komponen burnout. 

Buruh bukanlah pekerjaan yang mudah, ketegangan serta kerja yang 

monoton menjadi tekanan tersendiri bagi pekerja. Penelitian ini 

menjelaskan tingginya ketegangan yang dihadapi para buruh dan pekerja 

yang telibat di industri jasa meningkatkan burnout mereka.  

Variabel behavior-based conflict juga memiliki pengaruh signifikan 

terhadap burnout. Hal ini berarti, semakin tinggi behavior-based conflict, maka 

semakin tinggi burnout, dan semakin rendah behavior-based conflict maka 

semakin rendah burnout. Perilaku tidak kompatibel yang ditampilkan indivu 

dalam perannya di keluarga dan di rumah bisa memicu terjadinya burnout 

pada individu tersebut.  

Sedangkan untuk variabel self-efficacy memiliki koefisien regresi -0,026 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,655. Hal ini berarti variabel self-efficacy 

berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap burnout. Semakin 

tinggi self-efficacy maka semakin rendah burnout yang akan dialami individu. 

Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani 

(2011) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan 

antara self-efficacy dengan burnout. Penelitian lain yang dilakukan oleh 

Sulistyowati, (2007) juga menunjukkan terdapat pengaruh negatif yang 

signifikan self-efficacy dengan burnout. Penelitian  ini dilakukan pada perawat 

RSUD DR. Margono, Purwokerto. Perbedaan hasil penelitian ini 

kemungkinan bisa terjadi karena adanya bias pada pendefinisian item yang 

digunakan, karena di dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat ukur 
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baku yang diterjemahkan. Kelemahan lainnya peneliti tidak menguji social 

desirability.  

Variabel terakhir adalah faktor demografik yang terdiri dari jenis 

kelamin, usia dan tingkat pendidikan. Ketiga variabel ini tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap burnout. Hal ini bertentangan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh  Schultz & Schultz (1994, dalam Sihotang 2004) 

mengungkapkan bahwa wanita memperlihatkan frekuensi lebih besar untuk 

mengalami burnout daripada pria., disebabkan karena seringnya wanita 

mengalami kelelahan emosional. Hal ini bisa dilihat dari beban kerja wanita 

lebih banyak daripada pria, yaitu pekerjaan kantor, pekerjaan rumah dan 

merawat anak (Adekola, 2012). Disamping itu Davidson & Klevens (dalam 

Schultz & Schultz, 1994; dalam Sihotang, 2004) juga mengatakan bahwa 

wanita lebih menunjukkan tingkat burnout yang tinggi secara signifikan 

dengan memperhatikan konflik antara karir dan keluarga dibandingkan 

dengan pria.  

Penelitian lain mengenai faktor demografik juga dilakukan oleh 

Maslach et al (1982, dalam Caputo, 1991). Maslach menemukan bahwa 

peningkatan pengalaman hidup menyiapkan individu dengan sumber daya 

dari dalam diri yang lebih kuat dan signifikan untuk coping stres yang bisa 

menyebabkan burnout. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang lebih tua 

lebih bisa mengatasi stres pada dirinya dibandingkan dengan individu yang 

lebih muda.  

Faktor demografik lain yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

tingkat pendidikan. Penelitian yang dilakukan Maslach (1982), menemukan 

bahwa individu yang lulus pendidikan strata 1 lebih beresiko mengalami 

burnout, diikuti individu yang lulus pasca sarjana. Individu yang tidak 

memiliki pendidikan formal tidak terlalu rentan mengalami burnout. 

Maslach & Jackson (1986) mengkorelasikan burnout dengan pendidikan 

tinggi. Hasilnya menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan, maka 

semakin tinggi kecenderungan untuk burnout. Perbedaan hasil penelitian 

dengan penelitian sebelumnya bisa terjadi dikarenakan tidak ada kontrol 

yang dilakukan peneliti terhadap faktor demografik usia dan tingkat 

pendidikan. Peneliti tidak membagi responden ke dalam rentang usia yang 

jelas, melainkan membiarkan responden dari berbagai usia untuk menjadi 

sampel. 

Pada penelitian ini ditemukan kemungkinan adanya bias pada item 

yang digunakan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan 

alat ukur yang reliabilitasnya tinggi, sehingga tetap akan sama 
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konsistensinya walaupun digunakan ditempat yang berbeda. Perlu juga 

dilakukan kontrol terhadap penterjemahan alat ukur agar makna yang 

didapat sama walaupun menggunakan bahasa yang berbeda. Meskipun 

pada penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan antara work-family 

conflict, self-efficacy dan faktor demografik terhadap burnout, namun pengaruh 

dan sumbangannnya tidak terlalu besar. Pada penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat ditambah atau diubah dengan variabel lain yang diduga 

memliki pengaruh yang lebih besar terhadap burnout seperti locus of control, 

dukungan sosial dll.   

Peneliti menyarankan agar organsisasi/lembaga/instansi 

mengadakan pelatihan dan penyuluhan  kepada guru mengenai manajemen 

waktu yang baik agar guru bisa memaksimalkan waktu yang dimiliki untuk 

memenuhi peran yang mereka miliki. Peran yang dimaksud disini adalah 

peran keluarga dan pekerjaan. Selain itu, organsisasi/instansi/lembaga juga 

disarankan untuk menyediakan pelayanan psikologi gratis untuk para guru. 

Banyaknya beban dan tuntutan kerja yang dihadapi guru  tentunya memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kondisi fisik maupun psikologis 

individu. Pelayanan psikologi ini diharapkan dapat memberikan wadah 

bagi para guru untuk sekedar bercerita, meminta bantuan, atau mencari 

solusi mengenai permasalahan yang sedang mereka hadapi demi 

menghindari terjadinya burnout.  
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Abstract 
The need for quantitative psychology in the 21st century is an urgent need for Muslim 
psychologists to compliment what has been done in term of normative qualitative study. The 
weakness of Muslims psychologists in mastering the quantitative psychology results in the 
difficulty of measuring psychological dimensions, such as the dimensions of gratitude, 
tolerance and so forth. This paper aims to describe the curriculum design of quantitative 
psychology and the application of the curriculum in teaching and learning process at the 
Faculty of Psychology Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta. This study used 

qualitative method in gathering and analyzing the data. The findings of the study indicates 
that the concrete activities of quantitative psychology can be initiated by developing 
psychological instruments measuring psychological variables such as patience, gratitude, 
tolerance, religiosity, spiritual awareness, spiritual commitment, and spiritual intelligence. 

 
Keywords: Measurement, Religiosity, Commitment, Gratitude, Tolerance, Patience. 

 

Abstrak 
Kebutuhan terhadap psikologi kuantitatif pada abad ke-21 merupakan kebutuhan mendesak 
bagi para psikolog Muslim untuk melengkapi apa yang telah mereka lakukan dalam hal 
penelitian kualitatif normatif. Kelemahan para  psikolog Muslim dalam menguasai psikologi 
kuantitatif berdampak terhadap kesulitan untuk melakukan pengukuran  dimensi psikologis, 
seperti dimensi syukur, toleransi dan sebagainya. Tulisan ini bertujuan untuk 
menggambarkan desain kurikulum psikologi kuantitatif dan penerapannya dalam proses 
belajar mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah 
Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam mengumpulkan dan 
menganalisis data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk kegiatan yang kongkrit 
dalam mengembangkan psikologi kuantitatif berbasis keislaman dapat dimulai dari 
pengembangan instrumen untuk mengukur variabel-variabel psikologis seperti kesabaran, 
syukur, toleransi, religiusitas, kesadaran spiritual, komitmen spiritual, dan kecerdasan 
spiritual. 
 
Kata Kunci: Pengukuran, Religiusitas, Komitmen, Syukur, Toleransi, Sabar 
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BACKGROUND 

 

Many psychological studies have been conducted in Muslim world using 

the qualitative method and yielded important information.  Most of those 

studies make the Qur‟an, Hadith, and Islamic classical literature as the main 

sources of the study.  The results of those studies have colored the study of 

psychology not only in the Muslim world but also in non-Muslims countries 

(the West).  

The need for quantitative psychology in the 21st century is an urgent 

need for Muslim psychologist to compliment what has been done in term of 

normative qualitative study. The use of quantitative technique is aimed at 

making their study results more widely accepted.  Unfortunately empirical 

quantitative study, since the 19th century was dominated by Western 

psychologists. Muslim psychologists are left behind in terms of usage 

statistics with the various types of software, such as SPSS, MPLUS, 

LISREL, WINSTEP and so on.  

The weakness of Muslims psychologists in mastering the quantitative 

psychology results in the difficulty of measuring psychological dimensions, 

such as the dimensions of gratitude, religiosity, spiritual awareness, 

patience, tolerance and so forth. 

 This paper aims to describe the curriculum of the Faculty of 

Psychology Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta in 

designing quantitative psychology and the application of the curriculum in 

teaching and learning process. More specifically this study is to answer the 

following questions: 

1. What is the importance of quantitative psychology? 

2. How is the curriculum design of quantitative psychology? 

3. What conditions are necessary to strengthen the quantitative psychology? 

4. What obstacles encountered in implementing the quantitative 

psychology curriculum? 

5. What are the solutions for these shortcomings?  

 

The results of this study are expected to be a model or benchmark for 

the faculty of psychology in developing quantitative psychology. By doing 

so it is expected that the research in psychology will receive worldwide 

recognition. 
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BRIEF HISTORY OF THE FACULTY OF PSYCHOLOGY 

 

The historical development of the faculty of psychology in Indonesia can be 

traced back to 1960s and classified into two types. First is the faculty of 

psychology at the universities under the Ministry of Education and Culture. 

Second is the faculty of psychology at the Islamic university under the 

Ministry of Religious Affairs. In July 1, 1960, the first faculty of psychology 

was established in University of Indonesia. The following year, in 

September 1, 1961, the Faculty of Psychology at Padjajaran Univerisity was 

founded. Five years later (January 8, 1965), the Faculty of Psychology at 

University of Gadjah Mada was established.  The three faculties are 

considered as the pioneers in developing psychology in Indonesia.  

 Of the three faculties of psychology as mentioned above, the Faculty 

of Psychology UGM has strength in terms of quantitative psychology. This 

is evidenced by the lecturers who are experts in the field of quantitative 

psychology such as the late Sutrisno Hadi, the late Soemadi Suryabrata, and 

Masrun. However, since the absence of the prominent two scholars  (the 

late Sutrisno Hadi dan the late Soemadi Suryabrata), the emphasis of  

quantitative psychology at UGM is weakened.  

Psychology study program within UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

was established in 1995. It was attached to the Faculty of Teacher Training 

(Tarbiyah) and concentrating on educational psychology.  Along with the 

transformation of IAIN to become UIN in 2002, the psychology study 

program changed its status as the Faculty of Psychology.  This is the first 

non-Islamic study program within the university and later on it was 

followed by the establishment of  the faculty of science and technology, the 

faculty of economics, and the faculty of medicine and health sciences. 

Faculty of Psychology has been accredited by the National Accreditation 

Board for Higher Education or BAN-PT (Umar, 2011). 

Following UIN Jakarta, other UINs in Indonesia also open the 

faculty of psychology, such as UIN Malang, UIN Yogyakarta, UIN 

Bandung, and UIN Riau. The newly established faculties of psychology is 

still in the process of seeking its own strength identity and distinctive 

advantages. Most of these faculties try to develop Islamic psychology 

through the concept of integration of knowledge.  

Since 2009, the Faculty of Psychology UIN Jakarta developed 

quantitative psychology under the expertise of Jahja Umar, Ph.D who has 

been elected as the Dean by the faculty senate members for the period 2009-
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2013.  His area of research interest is in measurement and research 

methodology. Prior to his service at the faculty, he has a lot birocratic 

experiences in  both the Ministry of Education and Culture and the Ministry 

of Religious Affairs. He was Head of the Center for National Testing in 

Education (Pusat Penilian Pendidikan), the Ministry of  Education and 

Culture  for 14 years. He is also the founding father of the Indonesian 

Association for Educational Evaluation (HEPI-Himpunan Evaluasi 

Pendidikan Indonesia) established in November 19,  2000 in Yogyakarta.  

To give brief information on the faculty of psychology UIN Jakarta, it 

is important to present about the vision, mission, and goal of the study 

program.  

 

Vision and mission statement 

The vision of the faculty is clearly spelled out to be one of leading faculties 

of psychology in Indonesia that integrates modern psychology, Islamic 

values, and Indonesianness. The faculty mission is to produce bachelor in 

psychology who is excellent, competitive, and productive with good Islamic 

character in the research and development and in the application of 

psychology (Umar, 2011).  

Given the above vision and mission statement, the ultimate goal of 

education at the Faculty of Psychology UIN Jakarta is to develop a 

comprehensive intelligence (spiritual, intellectual, social, emotional, 

adversity, and physical). In this regard, the educational program of 

psychology at the Faculty of Psychology UIN Jakarta aims to create 

graduates who have the following competencies: 

1. Personal and Social: Faithful, devoted and noble character; have a 

passion to learn and work; have an empathy, ability to cooperate and 

communicate effectively. 

2. Scientific Ability: The scientific competence related to the mastery of 

psychological theories from a variety of approaches, Islamic values, and 

interdisciplinary; ability to think scientifically; using Indonesian, Arabic, 

and English language skills in scientific activities. 

3. Research: The ability to do research by applying appropriate research 

methods; the ability to operate statistical software. 

4. Assessment: Having an understanding of the psychological assessment 

which includes understanding and using of test and non-test equipment. 

5. Intervention: Having designing skills for training, discussion facilitator, 

guidance and counseling.  
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To achieve the competencies, the curriculum design of the Faculty of 

Psychology UIN Jakarta integrates modern psychology, Islamic values, and 

Indonesian contexts, with a load of 156 credits of study (Hidayat, 2011). 

Starting in 2010 the Faculty of Psychology UIN Jakarta opened 

Master of Science in Psychology Program with three specializations, 

namely Educational Psychology, Industrial and Organizational Psychology, 

and Psychometric. The program has four semesters, in the fourth semester 

students are required to write a thesis. Maximum limit of the study is six 

semesters.  

The Master of Science in Psychology Program aims to produce a 

graduate who has the following competencies:  

1. Ability to conduct research and development in education 

2. Ability to apply and develop organizational change 

3. Ability to implement and develop the measurement and assessment 

instruments in psychology and education (Suryadi, 2011).  

In short, the distinctive quality of the Faculty of Psychology UIN 

Jakarta in its early age is  to become  a center for excellence in quantitative 

psychology.  

 

THE IMPORTANCE OF QUANTITATIVE PSYCHOLOGY 

 

Before discussing the significance of quantitative psychology in the present 

world, it is important to know about the quantitative psychology.  Edward 

(2011) upon reviewing several literatures on quantitative psychology comes 

up with the following definitions of quantitative psychology.  

1. Quantitative Psychology is the development and application of 

mathematical models, statistical methods, and measurement in 

psychological research. 

2. Quantitative and measurement psychologists focus on methods and 

techniques for designing experiments and analyzing psychological data. 

Some develop new methods for performing analyses; others create 

research strategies to assess the effect of social and educational programs 

and psychological treatment. They develop and evaluate mathematical 

models for psychological tests. They also propose methods for evaluating 

the quality and fairness of the tests 

3. Quantitative psychology develops psychological theory in relation to 

mathematics and statistics. Psychological research requires the 

elaboration of existing methods and the development of new concepts, so 
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that quantitative psychology requires more than "applications" of 

statistics and mathematics. 

4. Quantitative psychology is the study of methods and techniques for the 

measurement of human attributes, the statistical and mathematical 

modelling of psychological processes, the design of research studies, and 

the analysis of psychological data. 

5. Quantitative psychology is central to all aspects of psychology: science, 

education, public interest, and practice. This essential role of quantitative 

psychology is reflected in the fact that Division 5 - Evaluation, 

Measurement, and Statistics - is one of the Charter Divisions of the 

American Psychological Association (APA). 

From those definitions, it is clear that quantitative psychology has two 

major subfields, psychometrics and mathematical psychology, which are 

associated most to statistics and mathematics. Research in psychometrics 

develops statistical procedures for the problems of psychology, such as 

psychological scaling, and testing. Research in mathematical psychology 

develops of novel mathematical models that describe psychological 

processes. 

Given the above mentioned definitions of quantitative psychology, 

the writer argues that the need for quantitative psychology in the 21st 

century is an urgent need for Muslim psychologist to compliment what has 

been done in term of normative qualitative study. The use of quantitative 

technique is aimed at making their study results more widely accepted.  The 

weakness of Muslims psychologists in mastering the quantitative 

psychology results in the difficulty of measuring psychological dimensions, 

such as the dimensions of gratitude, religiosity, spiritual awareness, 

tolerance and so forth. 

Another reason for having quantitative psychology is to eliminate the 

major error in research.  Commonly speaking, there are four major errors in 

research and evaluation. They are (1) sampling error, (2) measurement 

error, (3) specification error, and (4) randomization error.  The four types of 

errors can be solved by introducing quantitative psychology course works 

such as psychometric, statistics, and research methodology as major r 

coursework in psychology curriculum.  
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THE CURRICULUM DESIGN FOR QUANTITATIVE 

PSYCHOLOGY 

 

There are two level of education program at the faculty of psychology, both 

are undergraduate program and postgraduate program.  As for 

undergraduate program, students are required to complete about 154 credit 

hours within a minimum of 8 semesters and maximum of 14 semesters.  

Of 154 credit hours, 20 credit hours are allocated for quantitative 

psychology course works  as can be seen in the following table.  

 

Table 1 

Quantitative Psychology Course Work For Undergraduate Program 

No Coursework Credit Hours 

1 Statistics 1 3 
2 Research Methodology 1 3 

3 Statistics 2 3 
4 Research Methodology 2 3 
5 Psychometrics 3 
6 Statistics 3 2 
7 Construction of psychological test 3 

 Total 20 

 

In general the content of Statistics 1 covers the descriptive statistics, 

while the content of Statistics 2 covers the concept of regression and the 

content of Statistics 3 covers the concepts of factor analysis.  Research 

Methodology 1 is talking about the concept of research methodology, its 

principles, variables, types and categories. As for Research Methodology 2 

its contents are about the research design, sampling technique, validity, and 

reliability. In Psychometrics, the coursework content is about the 

evaluation, assessment, measurement, validity and reliability of the 

instrument. It also covers the item and test analysis, and classical test 

theory.   

As for postgraduate program, there are 43 credit hours requirement 

for completing the program.  Of the 43 credit hours, 22 credit hours are 

allocated for quantitative psychology coursework as can be seen in the 

following table.  
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Table 2 

Quantitative Psychology Course Work For Postgraduate Program In Psychometrics 

No Coursework Credit Hour 

1 Classical test theory  3 
2 Ability test and non-ability test 4 
3 Sampling technique  4 
4 Item Response Theory  4 
5 Non Parametric statistics 3 
6 Factor Analysis  4 

 Total 21 

 

In implementing the above curriculum design, the Faculty of 

Psychology sets the following academic policies. First, the faculty reviewed 

it‟s curriculum in every five years involving both internal and external 

reviewers. Feedback and recommendation from the reviewers are taken into 

account to redesign the curriculum by considering the needs and 

expectations of stakeholders. Second, students of undergraduate and 

postgraduate are required to write a thesis using quantitative method 

involving a minimum of 8 variables. These variables include both 

continuum and categorical variables. As for data analysis, it is highly 

recommended to use regression, multiple regression, and factor analysis.  

Thirds, the faculty also founded a Center for Psychological Services in 

facilitating its students and lecturers to do research in quantitative 

psychology.    

To illustrate the above-mentioned academic policies, the following 

examples of undergraduate thesis clearly indicate the strength of 

quantitative psychology at the Faculty of Psychology UIN Jakarta. Study of 

construct validity for multidimensional intelligence test performance session 

(Inspirawan, 2011);  Study of construct validity of general aptitude test 

battery (GATB) using confirmatory factor analysis (Afifah, 2011); 

Psychological factors affecting forgiveness among the victims of house 

violence (Abdat, 2011);  Factors influencing the intention to save at the 

Syariah Banking System (Priadji, 2011); and Psychological factors affecting 

the healthy behavior of university students in South Tangerang 

(Rahmadian, 2011).  
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THE NECESSARY CONDITIONS IN  STRENGTHENING THE 

QUANTITATIVE PSYCHOLOGY 

 

There are certain conditions required in strengthening the quantitative 

psychology in the faculty of psychology.  In the writer‟s point of view, the 

following conditions are necessarily required as a minimum condition for 

developing quantitative psychology.  

1. Student input. Ideally student input for quantitative psychology are 

graduates from sciences program of upper secondary schools as they 

have strong foundation in Mathematics and sciences (Biology, 

Chemistry, and Physics). This does not mean that social program 

students are not eligible to enroll to the faculty of psychology. 

2. Facility.  Research finding indicates that facilities availability contributes 

about 38 percent for the success of academic program at university level. 

This shows that facilities are important aspect of education.  In this 

matter, laboratory psychology is very important. The Psychology 

laboratory has a function as a media to train and develop student ability 

in psychology. The laboratory program consists of practices for psycho 

diagnostic, counseling, data analysis, research in psychology and 

psychological measurement. The psychology laboratory has certain 

instruments, such as psychological test, software for psycho test 

correction, experimentation instrument, software  of statistical data 

analysis, individual and group counseling room. It is coordinated by a 

lecturer and assisted by laboratory assistants. 

3. Human resources or lecturers. How good the curriculum design is, it is 

difficult to implement without having enough human resources 

(lecturers). In the faculty of psychology, teaching staff consists of 

academics and practitioners of psychology with educational background 

of Master and Doctor from leading universities at home and abroad. Of 

the 33 lecturers, five lecturers with doctorate degree (S3) and thirteen 

lecturers are completing their studies for doctoral program. More than 

two-thirds of the lecturers under the age of 40 years. This makes it more 

dynamic faculty with high mobility. The faculty also has two senior 

academic mentors to provide academic assistance to students in doing 

the research.  

4. Assessment and evaluation system.  Assessment and evaluation system 

should consider the learning process, assignment, and semester test. This 
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condition is meant to have a comprehensive evaluation on student 

academic performance.  

There are many other conditions that need to be provided but not 

mentioned here. Even though, the above mentioned conditions need to be 

paid more attention by the faculty members.  

 

OBSTACLES ENCOUNTERED IN IMPLEMENTING THE 

QUANTITATIVE PSYCHOLOGY CURRICULUM 

 

1. Lack of faculty of psychology developing quantitative psychology due to 

the lack of expertise or human resources. The fact that very few school of 

psychology which offers quantitative psychology is not only the problem 

of the faculty of psychology in the muslim world but it is also the 

problem in the global world. This has been expressed by Mark 

Appelbaum  as cited by Clay  (2005) as follows:   

"There aren't enough of us quantitative people, and many of us are 

getting to be more senior," says Appelbaum, a psychology professor at 

the University of California, San Diego. "We're now getting to the point 

where the first piece of mail we open is the one that has the balance in 

the retirement account." 

Clay further said that Appelbaum's not the only one who's concerned 

about an extreme shortage of psychologists trained in statistics, 

measurement and methodology. APA and the field as a whole worry 

that even as demand for experts in quantitative psychology is soaring, the 

number of students entering the subspecialty is decreasing. APA and 

others hope to change that. Many students aren't aware of the field, and 

those who are often lack mathematical ability or interest. The ever-

increasing shortfall means that there aren't enough quantitative 

psychologists to train the next generation and ensure that all 

psychologists can properly analyze increasingly sophisticated research. 

2. Not interested in studying quantitative psychology. Most students 

interested in using psychological test of personality, intelligence, traits 

and so on.  Surprisingly only small number of them interested in 

quantitative psychology. This condition makes them highly dependent 

on the product of Western psychology in terms of psychological tests.  
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CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

 

Based on the previous description of the quantitative psychology, the 

following conclusion are made.  

1. Worries about the lack of experts in quantitative psychology is not only 

felt by Muslim psychologist, but also felt by psychologists in the Western 

world, as perceived by the APA in the above discussion. 

2.  An opportunity to strengthen the quantitative psychology remains open 

to Muslim psychologists by signing Memorandum of Understanding 

(MoU)  between the faculties of psychology in the Muslim countries  like 

International Islamic University Malaysia (IIUM)  and UIN Jakarta. In 

this matter, the Faculty of  Psychology UIN Jakarta is very open to 

collaboration and cooperation with other psychology faculties in the 

development of quantitative psychology  with maintaining the spirit of 

Islam. 

3. The concrete activities of quantitative psychology can be initiated by 

developing psychological instruments measuring psychological variables 

such as patience, gratitude, tolerance, religiosity, spiritual awareness, 

spiritual commitment, and spiritual intelligence. The next program is to 

conduct joint research using these instruments and to publish the findings 

in international journal of psychology.   
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Abstract 
Teenage years determines success in the future. Good teenagers are who are responsible to their 
own success in the future, known as future orientation. Given how important future 
orientation is, researchers examined variables which affect future orientation, thus future 
orientation can be optimalized. Dimensions of social support and self-efficacy chosen as 
independent variables. Respondents of this study were 326  students of one of high school in 
Jakarta. Future orientation, measured using Orientation Test–Revised developed by Scheir, 
Carver, and Bridges (1994). Social Support, measured using The Social Provisions  Scale 
developed by Cutrona and Russel (1987). Self-efficacy, measured using General Self-efficacy 
Scale developed by Bosscher and Smit (1998). Instruments' validity were tested using 
Confirmatory Factor Analysis and data was analysed using Multiple Regression Analysis. 

α=0.05, result of this study shows future orientation was affected by dimensions of social 
support, self-efficacy, and interaction between reassurance and self-efficacy with R-square = 
30.3%. 
 
Keywords: Future Orientation, Social Provision Scale, Self-efficacy 

 

Abstrak 
Masa remaja menentukan keberhasilan dimasa mendatang. Remaja yang baik adalah 
remaja yang bertanggungjawab atas keberhasilan diri di masa depan, dalam istilah psikologi 
disebut orientasi masa depan. Mengingat pentingnya orientasi masa depan, peneliti menguji 
hal-hal yang mempengaruhi orientasi masa depan sehingga orientasi masa depan remaja 
dapat dioptimalkan. Dimensi dari dukungan sosial dan self efficacy dipilih sebagai variabel 
independen. Partisipan penelitian ini adalah 326 siswa SMA Negeri 29 Jakarta. Orientasi 
masa depan diukur dengan Life Orientation Test–Revised, dikembangkan oleh Scheier, 
Carver, & Bridges (1994). Dukungan sosial diukur dengan The Social Provisions Scale, 
dikembangkan oleh Cutrona dan Russell (1987) . Self-efficacy diukur dengan General Self-
Efficacy Scale, dikembangkan oleh Bosscher & Smit (1998). Instrumen diuji validitasnya 
dengan Confirmatory Factor Analysis dan data dianalisis dengan Multiple Regression 

Analysis. Dengan α=0.05, hasil penelitian ini menunjukkan orientasi masa depan 

dipengaruhi oleh dimensi dukungan sosial, self efficacy, dan interaksi antara reasurance dan 
self efficacy secara signifikan, R-square=30.3%. 
 
Kata Kunci: Orientasi Masa Depan, The Social Provisions Scale, Self Efficacy 
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PENDAHULUAN 

 

Masa depan adalah hal yang belum terjadi, maka tidak ada satupun orang 

yang mengetahui masa depannya sebelum hal itu terjadi. Pembentukan 

tujuan masa depan sudah dimulai ketika individu mencapai tahap remaja 

awal dimana ia mulai membentuk kemampuan untuk merencanakan 

sesuatu di masa depan.  

Hasil Sensus penduduk tahun 2010 yang menginformasikan jumlah 

orang yang berusia remaja di Indonesia sekitar 43,6 juta atau sekitar 9 

persen dari 237,6 juta total penduduk Indonesia. Hasilnya bahwa masa 

depan kehidupan remaja di masa mendatang, diprediksikan akan 

menghadapi masalah krusial. Hal itu ditandai dengan perkembangan triad 

remaja, akhir-akhir ini sudah mengarah ke perilaku berisiko. (Survey 

Demografi Kesehatan Indonesia, 2012). 

Seiring bertambahnya usia, remaja akan semakin tertarik pada tugas-

tugas perkembangannya, seperti pekerjaan masa mendatang, pendidikan 

dan keluarga masa depan mereka (Nurmi, Poole, Kalakoski, 1994). 

Beberapa tugas perkembangan normatif dari seorang remaja menurut 

Havighurst (1955, dalam Hurlock, 1980) antara lain mencapai peran 

maskulin dan feminim, mencapai kemandirian emosional dari orang tua 

dan orang dewasa lainnya, mencapai kemandirian ekonomi dan rasa aman, 

memilih dan mempersiapkan pekerjaan, mempersiapkan pernikahan dan 

kehidupan keluarga, dan membentuk kemampuan intelektual dan 

kompetensi sebagai warga negara. Berdasarkan tugas-tugas perkembangan 

normatif inilah remaja akan menetapkan tujuan masa depannya. 

Orang tua berperan cukup penting dalam penentuan orientasi masa 

depan seorang remaja, tetapi tahap perkembangan remaja, seorang remaja 

juga banyak menghabiskan waktu dengan lingkungan sosialnya. Sehingga, 

komunikasi yang dilakukan serta informasi ataupun yang didapat oleh 

seorang remaja tidak hanya terbatas dilakukan oleh orang tua tetapi juga 

oleh lingkungan sosialnya. Hal ini menunjukkan aspek-aspek dukungan 

sosial memberikan pengaruh terhadap pembentukan orientasi masa depan 

pada remaja.  

McCabe & Barnett (2000) melihat adanya keterlibatan orang tua serta 

lingkungan sosial seseorang dan menemukan bahwa remaja yang 

memandang adanya dukungan dan keterbukaan dari orang dekat mereka 

akan mendapatkan orientasi masa depan yang lebih positif dari pada remaja 

yang kurang mendapatkan dukungan sosial.  
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Dari perspektif teoritis, harapan tentang masa depan merupakan hal 

yang penting karena mereka berfungsi sebagai motivator kuat untuk 

membuat keputusan yang di ambil saat ini (Nurmi, 1993). Bagi seorang 

remaja untuk dapat memenuhi tugas-tugas perkembangannya, remaja juga 

secara langsung harus memiliki self-efficacy yang baik. Keyakinan individu 

akan kemampuannya untuk mengorganisasikan  dan  melakukan suatu 

tindakan yang digunakan untuk meraih suatu kinerja yang direncanakan 

ataupun keyakinan bahwa seseorang memiliki kemampuan yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan hasil tertentu dalam suatu domain atau 

situasi tertentu dengan tindakannya sendiri, telah digunakan untuk 

memprediksi berbagai hasil, termasuk tujuan karir anak-anak dan remaja di 

masa mendatang (Bandura, Barbaranelli , Caprara, & Pastorelli, 2001).  

Self-efficacy dan pencapaian seseorang membaik ketika individu 

menentukan tujuan yang spesifik, terfokus, dan menantang. (Bandura, 

2001). Bandura dan rekan telah mengusulkan bahwa self-efficacy merupakan 

salah satu mekanisme yang membentuk individu dalam membangun diri 

mereka sendiri. 

Nurmi (1993) menunjukkan bahwa dalam banyak kebudayaan, masa 

remaja merupakan masa di mana norma-norma sosial dan harapan 

mendorong remaja ke arah pemikiran untuk berorientasi pada masa depan, 

di mana mereka sedang mempersiapkan untuk transisi menjadi dewasa, 

belajar tentang preferensi dan kepentingan yang akan membentuk pilihan 

mereka berhubungan dengan pendidikan, pekerjaan, dan hubungan pribadi 

antara domain lainnya. Sebagai seorang remaja, seseorang mulai terlibat 

dalam pertimbangan tujuan masa depan dan keinginan mereka, mereka 

menjadi peserta aktif dalam membentuk pembangunan mereka sendiri, 

memilih opsi untuk mengejar didasarkan pada apa yang tersedia. (Beal, 

2011).  

 

Orientasi Masa Depan 

Orientasi masa depan merupakan kemampuan seorang individu untuk 

merencanakan masa depan yang merupakan salah satu dasar dari pemikiran 

seorang manusia. Selain itu orientasi masa depan ini menggambarkan 

bagaimana seorang individu memandang dirinya sendiri di masa 

mendatang, gambaran tersebut membantu individu dalam menempatkan 

dan mengarahkan dirinya untuk mencapati apa yang ingin diraihnya 

(Nurmi, 1991). 
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Menurut Nurmi (1989) orientasi masa depan dapat digambarkan 

melalui tiga dimensi yang berinteraksi dengan skemata di masa depan dan 

perkembangan yang antisipasinya yang mesencakup dimensi motivation, 

planning, dan evaluation. Motivasi mengacu pada minat individu di masa 

depan, aktivitas perencanaan mengacu pada bagaimana individu 

merealsasikan minat mereka, dan evaluasi berisikan penilaian terhadap 

kemungkinan terealisasinya minat. 

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi orientasi masa depan. 

Beberapa ahli mengemukakan faktor-faktor yang berbeda. Faktor tersebut 

antara lain keluarga, dukungan orang tua, usia, jenis kelamin, konsep diri 

dan self-efficacy. 

 

Dukungan Sosial 

Weiss (dalam Cutrona, 1987) menyatakan bahwa dukungan sosial 

merupakan suatu proses hubungan yang terbentuk dari individu dengan 

persepsi bahwa seseorang dicintai dan dihargai, disayang, untuk 

memberikan bantuan kepada individu yang mengalami tekanan-tekanan 

dalam kehidupannya. Ada enam dimensi dukungan sosial, antara lain: 

Attachment (Kelekatan), Social Integration (Integrasi Sosial), Reassurance 

of Worth (Adanya pengakuan), Reliable Alliance (Ketergantungan untuk 

dapat diandalkan), Guidance (Bimbingan), dan Opportunity for Nurturance 

(Kesempatan untuk merasa dibutuhkan). 

 

Self-efficacy 

Menurut Bosscher & Smit (1998) self-efficacy adalah keyakinan seseorang 

dalam memahami kemampuannya untuk mengatur dan melaksanakan 

perilaku tertentu yang diperlukan untuk menghasilkan pencapaian dari 

tugas yang dimiliki. 

Ada tiga dimensi dari self-efficacy, yaitu: Initiative, merupakan 

kesediaan seseorang untuk berperilaku lebih dulu. Dimensi ini mengacu 

pada perilaku individu untuk siap menghadapi suatu situasi. Effort, 

Merupakan kesediaan untuk berusaha dalam menyempurnakan perilaku, 

ini berkaitan dengan keyakinan dalam menghadapi tantangan. Persistence, 

Merupakan ketekunan dalam menghadapi kesulitan. 

 

Interaksi Reassurance of Worth dan Self-Efficacy 

Interaksi adalah saling ketergantungan antar independent variable dalam 

mempengaruhi dependent variable. Menurut Bandura (1995) dukungan sosial 
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mempunyai hubungan teoritis dengan self-efficacy. Salah satu aspek 

dukungan sosial adalah reassurance of worth. 

Menurut penelitian Wenzel (1993) Dukungan sosial mempengaruhi 

self-efficacy, beberapa aspeknya yaitu reassurance of worth dan guidance 

memiliki hubungan yang lebih erat terkait dengan self-efficacy daripada 

dukungan sosial secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

adanya pengakuan dari pihak lain membuat persepsi seseorang berubah. 

Perasaan dimana kompetensi, keterampilan, dan nilai sebagai orang yang 

diakui telah memberi pengaruh dalam membangun self-efficacy seseorang.   

 

METODE 

 

Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 29 Jakarta 

yang berjumlah 326 orang (145 laki-laki dan 181 perempuan). Yang berusia 

15-17 tahun. 

 

Metode sampling 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability 

sampling dengan teknik cluster sampling. Dimana dilakukan pengundian 

secara acak kepada kelas pada populasi. 

 

Prosedur 

Penelitian ini menggunakan multiple regression analysis yang terdiri dari 1 DV 

dan 8 IV. Orientasi Masa Depan menjadi dependent variable lalu dimensi dari 

dukungan sosial (attachment, social integration, reassurance of worth, reliable 

alliance, guidance, opportunity for nurturance), self-efficacy, serta variabel 

interaksi reassurance of worth dan self-efficacy dijadikan independent variable. 

Untuk mengukur orientasi masa depan, maka dibuat alat ukur 

berdasarkan modifikasi dari alat ukur Life Orientation Test – Revised (LOT-R) 

yang dikembangkan oleh Scheier, M. F., Carver, C. S., & Bridges, M. W. 

(1994), yang berisi 10 item. 

Lalu untuk mengukur dukungan sosial, peneliti menggunakan alat 

ukur yang diadaptasi dari teori yang dikemukakan Weiss (dalam Cutrona, 

1987) yang mengemukakan adanya 6 (enam) komponen dukungan sosial 

yang disebut sebagai “The Social Provision Scale”, adapun komponen-

komponen tersebut adalah: Attachment (Kelekatan), Social Integration 

(Integrasi Sosial), Reassurance of Worth (Adanya pengakuan), Reliable Alliance 
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(Ketergantungan untuk dapat diandalkan), Guidance (Bimbingan), dan 

Opportunity for Nurturance (Kesempatan untuk merasa dibutuhkan). Skala ini 

terdiri dari 30 item dengan model likert skala 1 sampai 4 (Sangat Tidak 

Setuju, Tidak Setuju, Setuju, Sangat Setuju). 

Alat ukur self-efficacy yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat 

ukur General Self-Efficacy Scale (GSES-12) yang dikembangkan oleh Bosscher 

& Smit (1998) yang berjumlah 15 item. 

Semua alat ukur diuji validitasnya dengan CFA dengan 

menggunakan 3 kriteria untuk item yang valid yaitu: muatan faktor tidak 

boleh negative, t-value > 1.96 atau > -1.96 dan jumlah korelasi kesalahan 

antar item maksimal 3. 

HASIL 

 

Tabel 1 

Hasil Penelitian 

ANOVA 

R2                                                                Sig R Square 

                   .303                                                                     .000  

Coefficients 

  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  

Model  B Std. 

Error 

Beta t Sig. 

1 (Constant) -26.884 13.697  -1.963 .051 

 Attachment .010 .064 .010 .158 .875 

 Social -.191 .071 -.146 -2.687 .008 

 Reassurance 1.079 .256 1.065 4.219 .000 

 Reliable .239 .068 .203 3.490 .001 

 Guidance -.025 .065 -.024 -.392 .695 

 Opportunity .097 .066 .081 1.476 .141 

 Self-efficacy 1.170 .258 1.171 4.537 .000 

 Interaksi 

Reassurance*Self 

efficacy 

-.017 .005 -1.324 -3.337 .001 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa perolehan 

R2 sebesar 0.303 atau 30,3%. Artinya proporsi varians dari orientasi masa 

depan yang dijelaskan oleh semua independent variable dalam penelitian ini 
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adalah sebesar 30,3 %, sedangkan 69,7 % lainnya dipengaruhi oleh variabel 

lain diluar penelitian ini. 

Lalu, diketahui bahwa nilai Sig. pada kolom paling kanan adalah 

sebesar 0.000. Dengan demikian diketahui bahwa nilai Sig. < 0.05, maka 

hipotesis yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan dari dimensi 

dukungan sosial (attachment, social integration, reassurance of worth, reliable 

alliance, guidance, opportunity for nurturance), self-efficacy, variabel interaksi 

reassurance of worth dan self-efficacy terhadap orientasi masa depan diterima. 

Artinya, ada pengaruh yang signifikan dari attachment, social integration, 

reassurance of worth, reliable alliance, guidance, opportunity for nurturance, self-

efficacy, interaksi reassurance of worth dan self-efficacy, terhadap orientasi masa 

depan pada remaja. 

Penjelasan dari nilai koefisien regresi yang diperoleh pada masing-

masing IV adalah sebagai berikut: 

1. Variabel attachment: diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.010 

dengan Sig. sebesar 0.875 (Sig. > 0.05), dengan demikian attachment 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap orientasi masa depan.  

2. Variabel social integration: diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0.191 

dengan Sig. sebesar 0.008 (Sig. < 0.05), dengan demikian social integration 

memiliki pengaruh signifikan terhadap orientasi masa depan dengan 

arah yang negatif. Dapat diartikan jika skor social integration seseorang itu 

tinggi maka skor orientasi masa depannya akan rendah, begitupun 

sebaliknya. 

3. Variabel reassurance of worth: diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 

1.079 dengan Sig. sebesar 0.000 (Sig. < 0.05), dengan demikian 

reassurance of worth memiliki pengaruh yang signifikan terhadap orientasi 

masa depan. Nilai koefisien regresi yang positif dapat diartikan jika skor 

reassurance of worth seseorang itu tinggi maka skor orientasi masa 

depannya akan tinggi ataupun sebaliknya. 

4. Variabel reliable alliance: diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.239 

dengan Sig. sebesar 0.001 (Sig. < 0.05), dengan demikian reliable alliance 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap orientasi masa depan. Nilai 

koefisien regresi yang positif dapat diartikan jika skor reliable alliance 

seseorang itu tinggi maka skor orientasi masa depannya akan tinggi 

ataupun sebaliknya. 

5. Variabel guidance: diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0.025 dengan 

Sig. sebesar 0.695 (Sig. > 0.05), dengan demikian guidance tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap orientasi masa depan.  
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6. Variabel opportunity for nurturance: diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 

0.097 dengan Sig. sebesar 0.141 (Sig. > 0.05), dengan demikian 

opportunity for nurturance tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap orientasi masa depan. 

7. Variabel self-efficacy: diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 1.170 dengan 

Sig. sebesar 0.000 (Sig. < 0.05), dengan self-efficacy memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap orientasi masa depan. Nilai koefisien regresi 

yang positif dapat diartikan jika skor self-efficacy seseorang itu tinggi maka 

skor orientasi masa depannya akan tinggi ataupun sebaliknya. 

8. Variabel interaksi dari reassurance of worth dan self-efficacy : diperoleh nilai 

koefisien regresi sebesar -0.017 dengan Sig. sebesar 0.001 (Sig. < 0.05), 

dengan demikian variabel interaksi ini memiliki pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap orientasi masa depan. Nilai koefisien regresi yang 

negatif dapat diartikan, semakin tinggi hasil kali variabel reassurance of 

worth dan self-efficacy maka orientasi masa depannya akan rendah.  

Berdasarkan hasil analisis data penelitian maka kesimpulan yang 

dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dari attachment, social 

integration, reassurance of worth, reliable alliance, guidance, opportunity for 

nurturance, self-efficacy, variabel interaksi antara reassurance of worth dan 

self-efficacy, serta usia dan jenis kelamin terhadap orientasi masa depan 

pada remaja dengan proporsi varians sebesar 30.8%. 

2. Berdasarkan koefisien regresinya, terdapat lima variabel independen 

yang signifikan pengaruhnya terhadap orientasi masa depan yaitu social 

integration, reassurance of worth, reliable alliance, self efficacy, interaksi antara 

self-efficacy dan reassurance of worth. Artinya kelima variabel tersebut 

memberi pengaruh yang signifikan terhadap orientasi masa depan. 

3. Variabel yang dominan mempengaruhi DV dilihat dari besarnya 

Standardized coefficients (beta). Pada penelitian ini didapatkan IV yang 

paling besar pengaruhnya terhadap orientasi masa depan adalah variabel 

interaksi antara  reassurance of worth dan self-efficacy dengan beta = -1.324 

4. Variabel reassurance of worth dan self-efficacy memiliki saling 

ketergantungan dalam mempengaruhi orientasi masa depan, diketahui 

apabila dilakukan analisis interaksi pada dua IV tersebut akan 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap orientasi masa depan. 
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DISKUSI 

 

Social integration memiliki pengaruh signifikan dengan arah yang negatif 

terhadap orientasi masa depan dengan koefisien regresi sebesar -0.188 

(0.009 < 0.05). Dari arah yang negatif tersebut dapat diartikan jika skor 

social integration seseorang itu tinggi maka skor orientasi masa depannya 

akan rendah, begitupun sebaliknya. Temuan ini tidak sejalan dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rarasati, dkk (2012) yang 

menyatakan bahwa orang tua dan lingkungan di sekitarnya adalah orang 

yang paling penting dalam lingkungan mereka yang dapat sangat 

mendukung pencapaian remaja pada masa depan. 

Temuan ini dapat terjadi karena social integration dalam konteks 

remaja lebih banyak terpengaruh oleh lingkungan bukan orang tua, 

sehingga remaja tidak mendapatkan kontrol tentang apa saja hal yang 

diterima dari lingkungannya. Lalu pada usia remaja, seseorang lebih banyak 

menghabiskan waktunya bersama dengan temannya dibanding dengan 

keluarga sehingga banyak pengaruh dan dukungan yang didapat dari 

lingkungan pergaulan yang tidak terkontrol lebih dahulu positif ataupun 

negatifnya. 

Reassurance of worth memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap orientasi masa depan. Nilai koefisien regresi yang positif sebesar 

1.031 (0.000 < 0.05) menunjukkan arah hubungan yang positif antara 

reassurance of worth dan orientasi masa depan. Dari arah hubungan tersebut 

dapat diartikan jika skor reassurance of worth seseorang itu tinggi maka skor 

orientasi masa depannya akan tinggi ataupun sebaliknya. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Trommsdorff (1983) yang mengungkapkan bahwa proses 

interaksi antara individu dengan ekspektasi diri dari lingkungan sosialnya 

akan mempengaruhi orientasi masa depan yang dibentuk oleh individu. 

Seorang remaja yang diharapkan dan diakui untuk berhasil di masa depan 

oleh lingkungan sosialnya ternyata optimis dalam orientasi masa depan 

serta memiliki keyakinan untuk mengontrol dirinya menghadapai masa 

depan.  

Reliable alliance memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

orientasi masa depan. Nilai koefisien regresi yang positif sebesar 0.235 

(0.001 < 0.05) menunjukkan arah hubungan yang positif antara reliable 

alliance dan orientasi masa depan. Dari arah hubungan tersebut dapat 

diartikan jika skor reliable alliance seseorang itu tinggi maka skor orientasi 

masa depannya akan tinggi ataupun sebaliknya. Temuan ini sejalan dengan 
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penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa remaja memiliki pandangan 

lebih optimis tentang masa depan mereka ketika mereka menerima 

dukungan orangtua (McCabe & Barnett, 2000). 

Self-efficacy memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

orientasi masa depan. Nilai koefisien regresi yang positif sebesar 1.119 

(0.000 < 0.05) menunjukkan arah hubungan yang positif antara self-efficacy 

dan orientasi masa depan. Dari arah hubungan tersebut dapat diartikan jika 

skor self-efficacy seseorang itu tinggi maka skor orientasi masa depannya 

akan tinggi ataupun sebaliknya. Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa 

self-efficacy dimaksudkan untuk membentuk gambaran keseluruhan, tingkat 

komitmen, dan jumlah motivasi untuk mencapai aspirasi tertentu (Bandura 

et al., 2001).  

Variabel interaksi antara reassurance of worth dan self-efficacy memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan terhadap orientasi masa depan. Nilai 

koefisien regresi yang negatif sebesar -0.016 (0.002 < 0.05) menunjukkan 

arah hubungan yang negatif antara variabel interaksi ini dan orientasi masa 

depan. Berdasarkan penelitian Wenzel (1993) menunjukkan bahwa adanya 

pengakuan dari pihak lain membuat persepsi seseorang berubah. Perasaan 

dimana kompetensi, keterampilan, dan nilai sebagai orang yang diakui telah 

memberi pengaruh dalam membangun self-efficacy seseorang.   

Pengaruh yang diberikan dapat berupa pengaruh positif ataupun 

negatif, dari pengaruh tersebut akan dihasilkan suatu pandangan baru 

tentang bagaimana seseorang memandang persepsinya. Temuan tersebut 

juga menunjukkan bahwa pengaruh reassurance of worth dalam membangun 

self-efficacy adalah hal yang unik. Persepsi bahwa orang lain memiliki 

keyakinan dalam kemampuan dan keterampilan mereka telah memfasilitasi 

ataupun membatasi rasa percaya diri seseorang.  

Sedangkan rasa percaya diri seseorang merupakan bagian dari 

persepsi seseorang dalam memandang masa depannya. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa reassurance of worth memiliki saling ketergantungan 

dengan self-efficacy dalam mempengaruhi orientasi masa depan. 
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Abstract 
The aim of this study is to determine the predictor variable for subjective well being as 
dependent variable of woman with multiple roles. Two independent variables, namely 
personalitiy and religiousity, are used in order to determine which one of these two 
independent variables would be the best predictor for „subjective well being.‟ As a quantitative 
research, the multiple regression analysis is used to measure 200 respondents working at some 

companies located in North Jakarta and Central Jakarta. Scale measurement is modified 
from the original scale constructed by Diener et.al (1985) for Subjective Well Being Scale, 
Watson et.al (1988) for Personality Scale and Lewis Goldberg (1992), Fetzer Institute (1999) 
for Religiousity for our own research. There is a significant influence that personality and 
religiousity could be a predictif factor to measure „a subjective well being‟ of woman with 
multiple role. Dimension measured for the variable of personality here are agreebleness, 
conscientiousness, and openess to experience, while for religiousity: private religious practice, 
religious/spiritual history, and organizational religiousness. 
 

Kata Kunci: Subjective Well Being, Type of Personality, Religiousity, Woman With 

Multiple Role 
 

Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan prediktor variable untuk subjective 

well-being sebagai variabel dependen dari wanita yang berperan ganda. Dua variabel 
independen, yaitu kepribadian dan religiusitas, digunakan untuk menentukan prediktor 
terbaik diantara dua variabel independen untuk subjective well-being. Sebagai penelitian 
kuantitatif, analisis multiple regresi digunakan untuk mengukur 200 responden yang bekerja 
di beberapa perusahaan yang berlokasi ini Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Pengukuran 
skala di modifikasi dari skala asli yang dibuat oleh Diener et.al (1985) untuk skala subjective 
well-being, skala kepribadian dari Watson et.al (1988) dan Lewis Goldberg (1992), dan 
institusi Fetzer untuk skala religiusitas untuk kepentingan penelitian. Terdapat pengaruh 
yang signifikan bahwa kepribadian dan religiusitas dapat menjadi prediktor untuk mengukur 
subjective well-being  dari wanita yang berperan ganda. Dimensi yang diukur untuk variabel 
kepribadian adalah agreeableness, conscientiousness, dan openess to experience, sedangkan 
religiusitas mencakup: ritual agama secara privat, sejarah agama dan spiritual, dan 
organisasi keberagamaan.    
 

Keywords: Religiusitas, Subjective Well-Being, Tipe Kepribadian, Wanita yang Berperan 

Ganda 
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PENDAHULUAN 

 

Semua individu menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Setiap 

individu juga memiliki harapan-harapan yang ingin dicapai guna 

pemenuhan kepuasan dalam kehidupannya. Kebahagiaan dan kepuasan 

dalam hidup merupakan bagian dari konsep kesejahteraan subjektif yang 

mencakup aspek afektif dan kognitif manusia. Menurut Diener, Scollon, 

dan Lucas (2003) kesejahteraan subjektif (subjective well being) merupakan 

kategori yang luas mengenai fenomena yang menyangkut respon-respon 

emosional individu, domain kepuasan dan penilaian-penilaian global atas 

kepuasan hidup. Kondisi ini juga diharapkan oleh wanita yang harus 

berperan ganda dalam menjalani kehidupannya.  

Dewasa ini, fenomena meningkatnya jumlah wanita yang memiliki 

peran ganda baik sebagai istri, ibu, dan pekerja mulai menjadi sebuah 

fenomena global. Maclean (2004) menyatakan bahwa pengaruh peran 

ganda pada subjective well-being wanita yang berperan ganda masih 

kontroversial, belum jelas diketahui apakah pengaruh tersebut 

menguntungkan atau merugikan. Oleh sebab itu, merupakan hal yang 

sangat menarik untuk dilakukan penelitian guna mengetahui bagaimana 

kondisi subjective well-being wanita dengan peran ganda yang diembannya. 

Kehidupan wanita yang berperan ganda penuh dinamika tersendiri. 

Hal ini dapat mempengaruhi mereka dalam merasakan kebahagiaan. Alan 

Carr (2004) mengatakan bahwa kebahagiaan dapat disetarakan dengan 

istilah subjective well-being. Menurut pendapat Diener, Lucas dan Oishi 

(1999) subjective well-being adalah evaluasi individu terhadap pengalaman 

hidupnya, yang terdiri dari evaluasi kognitif dan afektif terhadap hidup. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi subjective well being antara lain 

adalah kepribadian, kesehatan, pendapatan, religiusitas, pernikahan, usia, 

gender, job morale, pendidikan, kecerdasan (Diener et al., 1999). Penelitian 

yang dilakukan Diener, Lucas dan Oishi (2005) menunjukkan bahwa 

kepribadian merupakan salah satu prediktor subjective well being yang paling 

konsisten. 

Oleh karena itu, variabel kepribadian menjadi salah satu variabel 

yang akan dikaji di dalam penelitian ini. Teori kepribadian yang akan 

digunakan pada penelitian ini adalah tipe kepribadian Big Five, yaitu suatu 

pendekatan yang digunakan dalam psikologi untuk melihat kepribadian 

manusia melalui trait yang tersusun dalam lima buah domain. Lima trait 
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kepribadian tersebut adalah agreebleness, conscientiousness, extraversion, 

neuroticism, dan openess to experiences (Pervin, Cervone, & John, 2010). 

Selain kepribadian, religiusitas juga mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap subjective well being. Fetzer Institute (1999) mengatakan 

bahwa religiusitas adalah sistem peribadatan dan doktrin yang ada pada 

suatu kelompok, yang bersifat behavioural (perilaku), social (sosial), dan 

doktrinal (kedoktrinan) dan penginternalisasian sifat-sifat tertentu.Fetzer 

Institute (1999) menyebutkan bahwa ada duabelas dimensi religiusitas, yaitu 

daily spiritual experience (pengalaman spiritual sehari-hari), religion meaning 

(kebermaknaan hidup), value (nilai-nilai agama), belief (keyakinan),forgiveness 

(memaafkan), private religious practice (praktek ibadah individu), religious 

coping (penggunaan religiusitas/spritual sebagai coping), religious support 

(dukungan antar umat seagama), religious/spiritual history (sejarah 

keberagamaan), commitment (komitmen beragama), organizational 

religiousness (organisasi atau kegiatan keagamaan), dan religious preference 

(identifikasi agama). 

Terdapat berbagai hasil penelitian yang mengalami kontradiksi. Oleh 

sebab itu, selain dinamika faktor penentu subjective well-being, kontradiktif 

temuan hasil penelitian juga melatarbelakangi gagasan dilakukannya 

penelitian ini. Terlebih lagi, ternyata hanya sedikit penelitian yang 

membahas subjective well-being wanita berperan ganda yang tidak bersuami 

atau single parent dan wanita berperan ganda yang bersuami untuk konteks 

di Indonesia. Maka, berdasarkan berbagai penjelasan yang telah diuraikan, 

serta berdasarkan perbedaan temuan hasil penelitian yang telah dijabarkan 

di atas, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini adalah tipe 

kepribadian dan religiusitas terhadap subjective well-being wanita berperan 

ganda, khususnya pada wanita berperan ganda tidak bersuami atau single 

parent dan wanita berperan ganda bersuami. 

 

METODE 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah wanita berperan ganda di wilayah 

Jakarta Utara dan Jakarta Pusat berjumlah 200 orang. Teknik pengambilan 

samel yang digunakan adalah nonprobability sampling, yaitu dengan 

purposive sampling di mana sampel yang diambil adalah sampel yang 

memiliki ciri-ciri spesifik yang telah peneliti tentukan (Moleong, 2008). 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

berbentuk kuesioner dengan menggunakan skala model Likert yang telah 
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diadaptasi dan dimodifikasi  menjadi empat alternatif pilihan jawaban 

yakni, sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai dan sangat tidak sesuai. Instrumen 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga skala, yaitu skala 

subjective well-being, skala kepribadian, dan skala religiusitas. 

 

Skala Subjective Well-Being 

Skala subjective well-being adalah skala yang digunakan untuk mengukur 

persepsi individu terhadap pengalaman hidupnya, yang terdiri dari evaluasi 

kognitif dan afektif, yaitu: 

1. Untuk mengukur evaluasi kognitif yaitu nilai kepuasan hidup individu 

secara global, penulis menggunakan Satisfaction with Life Scale (SWLS) 

yang dikembangkan oleh Diener et al. (1985). Satisfaction with Life Scale 

(SWLS) terdiri dari lima item dan menggunakan skala likert dengan tujuh 

rentangan skala, namun dalam pengadaptasiannya penulis mengubah 

rentangan skala tujuh menjadi rentangan skala empat, yaitu “sangat 

tidak sesuai”, “tidak sesuai”, “sesuai”, dan “sangat sesuai”, agar tidak 

ada kecenderungan jawaban pada skala di tengah-tengah atau ragu-ragu. 

Setelah dilakukan uji validitas konstruk dengan menggunakan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) diperoleh model fit dengan chi-square 

= 3.04, df = 3, P-value = 0.38560, RMSEA = 0.008. 

2. Penulis juga menggunakan Positive Affect Negative Schedule (PANAS) yang 

dikembangkan oleh Watson et al. (1988) untuk mengukur evaluasi afektif 

individu. Positive Affect Negative Schedule (PANAS) merupakan skala yang 

digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya afek positif dan afek 

negatif dalam satu waktu dengan menggunakan skala likert, dan terdiri 

dari 10 afek positif dan 10 afek negatif. Skala ini menggunakan skala 

likert dengan empat rentangan skala, yaitu ”tidak pernah”, “jarang”, 

“sering”, dan “sangat sering”. 

Setelah dilakukan uji validitas konstruk dengan menggunakan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) diperoleh model fit dengan chi-square 

= 36.92, df = 25, P-value = 0.05869, RMSEA = 0.049 pada afek positif, 

dan model fit dengan chi-square = 8.16, df = 15, P-value = 0.91702, 

RMSEA = 0.000 pada afek negatif. 

 

Skala Kepribadian 

Peneliti menggunakan alat ukur baku International Personality Item Pool 

(IPIP), dikembangkan oleh Lewis Goldberg (1992) dan telah diterjemahkan 

ke dalam bahasa Indonesia oleh penulis. Skala ini terdiri 100 item 
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pernyataan yang diukur dengan menggunakan empat rentangan dalam 

skala likert, yaitu “sangat tidak sesuai”, “tidak sesuai”, “sesuai”, dan 

“sangat sesuai”. 

Skala ini memiliki lima dimensi, yaitu neuroticism, extraversion, 

agreebleness, openess to experiences, dan conscientiousness. Dimana tiap dimensi 

terdiri dari 20 item. Setelah dilakukan uji validitas konstruk dengan 

menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA) diperoleh model fit dengan 

chi-square = 72.46, df = 57, P-value = 0.08145, RMSEA = 0.037 pada 

neuroticism, diperoleh model fit dengan chi-square = 56.63, df = 44, P-value = 

0.09594, RMSEA = 0.038 pada extraversion, diperoleh model fit dengan chi-

square = 112.89, df = 92, P-value = 0.06877, RMSEA = 0.034 pada 

agreeableness, diperoleh model fit dengan chi-square = 128.19, df = 106, P-

value = 0.07022, RMSEA = 0.032 pada openess to experiences, dan diperoleh 

model fit dengan chi-square = 65.50, df = 51, P-value = 0.08331, RMSEA = 

0.038 pada conscientiousness. 

 

Skala Religiusitas 

Peneliti menggunakan adaptasi dan modofikasi dari skala religiusitas Brief 

Multidimensional Measure of Religiousness dari Fetzer Institute (1999) 

berdasarkan buku “Multidimensional Measurement of Religiousness/ Spirituality 

for Use in Health Research”. Skala ini terdiri 78 item pernyataan yang diukur 

dengan menggunakan empat rentangan dalam skala likert, yaitu “sangat 

tidak sesuai”, “tidak sesuai”, “sesuai”, dan “sangat sesuai”. 

Setelah dilakukan uji validitas konstruk dengan menggunakan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) diperoleh model fit dengan chi-square = 

810.21, df = 752, P-value = 0.06929, RMSEA = 0.020. 

Untuk melihat pengaruh independent variable yang diteliti yaitu tipe 

kepribadian (neuroticism, extraversion, openess to experience, agreeableness, dan 

conscientiousness) dan religiusitas (daily spiritual experience, religion meaning, 

value, belief, forgiveness, private religious practice, religious coping, religious support, 

religious/spiritual history, commitment, organizational religiusness, serta religious 

preference) terhadap subjective well-being pada wanita berperan ganda, peneliti 

menggunakan teknik statistik analisis regresi berganda (multiple regression 

analysis). 
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HASIL 

 

Gambaran Deskriptif Sampel  

Sampel dalam penelitian ini sebanyak 400 orang yang terdiri dari 100 

wanita berperan ganda yang tidak bersuami atau single parent dan 100 

wanita berperan ganda bersuami dengan rentang usia antara 25 sampai 50 

tahun. 

 

Hasil Uji 

Langkah pertama peneliti melihat besaran R square untuk mengetahui 

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

dijelaskan tabel 1.0 di bawah ini. 

Tabel 1 

Model Summary R 

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

Estimate 

1 .621a .386 .329 7.80099 

Predictors: (Constant), PREFERENCE, DAILY, CONSCIENTIOUSNESS, 

EXTRAVERSION, NEUROTICISM, PRIVATEPRACTICE, MEANING, 

SUPPORT, BELIEF, OPENESS, COMMITMENT, ORGANIZATION, 

AGREEBLENESS, COPING, VALUE, HISTORY, FORGIVENESS 

 

Dari tabel 1, dapat dilihat bahwa perolehan R-square sebesar 0.386 

atau  38.6%. Artinya proporsi varians dari subjective well being wanita yang 

berperan ganda yang dapat dijelaskan oleh semua independent variable adalah 

sebesar 38.6%, sisanya, 61.4%  dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

ikut diukur dalam penelitian ini. Langkah kedua peneliti menganalisis 

dampak dari seluruh independent variable terhadap subjective well being wanita 

yang berperan ganda. Adapun hasil uji F dapat dilihat pada tabel 2.0 di 

bawah ini. 

Tabel 2 

Anova seluruh IV Terhadap DV 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Reg 6962.485 17 409.558 6.730 .000a 

Res 11075.682 182 60.855   

Total 18038.167 199    
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Jika dilihat pada bagian kolom sig, dapat diketahui nilai (p < 0.05), 

maka hipotesis nol ditolak. Oleh karena itu hipotesis nihil mayor yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel tipe 

kepribadian (agreebleness, conscientiousness, extraversion, neuroticism, dan openess 

to experiences) serta variabel religiusitas (daily spiritual experiencereligion, 

religion meaning, value, belief, forgiveness, private religious practice, religious 

coping, religious support, religious/ spiritual history, commitment, organizational 

religiousness, dan religious preference) terhadap variabel subjective well being 

wanita yang berperan ganda ditolak. 

 Langkah ketiga, setelah diketahui bahwa hipotesis alternatif 

diterima. Selanjutnya melihat signifikan atau tidaknya koefisien regresi dari 

masing-masing independent variable seperti hasil koefisien regresi yang tertera 

pada tabel 3. 

Tabel 3 

Koefisien Regresi 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 11.401 6.717  .091 

AGREEBLENESS -.295 .082 -.280 .000 

CONSCIENTIOUSNESS .208 .075 .197 .006 

EXTRAVERSION .056 .082 .052 .492 

NEUROTICISM -.017 .057 -.018 .759 

OPENESS .256 .086 .245 .003 

DAILY .102 .086 .096 .236 

MEANING -.056 .072 -.059 .434 

VALUE -.036 .083 -.037 .671 

BELIEF .116 .078 .122 .141 

FORGIVENESS .020 .071 .021 .775 

PRIVATEPRACTICE -.259 .085 -.212 .003 

COPING .112 .094 .094 .237 

SUPPORT .043 .074 .045 .562 

HISTORY .186 .079 .195 .019 

COMMITMENT .023 .082 .024 .779 

ORGANIZATION .243 .070 .255 .001 

PREFERENCE .070 .082 .074 .390 
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Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat disimpulkan persamaan regresinya 

sebagai berikut: 

Subjective well being pada wanita yang berperan ganda = (11.401) + (-0.295) 

Agreebleness* + 0.208 Conscientiousness* + 0.056 Extraversion + (-0.017) 

Neuroticism + 0.256 Openess to experiences* + 0.102 Daily spiritual experience + 

(-0.056) Religion meaning + (-0.036) Value + 0.116 Belief + 0.020 Forgiveness + 

(-0.259) Private religious practice* + 0.112 Religious coping + 0.043 Religious 

support + 0.186 Religious/ spiritual history* + 0.023 Commitment + 0.243 

Organizational religiousness* + 0.070 Religious preference. 

Untuk melihat signifikan atau tidaknya koefisien regresi yang 

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

maka koefisien regresi yang dihasilkan signifikan pengaruhnya terhadap 

subjective well being wanita yang berperan ganda dan sebaliknya. Dari hasil di 

atas terdapat enam koefisien regresi yang signifikan pengaruhnya terhadap 

subjective well being wanita yang berperan ganda,  agreeableness, 

conscientiousness, openess to experiencess, private religious practice, religious/ 

spiritual history, dan organizational religiousness, sedangkan sisanya tidak 

signifikan. Hal ini menyatakan hanya enam independent variable (IV) dari 17 

variabel yang signifikan. Penjelasan dari nilai koefisien regresi yang 

diperoleh pada masing-masing independent variable (IV) adalah sebagai 

berikut: 

1. Variabel agreebleness: diperoleh nilai koefisiensi regresi sebesar -0.295 

dengan signifikansi 0.000 (sig < 0.05), yang berarti bahwa variabel 

agreebleness berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap subjective 

well being pada wanita yang berperan ganda. Artinya semakin tinggi 

agreebleness maka semakin rendah subjective well being pada wanita yang 

berperan ganda. 

2. Variabel conscientiousness: diperoleh nilai koefisiensi regresi sebesar 

0.208 dengan signifikansi 0.006 (sig < 0.05), yang berarti bahwa 

variabel conscientiousness berpengaruh secara signifikan dan positif 

terhadap subjective well being pada wanita yang berperan ganda. Artinya 

semakin tinggi conscientiousness maka semakin tinggi pula subjective well 

being pada wanita yang berperan ganda.  

3. Variabel extraversion: diperoleh nilai koefisiensi regresi sebesar 0.056 

dengan signifikansi 0.492 (sig > 0.05), yang berarti bahwa variabel 

extraversion tidak berpengaruh secara signifikan terhadap subjective well 

being pada wanita yang berperan ganda. 
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4. Variabel neuroticism: diperoleh nilai koefisiensi regresi sebesar   -0.017 

dengan signifikansi 0.759 (sig > 0.05), yang berarti bahwa variabel 

neuroticism tidak berpengaruh secara signifikan terhadap subjective well 

being pada wanita yang berperan ganda. 

5. Variabel openess to experiences: diperoleh nilai koefisiensi regresi sebesar 

0.256 dengan signifikansi 0.003 (sig < 0.05), yang berarti bahwa 

variabel openes to experiences berpengaruh secara signifikan dan positif 

terhadap subjective well being pada wanita yang berperan ganda. Artinya 

semakin tinggi openess to experiences maka semakin tinggi pula subjective 

well being pada wanita yang berperan ganda. 

6. Variabel daily spiritual experience: diperoleh nilai koefisiensi regresi 

sebesar 0.102 dengan signifikansi 0.236 (sig > 0.05), yang berarti bahwa 

variabel daily spiritual experience tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap subjective well being pada wanita yang berperan ganda. 

7. Variabel religion meaning: diperoleh nilai koefisiensi regresi sebesar -

0.056 dengan signifikansi 0.434 (sig > 0.05), yang berarti bahwa 

variabel religion meaning tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

subjective well being pada wanita yang berperan ganda. 

8. Variabel value: diperoleh nilai koefisiensi regresi sebesar -0.036 dengan 

signifikansi 0.671 (sig > 0.05), yang berarti bahwa variabel value tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap subjective well being pada wanita 

yang berperan ganda. 

9. Variabel belief: diperoleh nilai koefisiensi regresi sebesar 0.116 dengan 

signifikansi 0.141 (sig > 0.05), yang berarti bahwa variabel belief tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap subjective well being pada wanita 

yang berperan ganda. 

10. Variabel forgiveness: diperoleh nilai koefisiensi regresi sebesar 0.020 

dengan signifikansi 0.775 (sig > 0.05), yang berarti bahwa variabel 

forgiveness tidak berpengaruh secara signifikan terhadap subjective well 

being pada wanita yang berperan ganda.  

11. Variabel private religious practice: diperoleh nilai koefisiensi regresi 

sebesar -0.259 dengan signifikansi 0.003 (sig < 0.05), yang berarti 

bahwa variabel private religious practice berpengaruh secara signifikan 

dan negatif terhadap subjective well being pada wanita yang berperan 

ganda. Artinya semakin tinggi religious practice maka semakin rendah 

subjective well being wanita yang berperan ganda. 

12. Variabel religious coping: diperoleh nilai koefisiensi regresi sebesar 0.112 

dengan signifikansi 0.237 (sig > 0.05), yang berarti bahwa variabel 
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religious coping tidak berpengaruh secara signifikan terhadap subjective 

well being pada wanita yang berperan ganda. 

13. Variabel religious support: diperoleh nilai koefisiensi regresi sebesar 0.043 

dengan signifikansi 0.562 (sig < 0.05), yang berarti bahwa variabel 

religious support tidak berpengaruh secara signifikan terhadap subjective 

well being pada wanita yang berperan ganda. 

14. Variabel religious/ spiritual history: diperoleh nilai koefisiensi regresi 

sebesar 0.186 dengan signifikansi 0.019 (sig < 0.05), yang berarti bahwa 

variabel religious/ spiritual history berpengaruh secara signifikan dan 

positif terhadap subjective well being pada wanita yang berperan ganda. 

Artinya semakin tinggi religious/ spiritual history maka semakin tinggi 

pula subjective well being pada wanita yang berperan ganda. 

15. Variabel commitment: diperoleh nilai koefisiensi regresi sebesar 0.023 

dengan signifikansi 0.779 (sig > 0.05), yang berarti bahwa variabel 

commitment tidak berpengaruh secara signifikan terhadap subjective well 

being pada wanita yang berperan ganda. 

16. Variabel organizational religiousness: diperoleh nilai koefisiensi regresi 

sebesar 0.243 dengan signifikansi 0.001 (sig < 0.05), yang berarti bahwa 

variabel organizational religiousness berpengaruh secara signifikan dan 

positif terhadap subjective well being pada wanita yang berperan ganda. 

Artinya semakin tinggi organizational religiousness maka semakin tinggi 

pula subjective well being pada wanita yang berperan ganda. 

17. Variabel religious preference: diperoleh nilai koefisiensi regresi sebesar 

0.070 dengan signifikansi 0.390 (sig > 0.05), yang berarti bahwa 

variabel religious preference tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

subjective well being pada wanita yang berperan ganda. 

Kemudian langkah selanjutnya peneliti menguji penambahan 

proporsi varians dari tiap variabel independen jika IV tersebut dimasukkan 

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

ketangguhan mental dapat dilihat pada tabel 4 berikut: 
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Tabel 4 

Kontribusi Varians Independent Variable Terhadap Dependent Variable 

Model R Square Change Statistics 

R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .004 .004 .870 1 198 .352 

2 .041 .037 7.561 1 197 .007 

3 .056 .015 3.023 1 196 .084 

4 .056 .000 .072 1 195 .789 

5 .178 .121 28.652 1 194 .000 

6 .196 .018 4.419 1 193 .037 

7 .198 .002 .597 1 192 .441 

8 .210 .012 2.836 1 191 .094 

9 .241 .031 7.761 1 190 .006 

10 .242 .001 .170 1 189 .681 

11 .244 .002 .442 1 188 .507 

12 .287 .043 11.359 1 187 .001 

13 .295 .008 2.186 1 186 .141 

14 .326 .030 8.325 1 185 .004 

15 .331 .005 1.417 1 184 .235 

16 .383 .053 15.657 1 183 .000 

17 .386 .003 .743 1 182 .390 

 

Dari tabel di atas didapatkan informasi sebagai berikut: 

1. Variabel agreebleness memberikan sumbangan sebesar 0.4% dalam 

varian subjective well being pada wanita yang berperan ganda. 

Sumbangan tersebut tidak signifikan dengan F change = 0.870, df2 = 

198 dan Sig.F Change = 0.352 (sig > 0.05). 

2. Variabel conscientiousness memberikan sumbangan sebesar 3.7% dalam 

varian subjective well being pada wanita yang berperan ganda. 

Sumbangan tersebut signifikan dengan F change = 7.561, df2 = 197 

dan Sig.F Change = 0.007 (sig < 0.05). 

3. Variabel extraversion memberikan sumbangan sebesar 1.5% dalam 

varian subjective well being pada wanita yang berperan ganda. 

Sumbangan tersebut tidak signifikan dengan F change = 3.023, df2 = 

196 dan Sig.F Change = 0.084 (sig > 0.05). 

4. Variabel neuroticism memberikan sumbangan sebesar 0.0% dalam 

varian subjective well being pada wanita yang berperan ganda. 
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Sumbangan tersebut tidak signifikan dengan F change = 0.072, df2 = 

195 dan Sig.F Change = 0.789 (sig > 0.05). 

5. Variabel openess to experiences memberikan sumbangan sebesar 12.1% 

dalam varian subjective well being pada wanita yang berperan ganda. 

Sumbangan tersebut signifikan dengan F change = 28.652, df2 = 194 

dan Sig.F Change = 0.000 (sig < 0.05). 

6. Variabel daily spiritual experience religion memberikan sumbangan sebesar 

1.8% dalam varian subjective well being pada wanita yang berperan 

ganda. Sumbangan tersebut signifikan dengan Fchange = 4.419, df2 = 

193 dan Sig.F Change = 0.037 (sig < 0.05). 

7. Variabel religion meanin gmemberikan sumbangan sebesar 0.2% dalam 

varian subjective well being pada wanita yang berperan ganda. 

Sumbangan tersebut tidak signifikan dengan F change = 0.597, df2 = 

192 dan Sig.F Change = 0.441 (sig > 0.05). 

8. Variabel value memberikan sumbangan sebesar 1.2% dalam varian 

subjective well being pada wanita yang berperan ganda. Sumbangan 

tersebut tidak signifikan dengan F change = 2.836, df2 = 191 dan Sig.F 

Change = 0.094 (sig > 0.05). 

9. Variabel belief memberikan sumbangan sebesar 3.1% dalam 

variansubjective well being pada wanita yang berperan ganda. 

Sumbangan tersebut signifikan dengan F change = 7.761, df2 = 190 

dan Sig.F Change = 0.006 (sig < 0.05). 

10. Variabel forgiveness memberikan sumbangan sebesar 0.1% dalam varian 

subjective well being pada wanita yang berperan ganda. Sumbangan 

tersebut tidak signifikan dengan F change = 0.170, df2 = 189 dan Sig.F 

Change = 0.681 (sig > 0.05). 

11. Variabel private religious practice memberikan sumbangan sebesar 0.2% 

dalam varian subjective well being pada wanita yang berperan ganda. 

Sumbangan tersebut tidak signifikan dengan F change = 0.442, df2 = 

188 dan Sig.F Change = 0.507 (sig > 0.05). 

12. Variabel religious coping memberikan sumbangan sebesar 4.3% dalam 

varian subjective well being pada wanita yang berperan ganda. 

Sumbangan tersebut signifikan dengan F change = 11.359, df2 = 187 

dan Sig.F Change = 0.001 (sig < 0.05). 

13. Variabel religious support memberikan sumbangan sebesar 0.8% dalam 

varian subjective well being pada wanita yang berperan ganda. 

Sumbangan tersebut tidak signifikan dengan F change = 2.186, df2 = 

186 dan Sig.F Change = 0.141 (sig > 0.05). 
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14. Variabel religious/ spiritual history memberikan sumbangan sebesar 3.0% 

dalam varian subjective well being pada wanita yang berperan ganda. 

Sumbangan tersebut signifikan dengan F change = 8.325, df2 = 185 

dan Sig.F Change = 0.004 (sig < 0.05). 

15. Variabel commitment memberikan sumbangan sebesar 0.5% dalam 

varian subjective well being pada wanita yang berperan ganda. 

Sumbangan tersebut tidak signifikan dengan F change = 1.417, df2 = 

184 dan Sig.F Change = 0.235 (sig > 0.05). 

16. Variabel organizational religiousnes memberikan sumbangan sebesar 5.3% 

dalam varian subjective well being pada wanita yang berperan ganda. 

Sumbangan tersebut signifikan dengan F change = 15.657, df2 = 183 

dan Sig.F Change = 0.000 (sig < 0.05). 

17. Variabel religious preference memberikan sumbangan sebesar 0.3% dalam 

varian subjective well being pada wanita yang berperan ganda. 

Sumbangan tersebut tidak signifikan dengan F change = 0.743, df2 = 

182 dan Sig.F Change = 0.390 (sig > 0.05). 

 

Dengan demikian, terdapat tujuh dari tujuhbelas IV, yaitu 

conscientiousness, openess to experiences, daily spiritual experience, belief, religious 

coping, religious/ spiritual history dan organizational religiousness yang 

memberikan proporsi varian terhadap subjective well being pada wanita yang 

berperan ganda secara signifikan jika dilihat dari besarnya R2 yang 

dihasilkan dari sumbangan proporsi variabel yang diberikan. 

Berdasarkan uji hipotesis mayor yang dilakukan, maka dapat 

disimpulkan hasil dari penelitian ini bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kepribadian dan religiusitas terhadap subjective well being 

pada wanita yang berperan ganda.  

 

DISKUSI 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis, didapatkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel tipe kepribadian dan 

religiusitas terhadap subjective well being wanita berperan ganda. Hal ini 

sesuai dengan Diener et al. (1999) yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan antara subjective well being dengan kepribadian, religiusitas, 

dukungan sosial, dukungan keuangan, aktivitas fisik, kesehatan, usia, 

pendidikan, dan kecerdasan. 
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Hasil penelitian ini menyatakan tipe kepribadian berpengaruh secara 

signifikan terhadap subjective well being wanita yang berperan ganda, 

khususnya variabel agreebleness, extraversion, dan conscientiousness. Hal ini 

karena tipe kepribadian memberi warna tertentu bagaimana individu 

menerima kejadian – kejadian dalam hidup mereka dan menjalani hidup 

dalam sikap yang positif atau sikap negatif (DeNeve & Cooper, 1998). 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa 

agreebleness, conscientiousness, dan openess to experience mempengaruhi subjective 

well being. Hubungan yang positif antara agreeableness, conscientiousness, dan 

openess to experience dengan subjective well being juga ditunjukkan hasil 

penelitian McCrae dan Costa (1991). Dan hasil penelitian ini juga 

menunjukkan hal yang senada, yaitu bahwa agreebleness, conscientiousness, 

dan openess to experience memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan 

dengan extraversion dan neuroticism. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, agreebleness, 

conscientiousness, dan openess to experience didapatkan selalu berhubungan 

dengan subjective well being (DeNeve & Cooper, 1998) termasuk dalam 

penelitian ini. Hal yang senada juga diungkapkan Diener dan Lucas (1999) 

yang menyimpulkan bahwa agreebleness, conscientiousness, dan openess to 

experience merupakan prediktor subjective well being yang konsisten di 

Amerika Serikat. Hasil yang berbeda ditunjukkan penelitian yang dilakukan 

oleh Siedlecki et al. (2013). Siedlecki et al. (2013) mengatakan bahwa 

conscientiousness, agreeableness dan openess tidak berhubungan secara 

signifikan dengan subjective well-being.  

Menurut penulis perbedaan hasil ini bisa disebabkan jumlah dan 

varians dari kondisi sampel. Penelitian – penelitian sebelumnya 

menggunakan sampel dengan jumlah ribuan dan dengan kondisi yang 

normal, sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel 

sebanyak 200 orang dan dengan sampel yang mempunyai kondisi sedikit 

berbeda dari kebanyakan orang.  

Religiusitas dalam penelitian ini dinyatakan berpengaruh secara 

signifikan terhadap subjective well being wanita yang berperan ganda, 

khususnya dimensi private religious practice, religious/ spiritual history, dan 

organizational religiousness. Hal ini sejalan dengan penelitian Lufana (2010) 

serta penelitian Gull dan Dawood (2013) menyatakan bahwa religiusitas 

secara signifikan berkorelasi positif dengan subjective well-being, 

mempengaruhi subjective well-being, serta orang beragama mempunyai 

subjective well-being yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak 
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beragama. Khalek (2007) juga menyebutkan bahwa religiusitas pada wanita 

muslim di Algeria berhubungan positif dengan subjective well being, dan 

berkorelasi negatif dengan kecemasan dan sikap pesimis. 

Dalam hasil penelitian ini variable daily spiritual experience, religion 

meaning, value, belief, forgiveness, religious coping, religious support, commitment, 

dan religious preference tidak mempunyai pengaruh terhadap subjective well 

being wanita yang berperan ganda. Hal ini berbeda dari hasil penelitian Josi 

(2008) yang menujukkan bahwa belief (keyakinan) dalam agama berperan 

penting pada subjective well being dan kesehatan psikologis. Agama dapat 

menyediakan harapan ketika seseorang putus asa, keyakinan agama 

merupakan sumber pengalaman kedamaian yang begitu dalam ketika 

seseorang mengalami distress. Keyakinan agama juga memberikan 

kebahagiaan, kepercayaan diri, dan menyediakan tujuan hidup, serta 

menganjurkan untuk memaafkan dan berpikir positif. 

Hasil penelitian yang mengungkapkan hal sebaliknya dari hasil 

penelitian ini ditemukan pada penelitian Brown dan Tierney (2006). 

Penelitian yang dilakukan oleh Brown dan Tierney (2006), menemukan 

hubungan negatif yang kuat antara partisipasi religiusitas terhadap subjective 

well being. Dan hal tersebut berseberangan dengan hasil penelitian ini yang 

menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap subjective well 

being. 

Pada penelitian ini ternyata pengaruh keseluruhan IV (tipe 

kepribadian dan religiusitas) terhadap DV (subjective well being) wanita yang 

berperan ganda hanya 38.6%. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak 

hal lain di luar penelitian ini yang ikut mempengaruhi subjective well being 

wanita yang berperan ganda. Yang demikian bisa terjadi karena dalam 

penelitian ini hanya diteliti dua IV saja, sehingga variabel lain yang 

mungkin ikut berpengaruh tidak ikut diteliti, seperti tingkat pendidikan dan 

pendapatan. Individu yang berpendidikan tinggi tentu memiliki subjective 

well being yang berbeda dengan individu yang berpendidikan rendah. Dan 

tingkat subjective well being individu yang memiliki pendapatan tinggi tentu 

berbeda dengan individu yang memiliki pendapatan rendah.  

Adapun saran dari penelitian ini adalah: 

1. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan hanya wanita berperan 

ganda yang bersuami dan yang tidak bersuami di daerah Jakarta Utara 

dan Jakarta Pusat dengan tingkat sosial dan ekonomi menengah ke 

bawah. Dan kebanyakan responden dalam penelitian ini bekerja 

sebagai karyawati dan guru. Oleh karena itu, pada penelitian 
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selanjutnya disarankan agar menambahkan gradasi jenis pekerjaan dan 

tingkat pendapatan menengah ke atas atau tingkat sosial dan ekonomi 

menengah ke atas. 

2. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan menambah variabel lain yang 

mempengaruhi subjective well being wanita yang berperan ganda, 

mengingat hasil penelitian ini menemukan bahwa 61,4% variabel lain 

yang memberikan sumbangan bagi bervariasinya subjective well being 

wanita yang berperan ganda. Selain itu, diharapkan pula untuk 

menambah variabel kategorik lainnya agar lebih memperluas gambaran 

penelitian. 

3. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk tidak menggunakan teori 

religiusitas Fetzer, dikarenakan dimensi dalam teori ini hampir mirip 

antara satu dengan lainnya, sehingga agak menyulitkan 

pengklasifikasian. Dan diajurkan untuk menggunakan teori religiusitas 

Glock dan Stark, karena teori itu Dan penelitian selanjutnya juga 

disarankan untuk meneliti dimensi religiusitas apa saja yang selalu 

terbukti mempengaruhi subjective well being, dan dimensi apa saja yang 

selalu tidak terbukti mempengaruhi subjective well being. 

4. Pada penelitian ini ditemukan bahwa ada pengaruh dari kepribadian 

dan religiusitas terhadap subjective well being wanita yang berperan 

ganda. Selanjutnya agar dipertimbangkan oleh orang-orang terdekat 

wanita yang berperan ganda, seperti orangtua, suami, anak, ataupun 

teman dalam menumbuhkan subjective well being dengan memperhatikan 

aspek-aspek yang tadi telah disebutkan, misalnya dengan memberikan 

perhatian dan nasihat keagamaan, mendengarkan dan membantu 

wanita yang berperan ganda saat menghadapi masalah. Bagi para 

wanita yang berperan ganda juga disarankan untuk bergabung dalam 

komunitas atau organisasi. Hal ini dapat menjadi tempat mencari 

sahabat baru, bertukar pikiran dan menambah wawasan. 
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Abstract 
From the observation of the patient in the hospital, many have tried a medical treatment, but 
in some cases that did not ease the pain. This conditions bring up an asumption that a 
medical treatment that have been done was not effective, because many patients have more 
than just an organic problem, but also a psychological problem. There is another treatment 
that use a religious approach that called ruqyah. The purpose of this was to know the effect of 
ruqyah method towards 20 patient‟s decrease level of anxiety in Ruqyah X, Bandung. Quasi 
experimental was used as method of this research with One Group Pretest-Posttest Design. 
The data was analyzed using Wilxocon(z) test. Result showed that Zhit = 3.21, phit = 

0.0007, and trust level  = 0,05. That means, it can be concluded there was a decrease level of 
anxiety in patient that has anxiety problem in Ruqyah X. 
 

Keywords: Anxiety Level, Quasi Experimental, Ruqyah Method  

 

Abstrak. 
Pengamatan pada pasien di rumah sakit, banyak yang telah  mengupayakan pengobatan 
secara medis, namun  dalam beberapa kasus tidak mengurangi keluhan-keluhan yang 
diderita. Kondisi diatas memunculkan perasaan bahwa ternyata pengobatan secara medis 
yang dilakukan belum efektif, karena  sebagian besar pasien yang datang ke tempat praktek 
medis tersebut tidak hanya mempunyai masalah  organik, tetapi dilatarbelakangi dengan 
kondisi psikologis sehingga akhirnya mencari pengobatan alternatif, salah satunya  
menggunakan pendekatan religi yaitu ruqyah.Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh metode ruqyah terhadap penurunan derajat kecemasan pada pasien di 
Ruqyah X cabang Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah Quasi Experimental 
dengan menggunakan One Group Pretest-Posttest Design. Penelitian ini merupakan 
penelitian populasi, di Ruqyah X Cabang Bandung dengan populasi sebanyak 20 orang. 
Alat ukur Derajat Kecemasan dikonstruksikan berdasarkan ciri-ciri kecemasan dari DSM 
IV. Data dianalisa dengan menggunakan  metode statistik non parametrik dengan Uji 
Wilxocon(z).Hasil pengolahan data diperoleh hasil Zhit = 3.21, phit = 0.0007 dan taraf 

kepercayaan  = 0,05, yang berarti H0 ditolak dan menerima H1, dapat disimpulkan 

terdapat penurunan derajat kecemasan pada pasien yang mengalami kecemasan di Ruqyah 
X Cabang Bandung, sesudah pemberian metode ruqyah. 
 
Kata Kunci: Metode Ruqyah, Derajat Kecemasan, Quasi Experimental  
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PENDAHULUAN 

 

Dewasa ini pertumbuhan penyakit semakin tinggi dan beragam, baik itu 

penyakit fisik, psikologis, maupun gabungan dari faktor fisik dan psikologis. 

Di Indonesia sendiri pada tahun 1999 diketahui dari setiap 100.000 populasi 

yang ada, antara usia 25 - 34 tahun mengalami kematian yang disebabkan 

oleh jantung, bronchitis asma dan infeksi pada saluran pencernaan 

(SEAMIC Health Statistics, 2000-2001). Angka tersebut cukup membuat 

kita terpana, mengingat pada usia tersebut mereka diharapkan dapat 

produktif, tetapi kenyataannya malah mendahului generasi sebelumnya 

karena penyakit yang dideritanya. Dengan adanya keluhan fisik yang 

dialami individu ternyata menghambat aktivitas atau rutinitas sehari-hari, 

untuk itulah berbagai cara dilakukan salah satunya melalui medis, namun  

dalam beberapa kasus pengobatan secara medis tidak mengurangi keluhan-

keluhan yang diderita individu tersebut. Tidak jarang atas inisiatif dokter 

atau atas permintaan pasien dilakukan pemeriksaan yang berulang-ulang 

bahkan dilakukan pula pemeriksaan penunjang berlebihan. Pemeriksaan 

tersebut tidak saja memerlukan waktu yang banyak, lebih jauh lagi biaya 

semakin membengkak. Selain itu tidak jarang pula tindakan yang dilakukan 

secara medis bukan mengurangi keluhan tetapi menimbulkan komplikasi, 

sehingga memperburuk keadaan penyakitnya dan memberikan peluang 

timbulnya penyakit baru, bahkan menyebabkan kematian sementara 

gangguan yang sebenarnya tidak terdiagnosis. Kondisi diatas memunculkan 

perasaan bahwa ternyata pengobatan secara medis yang dilakukan belum 

efektif, karena  ternyata sebagian besar pasien yang datang ke tempat 

praktek medis tersebut tidak hanya mempunyai kelainan organik yang 

bermakna, tetapi juga dilatarbelakangi dengan kondisi psikologis sehingga 

masalah yang dirumuskan dokter tidak sesuai dengan keluhan pasien yang 

sebenarnya. Biasanya baru disadari adanya kondisi psikis yang 

melatarbelakangi terjadinya gangguan fisik, bila dilakukan berbagai macam 

pemeriksaan dan pengobatan tanpa hasil yang memuaskan.  

Fenomena yang digambarkan diatas, mengarahkan pada banyaknya 

pasien yang mencari pengobatan alternatif, baik yang bersifat rasional 

mapun irrasional. Ada beberapa macam pengobatan alternatif yang ada di 

Indonesia, ada yang menggunakan pendekatan herbal, dan ada pula yang 

menggunakan pengobatan melalui pendekatan religius yaitu ruqyah. 

Ruqyah itu sendiri adalah bagian dari metoda pengobatan yang dilakukan 

dengan menggunakan ayat-ayat tertentu berdasarkan Al-Quran dan Hadist.  
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Dari hasil wawancara terhadap pasien yang datang untuk melakukan 

pengobatan ruqyah dengan beberapa keluhan fisik yang beragam 

diantaranya: hypertensi, jantung, maag kronis serta penyakit lainnya. 

Umumnya keluhan yang dialami berawal dari keadaan stress yang tidak 

dapat dikendalikan yaitu kebingungan untuk berbuat apa yang terbaik 

setelah mengalami sakit, tekanan (ketika sakit ada perasaan takut akan 

diberhentikan dari pekerjaan atau merasa ditekan oleh keluarga karena 

sakitnya yang tidak kunjung sembuh), frustrasi (adanya sakit yang 

berkepanjangan sehingga membuat individu tidak bisa berbuat apa-apa saat 

ini sehingga menjadi tidak produktif). Stress yang berkepanjangan tersebut 

akhirnya menimbulkan kecemasan yang mengganggu metabolisme dalam 

tubuh. Selain itu merekapun sering  mengalami kegelisahan, kegugupan, 

tangan atau anggota tubuh yang bergetar, banyak berkeringat, sulit 

berbicara, sulit bernafas, jantung berdebar keras biasanya gangguan diatas 

disertai gangguan panas dingin, gangguan sakit perut atau mual,  diare, 

perilaku menghindar, dependen, khawatir, adanya keyakinan sesuatu yang 

mengerikan akan terjadi, waspada yang berlebihan dan lain sebagainya. Bila 

ditinjau dari sudut pandang DSM IV merupakan ciri-ciri dari kecemasan. 

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melihat pengaruh pemberian metoda ruqyah sebagai salah satu 

alternatif metoda pengobatan terhadap penurunan derajat kecemasan pada 

pasien di Ruqyah X cabang Bandung. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat secara empirik ada 

tidaknya penurunan derajat kecemasan setelah melakukan metode ruqyah 

di Ruqyah X Cabang Bandung.  

Metode penelitian yang digunakan adalah Quasi Experimental dan 

merupakan penelitian yang mendekati percobaan sungguhan dimana tidak 

mungkin mengadakan kontrol/memanipulasikan semua variabel yang 

relevan (Moh. Nazir, 2005). Penelitian ini menggunakan satu kelompok 

subyek, maka desain eksperimen yang digunakan adalah one group pretest 

posttest design,  karena merupakan pengamatan terhadap satu kelompok 

subyek dengan dua kondisi eksperimen yaitu sebelum dan sesudah 

treatment, dilakukan untuk mengamati perbedaan individu yaitu perubahan 

perilaku setiap individu terhadap treatment yang diberikan. Pengukuran 

pertama dilakukan sebelum ruqyah dan pengukuran kedua dilakukan 

setelah pemberian ruqyah. Gambaran dari rancangan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 1 

One Group Pretest Posttest Design 

Group Pretest Treatment Posttest 

1 O1 X O2 

Keterangan: O1 : pengukuran sebelum diberikan ruqyah 

X   : pengobatan ruqyah 

O2 : pengukuran setelah diberikan ruqyah 

 

Adapun variabel penelitiannya ada dua yaitu Independent Variabel 

(Variabel bebas) yaitu variabel yang dikontrol oleh eksperimenter, dan tidak 

bergantung pada variabel lain yang ingin diselidiki pengaruhnya terhadap 

suatu gejala (dependent variabel). Dalam penelitian ini, independent variabel-

nya adalah pemberian ruqyah.  

Variabel yang ke dua adalah Dependent Variabel (Variabel Tergantung) 

yaitu faktor-faktor yang timbul, menghilang atau berubah pada waktu 

eksperimenter memunculkan, menghilangkan atau mengubah variabel 

bebas. Pada penelitian ini, Dependent variabel-nya adalah derajat kecemasan 

pasien di Ruqyah X Cabang Bandung. 

Sementara variabel non eksperimennya adalah Controlled Variabel atau 

variabel dikontrol, yaitu variabel-variabel yang dikendalikan oleh peneliti 

karena variabel-variabel ini diduga akan mempengaruhi hasil penelitian. 

Pada penelitian ini, variabel-variabel yang dapat dikendalikan oleh peneliti 

antara lain: Subjek Penelitian,  Umur dari Subjek dan agama subjek yaitu 

Islam.  

Dan Uncontrolled Variabel atau Variabel tidak terkontrol adalah 

variabel yang munculnya tidak dapat diduga yang mempengaruhi jalannya 

penelitian, yang mana hal tersebut tidak dapat dikontrol peneliti. Variabel 

tak terkontrol dalam penelitian ini adalah: Local History Effect yaitu kejadian 

khusus yang terjadi antara pengukuran pertama dan kedua, kejadian ini bisa 

mempengaruhi pengukuran kedua atau post measurement dari dependen 

variabel. Yang ke dua, Experimental Maturation Effect yaitu proses perubahan 

yang terjadi pada subyek selama waktu eksperimen: kelelahan, bertambah 

umur. Yang ke tiga yaitu Selection yaitu kesalahan-kesalahan dalam seleksi, 

mungkin sampel kurang atau tidak representatif.  

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah  1) Metode 

Ruqyah merupakan salah satu metode pengobatan alternatif yang 

menggunakan pendekatan religi, pasien diluruskan keyakinan-keyakinan 

yang keliru untuk merubah cara berpikirnya (persepsi), dengan cara 
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membacakan ayat-ayat ruqyah yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan 

Hadits yang merupakan bacaan dzikir sehari-hari sehingga ia akan merubah 

pola pikir atau persepsi dalam memandang masalah sehingga dapat berpikir 

positif kepada Tuhan namun tetap berusaha secara maksimal dalam proses 

penyembuhan diri sendiri. Waktu yang diperlukan pada saat ruqyah  1 

jam.  

2) Kecemasan adalah suatu keadaan  yang menunjukkan perasaan tidak 

enak yang menyakitkan, tetapi orang yang merasakannya tidak bisa secara 

tepat menunjukkan rasa tidak enak tersebut, bersifat subjektif, dan 

merupakan konsekuensi dari tindakan, situasi maupun kejadian-kejadian 

eksternal (lingkungan). Kecemasan dalam penelitian ini yaitu kecemasan 

yang nampak dalam bentuk: a) Gejala fisik seperti: seringnya gejala-gejala 

fisik muncul yang meliputi: kegelisahan, kegugupan, tangan atau anggota 

tubuh bergetar atau gemetar, jantung yang berdebar keras atau berdetak 

kencang, pusing, gangguan sakit perut atau mual, panas dingin, diare, 

kekencangan pada pori-pori kulit perut atau dada, banyak berkeringat, 

telapak tangan yang berkeringat, pening atau pingsan, mulut atau 

kerongkongan terasa kering, sulit berbicara, sulit bernafas, bernafas pendek, 

suara yang bergetar, jari-jari atau anggota tubuh yang menjadi dingin, 

merasa lemas atau mati rasa, sulit menelan, kerongkongan terasa tersekat, 

leher atau punggung terasa kaku, sensasi seperti tercekik atau tertahan, 

sering buang air kecil, wajah terasa memerah dan merasa sensitif atau 

“mudah marah” yang dirasakan individu. b) Ciri-ciri Behavioral: seringnya 

individu berperilaku menghindar, perilaku melekat, dependen dan 

berperilaku terguncang dan  c) Ciri-ciri Kognitif: seringnya individu 

merasakan khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan katakutan 

atau aprehensi terhadap sesuatu terjadi di masa depan, keyakinan bahwa 

sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi, tanpa ada penjelasan yang 

jelas, terpaku pada sensasi ketubuhan, sangat waspada terhadap sensasi 

ketubuhan, merasa terancam oleh orang atau peristiwa yang normalnya 

hanya sedikit atau tidak mendapat perhatian, ketakutan akan kehilangan 

control, ketakutan akan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah, 

berpikir bahwa dunia akan mengalami keruntuhan, berpikir bahwa 

semuanya tidak lagi  bisa dikendalikan, berpikir bahwa semuanya terasa 

sangat membingungkan tanpa bisa diatasi, khawatir terhadap hal-hal sepele, 

berpikir tentang hal mengganggu yang sama secara berulang-ulang, berpikir 

bahwa harus bisa kabur dari keramaian, kalau tidak pasti akan pingsan, 

pikiran terasa bercampur aduk atau kebingungan, tidak mampu 
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menghilangkan pikiran-pikiran terganggu, berpikir akan segera mati, 

meskipun dokter tidak menemukan sesuatu yang salah secara medis, 

khawatir akan tinggal sendirian, sulit berkonsentarasi atau memfokuskan 

pikiran. 

Penelitian ini merupakan penelitian populasi, yaitu penelitian dengan 

semua subyek penelitian, dan kesimpulan berlaku bagi semua subyek 

penelitian tersebut (Suharsimi, 1998). Populasi dalam penelitian ini adalah 

pasien ruqyah Di Ruqyah X Cabang Bandung sebanyak 20 orang berusia 18 

sampai 30 tahun (masa dewasa awal). 

Alat ukur kecemasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat 

ukur yang dikonstruksikan oleh peneliti berdasarkan ciri-ciri kecemasan dari 

DSM IV. Alat ukur ini disusun berdasarkan pendekatan skala Likert.   

Validitas alat ukur derajat kecemasan, koefisien korelasi bergerak dari 

0,722 sampai 0,880. Dan reliabilitas  alat ukur derajat kecemasan 0.9499 

dan berdasarkan klasifikasi Guilford ke dua alat ukur berada pada derajat 

reliabilitas tinggi. 

Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data dikotomi 

ordinal, oleh karena itu untuk mengolah data tersebut digunakan metode 

analisis non parametrik dengan Uji Wilxocon.  

 

Kerangka Teori 

Salah satu pengobatan alternatif yang ada di indonesia menggunakan 

pendekatan religius yaitu ruqyah. Ruqyah itu sendiri adalah bagian dari 

metoda pengobatan yang dilakukan dengan menggunakan ayat-ayat 

tertentu berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Didalam pengobatan dengan 

menggunakan metoda ruqyah, pasien diajak untuk mendengarkan agar 

merasakan dan menemukan sendiri kebenaran dari ayat-ayat Al-Quran 

sehingga mempermudah dalam menanamkan keyakinan-keyakinan 

ilahiyyah di dalam hatinya, selain itu mereka mengajarkan untuk berpikir 

positif kepada Tuhan namun tetap berusaha secara maksimal dalam proses 

penyembuhan diri sendiri, karena peruqyah hanya sebagai media 

penyembuhan saja.  

Dengan ruqyah, pasien diyakinkan bahwa (1) hanya Tuhan yang 

paling tahu apa yang terbaik bagi manusia, sehingga keputusan dari-Nya 

pasti yang paling sesuai dengan kebutuhan manusianya sepanjang manusia 

tersebut tidak melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan. (2) menggunakan 

kemampuan akalnya untuk mengetahui karakteristik atau sifat-sifat diri, (3) 

memahami cara pandang terhadap permasalahan yang dihadapi secara 
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objektif. Dengan adanya pemahaman ini, jika seseorang mengalami suatu 

kejadian yang tidak menyenangkan, dia tidak akan merasa cemas karena 

kejadian itu tidak dinilainya sebagai sesuatu yang buruk.  

Jadi disini terjadi proses penilaian yang biasanya disebut cognitive 

appraisal. Cognitive appraisal adalah proses evaluasi yang menentukan 

mengapa dan dalam keadaan apa, suatu transaksi khusus atau rangkaian 

transaksi antara individu dengan lingkungannya menimbulkan stress 

(Lazarus dan Folkman, 1984 9). Pada tahap ini seseorang akan 

mengevaluasi makna yang terkandung dalam situasi yang diterima dan 

mempelajari pengaruh situasi tersebut terhadap kesejahteraan dirinya, 

sehingga tinggi rendahnya atau tingkat stress  yang dihayati oleh individu 

ditentukan oleh penilaian atau penghayatan individu tersebut terhadap 

situasi atau kondisi yang dihadapinya, apakah akan menimbulkan suatu 

tekanan dan ancaman terhadap kesejahteraan dirinya atau tidak. Dengan 

terjadinya cognitive appraisal maka individu dapat menilai pandangannya 

terhadap diri, dunia maupun masa depannya yang sebelumnya dinilai 

negatif menjadi positif yang pada akhirnya akan terjadi reappraisal (penilaian 

kembali) yang didasarkan pada masuknya informasi baru baik yang 

bersumber dari lingkungan yang dapat menahan atau memperkuat tekanan 

bagi individu dan atau informasi dari reaksi individu itu sendiri (Lazarus 

dan Folkman, 1984).  

Setelah terjadi proses reappraisal, maka pemahaman yang baru 

tersebut akan digunakan dalam menghadapi persoalan-persoalan berikutnya 

dan pada akhirnya akan terjadi berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan 

yang positif. 

Dari penjelasan diatas, tampak bahwa metoda Ruqyah mempunyai 

pengaruh terapi seperti pada terapi kognitif, dimana gangguan kecemasan 

dapat menurun dikarenakan adanya cognitive appraisal (proses evaluasi) 

sehingga dapat mengubah pola pendekatan individu dalam cara 

mempersepsi dan memandang suatu permasalahan dan juga mengubah 

persepsi terhadap dirinya sendiri yang semula negatif menjadi positif 

dengan menemukan sendiri jalan keluar dari masalah yang dihadapi yang 

menyebabkan kecemasan, dengan kata lain cognitif appraisalnya berhasil 

sehingga metode ruqyah yang diberikan menurunkan kecemasan dan pada 

akhirnya keluhan-keluhan yang selama ini dirasakan hilang, baik keluhan 

fisik, behavioral maupun kognisi. 



Pengaruh Metoda Ruqyah terhadap Penurunan Derajat Kecemasan 

108 

HASIL 

 

Tabel 2 

Pengaruh Pemberian Ruqyah Terhadap Penurunan Derajat Kecemasan Pada 

Pasien Masa Dewasa Awal di Ruqyah X Cabang Bandung 

Kriteria Pengujian 

dan hasil uji 

Tolak H0 Jika Phit <  

dan taraf signifikan  

= 0,05 dengan harga p 
didapat dari tabel A 
yang bersesuaian 
dengan harga Zhit  

Variabel Hasil Uji Kesimpulan 

Derajat Kecemasan 
sebelum dan sesudah 
pemberian ruqyah 
pada pasien masa 
dewasa awal di 
Ruqyah X Cabang 
Bandung 

      
T      =  191 
Zhit   =  3.21 
Phit   =  0.007 

Karena Phit <  , maka H0 
ditolak dan menerima H1, 
artinya terdapat perbedaan 
derajat Kecemasan sebelum 

dan sesudah pemberian ruqyah 
pada pasien masa dewasa awal 
di Ruqyah X Cabang Bandu 

 

Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa dengan pemberian 

ruqyah maka derajat kecemasan pada pasien masa dewasa awal di X 

cabang Bandung akan menurun. 

 

Tabel 3 

Pengaruh Pemberian Ruqyah Terhadap Penurunan Derajat Kecemasan Beserta 

Aspek-aspeknya Pada Pasien Masa Dewasa Awal di Ruqyah X Cabang Bandung 

Aspek Kecemasan Hasil Uji Kesimpulan 

1. Ciri-ciri Fisik T        =  177 
Zhit     = 3.30 
Phit     = 0.0005 

Karena Phit <  , maka H0 ditolak, 

artinya terdapat perbedaan 

2. Ciri-ciri Behavioral T        = 166.5 
Zhit     = 2.88 

Phit     = 0.0020 

Karena Phit <  , maka H0 ditolak, 

artinya terdapat perbedaan 

3. Ciri-ciri Kognitif T        = 160.5 
Zhit     = 2.64 
Phit     = 0.0041 

Karena Phit <  , maka H0 ditolak, 
artinya terdapat perbedaan 

 

Dari ketiga ciri-ciri kecemasan yang dirasakan pasien di Ruqyah X 

cabang Bandung, maka yang mempunyai nilai perbedaan tertinggi atau 

yang mengalami penurunan derajat kecemasan paling tinggi adalah ciri-ciri 
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fisik bisa dilihat dari Zhit = 3,30 phit = 0,0005 . Artinya individu mengalami 

penurunan derajat kecemasan setelah diruqyah, sehingga keluhan fisikpun 

berkurang. Urutan perbedaan yang kedua adalah ciri-ciri behavioral, bisa 

dilihat dari Zhit = 2.88 dan Phit = 0,0020. Artinya setelah diberikan ruqyah 

ciri-ciri  behavioral dari kecemasan menjadi berkurang. Yang terakhir adalah 

ciri-ciri  kognitif yaitu  Zhit = 2,64 Phit = 0,0041. artinya derajat kecamasan 

yang dirasakan individu untuk ciri-ciri  kognitif menjadi berkurang.  

Adanya kecemasan dalam individu ternyata mengakibatkan banyak 

hal, dintaranya adanya keluhan fisik, behavioral dan keluhan kognitif yang 

dialami individu yang akhirnya menghambat aktivitas atau rutinitas sehari-

hari, baik ketika berada di lingkungan rumah, masyarakat, sekolah bahkan 

mengganggu aktivitas kerja. Adanya beberapa keluhan fisik biasanya akan 

mendorong individu untuk melakukan pengobatan medis, dan saat 

pengobatan medis dirasakan tidak efektif atau tidak mengurangi keluhan, 

biasanya akan mencari pengobatan alternatif,  salah satunya dengan 

mengunakan pendekatan religi yaitu ruqyah.  

Dari hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa dengan mengikuti 

ruqyah maka derajat kecemasan pada pasien ruqyah di Ruqyah X cabang 

Bandung menurun. Dengan kata lain dalam metode ruqyah tersebut banyak 

hal yang dapat digali diantaranya: dapat menemukan sendiri kebenaran dari 

ayat-ayat Al-Quran sehingga mempermudah dalam menanamkan 

keyakinan-keyakinan ilahiyyah di dalam hatinya, selain itu mereka 

mengajarkan untuk berpikir positif kepada Tuhan namun tetap berusaha 

secara maksimal dalam proses penyembuhan diri sendiri, karena peruqyah 

hanya sebagai media penyembuhan saja. 

Pasien setelah ruqyah akan lebih mengenal kemampuan yang 

dimilikinya sehingga ketika mengalami permasalahan akan memandang 

masalahnya secara positif sehingga dapat mengambil keputusan akan 

penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. 

Jika dilihat peraspek maka derajat kecemasan aspek ciri-ciri fisik 

merupakan aspek yang tertinggi perbedaanya atau yang mengalami 

penurunan derajat kecemasan paling tinggi, Artinya individu yang 

mengalami kecemasan yang berawal dari kejadian stress yang tidak dapat 

dikendalikan oleh individu yang disebabkan oleh konflik, tekanan, frustrasi, 

dan situasi yang mengancam sehingga menimbulkan keluhan fisik setelah 

diruqyah menjadi menurun. 

Individu yang mengalami keluhan fisik, yang dilatarbelakangi dengan 

kondisi psikologis, dengan mengikuti atau dengan melakukan ruqyah akan 
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diberikan pemahaman dengan diyakinkan bahwa hanya Tuhan yang paling 

tahu apa yang terbaik bagi manusia, sehingga keputusan dari-Nya pasti 

yang paling sesuai dengan kebutuhan manusianya sepanjang manusia 

tersebut tidak melakukan hal-hal yang dilarang Tuhan, dengan kata lain 

individu tersebut diberi pemahaman bahwa semua yang terjadi itu tidak 

mungkin di luar batas kemampuan individu, sehingga di yakinkan bahwa 

keluhan-keluhan yang dirasakan akan hilang tetapi harus berusaha untuk 

mengobatinya dengan tekun.  

Dengan ruqyah individu diyakinkan untuk menggunakan 

kemampuan akalnya untuk mengetahui karakteristik/sifat-sifat diri. Dengan 

mengetahui kelemahan dan kelebihan yang dimiliki individu bisa 

mengevaluasi makna hidup yang diterima dan mempelajari setiap 

permasalahan yang dihadapi, sehingga derajat kecemasan yang dihayati 

oleh individupun akhirnya akan ditentukan dengan cara bagaimana 

individu tersebut memberikan penilaian atau penghayatan terhadap situasi 

atau kondisi yang dihadapinya (cognitive appraisal), apakah akan 

menimbulkan suatu tekanan dan ancaman terhadap kesejahteraan dirinya 

atau tidak.  

Selanjutnya dengan ruqyah terjadi proses reappraisal, maka 

pemahaman yang baru tersebut akan digunakan dalam menghadapi 

persoalan-persoalan berikutnya dan pada akhirnya akan terjadi berulang-

ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang positif dan bersikap bijaksana 

ketika menghadapi berbagai permasalah termasuk persoalan yang sulit 

sekalipun sehingga keluhan fisiknyapun berkurang seperti : bernafas lega, 

kegelisahan berkurang, tidak mudah gugup, lebih relaks, tidur lebih mudah.  

Aspek ciri-ciri behavioral merupakan aspek ke dua yang memiliki 

perbedaan setelah aspek ciri-ciri fisik. Ciri-ciri behavioral ini akan lebih jelas 

terlihat ketika individu merasa tearancam dan tidak aman dalam 

lingkungan atau ketika individu menghadapi suatu masalah yang dirasakan 

sangat sulit maka timbulah kecemasan, untuk mengatasi kecemasan 

individu akan mencoba mempertahankan diri melalui berbagai cara, 

diantaranya perilaku menghindari masalah, berusaha untuk meminta 

bantuan orang lain dalam menyelesaikan masalahnya sehingga akan 

mendapatkan kembali perasaan aman. Setelah ruqyah ketika individu, ia 

akan berusaha untuk mencari apa penyebab masalahnya dan lebih lanjut 

lagi mencari solusi yang efektif sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, 

jadi individu tidak lagi lari dari persoalan melainkan mencoba mencari 

alternatif pemecahan masalahnya tersebut. 
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Ciri-ciri kognitif walaupun taraf perbedaannya kecil tapi ternyata ikut 

menurun setelah diruqyah. Adanya masalah dalam lingkungan 

menimbulkan suatu kekhawatiran, setelah melakukan ruqyah, pasien 

merasakan bawa ia lebih tenang tidak mempunyai kekahwatiran tentang 

sesuatu, atau merasakan ketakutan terhadap sesuatu baik di masa kini 

maupun di masa depan, dengan kata lain individu tersebut lebih tenang 

atau positif dalam berpikir dan menanggapi sesuatu yang terjadi di 

lingkungan. 

 

DISKUSI 

 

1.  Terdapat pengaruh ruqyah terhadap penurunan derajat kecemasan pada 

penderita yang mengalami kecemasan di Ruqyah X Cabang Bandung. 

2. Ciri-ciri fisik merupakan aspek yang memiliki penurunan terbesar setelah 

diruqyah, diikuti dengan ciri behavioral dan ciri kognitif merupakan ciri 

yang memiliki penurunan yang paling kecil, tapi ternyata cukup 

berpengaruh. 

 

Dikarenakan ciri kognitif mengalami penurunan yang lebih kecil, 

maka disarankan dalam meruqyah lebih memperbanyak diskusi agar 

memberikan pemahaman mengenai keyakinan-keyakinan dalam diri saat 

mengatasi masalah.  
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Abstract 
Compulsive internet use on teenagers is a challenging topic in research these days. How 
psychology explains this behavior becomes really important to study on and to control 
compulsive internet use on teenagers. Objective of this study is to determine significance of 
personality effect (extraversion, agreeableness, neuroticism), self-control, loneliness, and gender 
on compulsive internet use on teenagers. Respondentsof this study were 290 indonesian 
teenagers aged 18-20 year-old who are active on social media. Result of this study indicates 
that neuroticism, self control, and emotional loneliness have significant effect on compulsive 
internet use. This study also indicates that further study is needed to determine other variables 
effect such as health and psychosocial well being on compulsive internet use on teenagers. 
 
Keywords: Compulsive Internet Use, Personality, Self-Control, Loneliness, Gender 

 

Abstrak 
Penggunaan internet kompulsif pada remaja merupakan topik yang menantang dalam studi 
akhir-akhir ini. Bagaimana psikologi menjelaskan perilaku ini menjadi hal yang penting 
untuk diteliti dan mengontrol penggunaan internet kompulsif pada remaja. Penelitian ini 
bertujuan untuk menentukan signifikansi pengaruh kepribadian (extraversion, agreeableness, 
neuroticism), kontrol diri, kesepian, dan jenis kelamin terhadap penggunaan internet 
kompulsif pada remaja. Subjek dalam penelitian  ini sebanyak 290 remaja Indonesia berusia 
18-20 tahun yang aktif dalam sosial media. Hasil menyatakan bahwa neuroticism, kontrol 
diri, dan emotional loneliness memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan internet 
kompulsif. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti penggunaan internet 
kompulsif dengan variabel lain, seperti variabel yang berhubungan dengan kesehatan atau 
kesejahteraan psikososial (depresi, kecemasan, self esteem, shyness). 
 

Kata Kunci: Penggunaan Internet Kompulsif, Kepribadian, Kontrol Diri, Kesepian, Jenis 

Kelamin 

 

 

Diterima: 29 September 2014 Direvisi: 19 Oktober 2014 Disetujui: 2 November 2014 
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PENDAHULUAN 

 

Selama beberapa dekade terakhir, internet menjadi sangat penting dalam 

kehidupan remaja. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Kementerian 

Informasi dan Informatika (Kominfo), UNICEF, dan Harvard University 

pada 400 remaja berumur 10-19 tahun yang tersebar di 11 provinsi di 

Indonesia menyatakan bahwa hampir 80% remaja di Indonesia kecanduan 

internet (80 Persen Remaja Indonesia Kecanduan Internet, 2014). 

Kemudian, jika pada tahun 2014 ada sekitar 71 juta pengguna internet di 

Indonesia, maka pada enam bulan pertama di tahun 2015 ini jumlah 

tersebut mencapai sekitar 88,1 juta pengguna (Aplikasi “Online” / 

Pengembang Konten Perang Inovasi Fitur “Chat” Berebut Takhta di Pasar 

Media Sosial, 2014).  Menurut penelitian Meerkerk, et.al. (2006), aktivitas 

gaming dan mencari hal-hal erotika adalah aktivitas yang paling dekat 

dengan penggunaan internet kompulsif. Studi longitudinal Eijnden, 

Meerkerk, Vermulst, Spijkerman, & Engels (dalam Meerkerk et.al., 2006) 

pada 663 remaja Belanda menunjukkan bahwa penggunaan instant messenger 

dan chatting dalam chat room dikaitkan pada peningkatkan penggunaan 

internet kompulsif 6 bulan kedepan. Meerkerk, et.al. (dalam Meerkerk, 

2007) menyatakan bahwa pengguna internet kompulsif tidak memiliki 

adiksi pada internet itu sendiri, melainkan adiksinya lebih mengacu pada 

aktivitas online tertentu (chatting, gaming, mencari hal-hal erotika via online). 

Penggunaan fungsi internet spesifik yang adiktif adalah manifestasi dalam 

penggunaan internet kompulsif. Meerkerk et.al. (dalam Meerkerk, 2007) 

menyatakan bahwa aspek–aspek perilaku penggunaan internet kompulsif 

berbeda dengan pandangan tradisional terhadap adiksi internet, salah 

satunya bahwa penggunaan internet kompulsif tidak memiliki gejala 

penarikan diri secara fisik, namun seseorang akan gelisah dan bergejolak 

ketika tidak dapat menggunakan internet. Hasil penelitian Meerkerk, et.al. 

(dalam Meerkerk, 2007) menyatakan bahwa pengguna internet kompulsif 

dapat menghabiskan waktu online sekitar 34,5 jam dalam seminggu (setara 

dengan 4-5 jam per hari), sementara pengguna internet non-kompulsif 

hanya menghabiskan waktu online 24,5 jam dalam seminggu (setara dengan 

3,5 jam per hari). Remaja yang mengembangkan penggunaan internet 

kompulsif akan memiliki waktu yang sedikit dan energi yang tersisa untuk 

menjaga kontak sosialnya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan 

meningkatkan risiko mereka untuk menjadi kesepian, memiliki mood 

depresi, low self-esteem, low well being, keterampilan sosial berkurang, dan 
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mental health problem pada diri mereka (Chou, Condron, & Belland, 2005; 

Van den Eijnden et.al, 2008; Widyanto & Griffiths, 2006). 

Penelitian mengenai penggunaan internet kompulsif pada seseorang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kepribadian. Sesuai 

dengan penelitian Kraut, Kiesler, Boneva, Cummings, dan Crawford 

(2002), seseorang yang berbeda dalam trait kepribadian tertentu 

kemungkinan menggunakan internet dalam cara yang berbeda pula. Mc 

Kenna dan Bargh (dalam Van den Eijnden, et.al., 2008) dan Vermulst, 

Meerkerk, Van den Eijnden, dan Garretsen (2007) mengidentifikasi 

introversion, emotional instability, dan low agreeableness sebagai dimensi 

kepribadian dari kerentanan pengembangan penggunaan internet kompulsif, 

dimana menurut Vermulst, et.al. (2007), emotional instability atau neuroticism 

adalah yang paling berpengaruh. Remaja yang memiliki emotional instability, 

introversion, dan low agreeableness cenderung memiliki kompetensi rendah 

dalam hal interpersonal, oleh karena itu memiliki sedikit sumber sosial 

dalam kehidupan sehari-harinya. (Caplan, dalam Van den Eijnden, et.al., 

2008). ). Remaja ini cenderung kehilangan kontrol penggunaan internet 

daripada remaja yang lainnya, karena bagian yang terpenting dari 

kehidupan sosialnya adalah internet, dimana dalam kehidupan sehari-hari 

mungkin mereka merasa terisolasi secara sosial (Davis, dalam Van den 

Eijnden, et.al., 2008). 

Kontrol diri juga berkaitan dengan penggunaan internet kompulsif. 

Perilaku yang cenderung memberikan tanda relevan pada kontrol diri yang 

rendah adalah penggunaan internet kompulsif.  Hasil penelitian Finkenauer, 

et.al. (2013) menjelaskan bahwa kontrol diri signifikan secara negatif 

memprediksi penggunaan internet kompulsif. Pengguna internet kompulsif 

dianggap memiliki trait kontrol diri yang lebih rendah daripada orang-orang 

yang menggunakan internet tidak secara kompulsif.  

Selain itu, faktor kesepian juga berkaitan dengan penggunaan internet 

kompulsif. Menurut Kim, LaRose, dan Peng (2009), salah satu motif utama 

yang mendorong individu menggunakan Internet adalah untuk 

meringankan masalah psikososial, misalnya kesepian dan depresi. Studi ini 

menunjukkan bahwa individu yang kesepian atau tidak memiliki 

keterampilan sosial yang baik dapat mengembangkan perilaku penggunaan 

internet kompulsif yang kuat sehingga hasil kehidupan negatif, misalnya, 

merugikan kegiatan penting lainnya, seperti bekerja, sekolah, atau 

hubungan sosial yang signifikan, bukan menghilangkan masalah aslinya. 

Hasil berbeda ditemukan pada penelitian Rubenstein dan Shacer (dalam 
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Meerkerk, et.al., 2008) yang menunjukkan bahwa remaja yang kesepian 

terlihat menarik diri dari komunikasi instant online. Seepersad  (2004) juga 

menemukan bahwa remaja yang kesepian cenderung mengatasi kesepian 

dalam cara menghindar dan memilih untuk menggunakan internet untuk 

fungsi hiburan daripada fungsi komunikasi. 

Hubungan jenis kelamin dan penggunaan internet kompulsif juga 

diulas dalam beberapa penelitian, laki-laki menggunakan internet lebih 

sering, mereka lebih nyaman dengan hal itu, dan alasan mereka untuk 

menggunakan internet lebih luas (Weiser, 2000). Namun, karena internet 

menjadi hal yang umum, terjangkau, dan mudah untuk digunakan, 

perbedaan jenis kelamin dalam menggunakannya mulai menurun 

(Martinez, NetSmart America, dalam Weiser, 2000). Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh  Weiser (2000) menjelaskan bahwa perbedaan jenis kelamin 

dalam pola penggunaan internet tergantung pada umur dan pengalaman. 

Data dari studi ini menunjukkan bahwa gaya penggunaan internet pada 

laki-laki dan perempuan terlihat berbeda, dimana perempuan didorong oleh 

komunikasi interpersonal dan menjadi asisten akademik, sementara laki-laki 

menggunakan internet didorong oleh hiburan dan kesenangan. Hal yang 

berbeda dijelaskan oleh Bartels, Boomsma, Huppertz, Van Beijsterveldt, 

dan Vink (2015), yakni jenis kelamin tidak menjelaskan variasi dalam skor 

penggunaan internet kompulsif. Skor penggunaan internet kompulsif anak 

laki-laki dan perempuan sama, namun berbeda dalam bentuk aktivitas 

internet yang sering mereka gunakan. Anak laki-laki menghabiskan waktu 

pada game, sementara anak perempuan menghabiskan waktu untuk chatting 

dan menggunakan situs jejaring sosial. 

 

Penggunaan Internet Kompulsif 

Menurut Meerkerk et.al. (dalam Meerkerk, 2007), penggunaan internet 

kompulsif atau compulsive internet use dapat didefinisikan sebagai 

ketidakmampuan untuk mengontrol aktivitas online. Ketidakmampuan ini 

tercermin oleh penggunaan terus menerus pada internet meskipun memiliki 

niat untuk berhenti, penggunaan internet yang mendominasi kognisi dan 

perilaku seseorang, emosi yang tidak menyenangkan saat tidak 

memungkinkan untuk  menggunakan internet, menggunakan internet untuk 

melarikan diri dari perasaan negatif, dan penggunaan internet yang 

menghasilkan konflik dengan diri sendiri atau orang lain. Menurut Davis ( 

dalam Van den Eijnden, et.al., 2008), penggunaan internet kompulsif 

adalah hasil dari problematic cognitive atau pola perilaku yang melibatkan 
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penggunaan internet sehari-hari (daily internet use), yang menyebabkan 

beberapa perilaku yang intensif atau mempertahankan respon maladaptif. 

Penggunaan internet kompulsif dikonseptualisasikan sebagai defisiensi 

proses regulasi diri yang mendasari kemampuan pengguna internet untuk  

memonitor, menilai, dan menyesuaikan perilaku mereka sendiri (LaRose, 

et.al., dalam Finkenauer, et.al., 2013). 

Meerkerk, et.al. (dalam Meerkerk, 2007) merumuskan dimensi 

penggunaan internet kompulsif: 1) Kehilangan kontrol, yaitu menghabiskan 

banyak waktu online dari yang diniatkan dan gagal untuk mengurangi 

penggunaan internet, 2) Keasyikan, yaitu berpikir terus menerus pada 

internet bahkan ketika tidak online (mental preoccupation), dan lebih memilih 

menggunakan internet daripada kegiatan yang lainnya (behavioral 

preoccupation), 3) Gejala penarikan diri didefinisikan sebagai perasaan 

gelisah dan bergejolak ketika tidak bisa online, 4) Coping or mood modification, 

yaitu menggunakan internet untuk mengatasi perasaan negatif, 5) Konflik, 

yaitu bermasalah dengan sesuatu hal penting yang lain karena penggunaan 

internet (interpersonal) dan sebagai  perasaan bersalah serta penyesalan 

(intrapersonal). 

 

Kepribadian 

Menurut Feist dan Feist (2010), kepribadian mencakup sistem fisik dan 

psikologis yang meliputi perilaku yang terlihat dan pikiran yang tidak 

terlihat, serta tidak hanya merupakan sesuatu, tetapi melakukan sesuatu. 

Kepribadian adalah substansi dan perubahan, produk dan proses, serta 

struktur dan perkembangan. Menurut McAdams dan Pals (2006), 

kepribadian dipahami sebagai variasi unik individu pada desain evolusioner 

umum untuk sifat manusia, diekspresikan sebagai pola pengembangan 

disposisional trait, adaptasi karakteristik dan narasi kehidupan yang 

mendefinisikan diri, situasi yang kompleks dan berbeda dalam konteks 

sosial dan budaya. Menurut Gazzaniga dan Heatherton (dalam Van den 

Eijnden, et.al., 2008), kepribadian didefinisikan sebagai kecenderungan 

seseorang untuk berperilaku dalam cara tertentu melalui situasi berbeda 

dalam periode waktu yang lama 

 

Kepribadian Big Five 

Menurut John dan Srivastava (1999), kepribadian big five membedakan 

ranah perbedaan individu yang memiliki manifestasi permukaan yang 

sama. Ada lima dimensi besar kepribadian, dan hal tersebut dapat diringkas 
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dalam konsep yang besar, yaitu extraversion, agreeableness, conscientiousness, 

neuroticism, dan openness to experience. Menurut McAdams dan Pals (2006), 

kepribadian big five mengorganisasikan perbedaan besar individual dalam 

kehidupan sosial dan emosional ke dalam lima faktor kategori yang 

diperoleh secara analitis, yaitu extraversion (vs introversion), neuroticism 

(negative affectivity), conscientiousness, agreeableness, dan opennes to experience. 

Dimensi big five menurut John dan Srivastava (1999) dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 1). Extraversion, dimensi ini menyiratkan pendekatan secara 

energik terhadap dunia sosial dan material termasuk trait yang mencakup 

sosialisasi, aktivitas, asertif, dan emosi positif, 2). Agreeableness, 

agreeableness membandingkan orientasi umum dan prososial terhadap 

orang lain dengan antagonism, dan termasuk trait seperti altruisme, berhati 

lembut, percaya, dan rendah hati, 3). Conscientiousness, dimensi ini 

menggambarkan kontrol impuls yang ditentukan secara sosial yang 

memudahkan bertindak dan berperilaku yang bertujuan, seperti bertindak, 

menunda kepuasan untuk mengikuti norma dan aturan, perencanaan, 

pengorganisasian, dan memprioritaskan tugas, 4). Neuroticism, neuroticism 

membedakan emotional stability dan even-temperedness dengan emosi negatif 

seperti perasaan cemas, gugup, dan tertekan, 5). Openness to Experience, 

dimensi ini menggambarkan keluasan, kedalaman, orisinalitas, dan 

kompleksitas pengalaman hidup dan mental individu. 

 

Kontrol Diri 

Menurut Tangney, et.al. (2004), kontrol diri adalah kemampuan untuk 

mengesampingkan atau mengubah respon batin seseorang, serta untuk 

menginterupsi kecenderungan perilaku yang tidak diinginkan (seperti 

impuls) dan menahan diri dari bertindak. Menurut Baumeister (2002), 

kontrol diri mengacu pada kapasitas diri untuk mengubah keadaan dan 

respon diri. Kontrol diri mengesampingkan satu pola respon yang baru 

muncul dan menggantikannya dengan yang lain. Respon ini mungkin 

termasuk pikiran (contohnya dengan menekan pikiran yang tidak 

diinginkan atau memaksa diri untuk berkonsentrasi), mengubah emosi 

(memasukkan, menghilangkan, atau memelihara emosi atau mood yang 

wajar), meregulasi impuls (contohnya menolak godaan), dan mengubah 

tindakan. 

Menurut Tangney, et.al. (2004), kontrol diri memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 1). Disiplin dalam melakukan sesuatu, 2). Tindakan atau 

aksi yang tidak impulsif, 3). Pola hidup yang teratur, 4). Mampu meregulasi 
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diri pada aturan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, 5). Mampu 

menangani sebuah tugas 

 

Kesepian 

Menurut De Jong Gierveld (2006), kesepian adalah indikator kesejahteraan 

sosial yang berkenaan dengan perasaan kehilangan hubungan intim 

(emotional loneliness) atau kehilangan hubungan sosial yang lebih dekat (social 

loneliness). Menurut Sullivan (1953), kesepian adalah respon powerful yang 

dialami ketika kebutuhan dasar manusia akan keintiman interpersonal tidak 

terpenuhi. Menurut Perlman dan  Peplau (1984), kesepian adalah 

pengalaman tidak menyenangkan yang terjadi ketika kurangnya hubungan 

sosial seseorang secara signifikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Weiss (dalam De Jong Gierveld, et.al, 2006) membedakan kesepian 

menjadi dua dimensi, yakni emotional loneliness dan social loneliness. Emotional 

loneliness berasal dari ketidakhadiran figur intim atau kelekatan emosi yang 

dekat (partner, sahabat), dan social loneliness berasal dari ketiadaan kontak 

pada kelompok besar atau keterikatan jaringan sosial (teman, kolega, dan 

orang-orang di lingkungan). Emotional loneliness timbul ketika berakhirnya 

hubungan karena kematian pasangan atau perceraian yang 

dikarakterisasikan oleh perasaan akan kekosongan yang intens, perasaan 

ditinggalkan, dan kesedihan. Dimensi kesepian ini hanya larut dengan 

memulai hubungan intim baru. Dukungan sosial dari keluarga dan teman 

tidak dapat mengganti perasaan kehilangan akan figur kelekatan (Stroebe, 

Streoebe, Abakoumkin, & Schut, dalam De Jong Gierveld et.al, 2006). 

Social loneliness berhubungan dengan ketiadaan jaringan pertemanan yang 

luas dengan minat yang sama. 

 

METODE 

 

Subjek pada penelitian ini berjumlah 290 remaja Indonesia berusia 18-20 

tahun yang aktif menggunakan media sosial. Subjek dengan metode offline 

berjumlah 150 orang yang merupakan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah 

Jakarta semester 2 pada beberapa fakultas, sedangkan subjek dengan 

metode online berjumlah 140 orang yang merupakan remaja Indonesia yang 

tersebar di beberapa daerah. 
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Internet kompulsif 

Pengukuran penggunaan internet kompulsif dalam penelitian ini 

menggunakan alat ukur Compulsive Internet Use Scale (CIUS) yang 

dikemukakan oleh Meerkerk, et.al. (dalam Meerkerk, 2007), dimana 

terdapat lima dimensi penggunaan internet kompulsif, yaitu  kehilangan 

kontrol, keasyikan, gejala penarikan diri, coping, dan konflik. Compulsive 

Internet Use Scale memiliki koefisien reliabilitas alpha cronbach sebesar 0.9 

(Meerkerk, et.al., dalam Meerkerk, 2007). Compulsive Internet Use Scale 

(CIUS) dalam penelitian ini menggunakan skala likert 1-5. 

 

Kepribadian 

Penelitian ini menggunakan alat ukur Big Five Inventory - Kurzversion (BFI-K) 

yang dikemukakan oleh Rammstedt dan John (dalam Kovaleva, Beierlein, 

Kemper, & Rammstedt, 2013) untuk mengukur kepribadian. Skala ini 

berjumlah 21 item pernyataan dengan skala likert 1-5. Terdiri dari 4 item 

extraversion, 4 item agreeableness, 4 item conscientiousness, 4 item neuroticism, 5 

item opennes to experience. Big Five Inventory - Kurzversion (BFI-K) memiliki 

koefisien reliabilitas alpha cronbach sebesar 0.7 (Kovaleva, et.al., 2013), 

namun dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga dimensi dari 

kepribadian big five, yaitu extraversion, agreeableness, neuroticism. 

 

Kontrol diri 

Penelitian ini menggunakan The Brief Self Control Scale yang dikembangkan 

oleh Tangney, et.al. (2004). Skala ini memiliki 13 item yang merupakan 

versi pendek dari The Self Control Scale (Tangney, et.al., 2004) yang berisi 36 

item, dimana kedua versi tersebut memiliki kualitas yang sama baiknya. The 

Brief Self Control Scale memiliki 5 pilihan jawaban (1= Sangat Tidak Sesuai – 

5= Sangat Sesuai). Skala ini memiliki koefisien reliabilitas alpha cronbach 

pada studi 1 sebesar 0,82 dan pada studi 2 sebesar 0,88. 

 

Kesepian 

Penelitian ini menggunakan alat ukur de Jong Gierveld Loneliness Scale (De 

Jong Gierveld & Kamphuis, 1985) dengan skala likert 1-5 yang berisi skala 

kesepian sebanyak 11 item pernyataan yang dikembangkan dari teori Weiss 

(1973). De Jong Gierveld Loneliness Scale terdiri dari 6 item kesepian secara 

emosi (emotional loneliness) dan 5 item kesepian secara sosial (social loneliness). 

De Jong Gierveld Loneliness Scale memiliki koefisien reliabilitas alpha 

cronbach sebesar 0.84 (De Jong Gierveld & Kamphuis, 1985). 
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Sebelum melakukan analisis data penelitian, dilakukan uji validitas 

alat ukur penelitian menggunakan MPLUS untuk mendapatkan butir-butir 

item yang layak untuk dianalisis regresi. Dari hasil uji validitas alat ukur 

penelitian didapatkan hasil sebagai berikut: (a). Untuk dimensi extraversion, 

terdapat tiga item valid dan satu item yang dieliminasi, (b). Untuk dimensi 

agreeableness, terdapat dua item yang valid dan dua item yang didrop, (c). 

Untuk dimensi neuroticism, terdapat tiga item yang valid dan satu item yang 

didrop, (d). Untuk variabel kontrol diri, seluruh item dinyatakan valid, (e). 

Untuk variabel penggunaan internet kompulsif, seluruh item dinyatakan 

valid, (f). Untuk variabel emotional loneliness, seluruh item dinyatakan valid, 

(g). Untuk variabel social loneliness, seluruh item dinyatakan valid. Analisis 

data penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. 

 

HASIL 

 

Subjek pada penelitian ini berjumlah 290 orang yang merupakan remaja 

pengguna media sosial di Indonesia. Berikut ini merupakan gambaran 

subjek penelitian. 

Tabel 1 

Gambaran Subjek Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin 

Deskripsi N % 

Jenis Kelamin 

    Perempuan 
    Laki-laki 

 
217 

73 

 
74.8 

25.2 

 

Dalam tabel 1 dapat dideskripsikan bahwa subjek dengan jenis 

kelamin perempuan sebanyak 217 orang dan subjek dengan jenis kelamin 

laki-laki sebanyak 73 orang. 

Tabel 2 

Gambaran Subjek Penelitian Berdasarkan Jumlah Jam per Hari untuk Online 

Jenis Aktivitas Online N % 

Chatting   

    0-3 jam 127 43.8 
    4-5 jam 47 16.20 
   >5 jam 116 40 
Game Online   
   0-3 jam 245 84.48 
   4-5 jam 20 6.89 
   >5 jam 25 8.62 
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Tabel 2 menggambarkan jumlah jam per hari subjek untuk melakukan 

aktivitas online. Aktivitas online ini mencakup chatting (berbagai aplikasi 

chatting yang membuat subjek menghabiskan banyak waktu dalam sekali 

chatting, seperti chatting di Facebook, Skype, Yahoo Messenger, Microsoft 

Network atau biasa disingkat MSN) dan game online. Tabel 3 

menggambarkan jumlah hari per minggu subjek melakukan aktivitas online. 

Tabel 3 

Gambaran Subjek Penelitian Berdasarkan Jumlah Hari per Minggu untuk Online 

Jenis Aktivitas Online N % 

Chatting    

   0-2 hari 54 18.62 
   3-5 hari 50 17.24 
   6-7 hari 
 

186 64.13 

Game Online   
   0-2 hari 208 71.72 
   3-5 hari 27 9.31 
   6-7 hari 55 18.96 

 

Kategorisasi Skor 

Tabel 5 

Kategorisasi Skor Variabel 

Kategorisasi Skor Variabel 

Variabel Frekuensi % 

 Rendah Tinggi Rendah Tinggi 

Penggunaan 
Internet Kompulsif 

129 orang 161 orang 44.4% 55.6% 

Extraversion 158 orang 132 orang 54.4% 45.6% 
Agreeableness 177 orang 113 orang 61% 39% 
Neuroticism 147 orang 143 orang 50.6% 49.4% 
Kontrol Diri 136 orang 154 orang 46.8% 53.2% 
Emotional Loneliness 146 orang 144 orang 50.3% 49.7% 
Social Loneliness 148 orang 142 orang 51% 49% 

 

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa 

skor pada variabel penggunaan internet kompulsif sebanyak 129 orang 

(44,4%) ada pada kategori rendah dan 161 orang (55,6%) ada pada kategori 

tinggi. Dengan demikian, hasil dari sebaran variabel penggunaan internet 

kompulsif berada pada kategori tinggi. Kemudian pada variabel extraversion 

sebanyak 158 orang (54,4%) berada pada kategori rendah dan 132 orang 

(45,6%) berada pada kategori tinggi. Dengan demikian, hasil dari sebaran 

variabel extraversion berada pada kategori rendah. 
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Selanjutnya, untuk variabel agreeableness sebanyak 177 orang (61%) 

berada pada kategori rendah dan 113 orang (39%) berada pada kategori 

tinggi. Dengan demikian, hasil dari sebaran variabel agreeableness berada 

pada kategori rendah. Sebanyak 147 orang (50,6%) dari variabel neuroticism 

berada pada kategori rendah dan sebanyak 143 orang (49,4%) dari variabel 

neuroticism berada pada kategori tinggi. Dengan demikian, hasil dari sebaran 

variabel neuroticism cenderung seimbang. 

Selanjutnya variabel kontrol diri sebanyak 136 orang (46,8%) berada 

pada kategori rendah dan 154 orang (53,2%) berada pada kategori tinggi. 

Dengan demikian, hasil dari sebaran variabel kontrol diri berada pada 

kategori tinggi. Untuk variabel emotional loneliness sebanyak 146 orang 

(50,3%) berada pada kategori rendah dan 144 orang (49,7%) berada pada 

kategori tinggi. Hasil dari sebaran variabel emotional loneliness cenderung 

seimbang. Untuk variabel social loneliness sebanyak 148 orang (51%) berada 

pada kategori rendah dan sebanyak 142 orang (49%) berada pada kategori 

tinggi. Hasil sebaran variabel social loneliness cenderung seimbang. 

 

Hasil Uji Hipotesis Penelitian 

Hasil pengujian hipotesis penelitian ini menjawab keseluruhan hipotesis 

yang telah peneliti uraikan. Tabel 4.8 menjawab hipotesis mayor peneliti, 

yakni Ha: Ada pengaruh yang signifikan pada kepribadian (extraversion, 

agreeableness, neuroticism), kontrol diri, kesepian (emotional loneliness dan social 

loneliness), dan jenis kelamin terhadap penggunaan internet kompulsif pada 

remaja. Tabel 4.9 menjawab keseluruhan hipotesis minor (H1-H7) peneliti 

Dalam teknik analisis regresi yang sudah dilakukan, pertama-tama 

peneliti melihat R² untuk mengetahui berapa persen proporsi varians 

dependent variable (DV) yang dijelaskan oleh independent variable (IV). Hal ini 

dapat dilihat dalam tabel 6. 

Tabel 6 

Model Summary Analisis Regresi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the Estimate 

1 .516a .266 .248 .86705574 

a. Predictors: (Constant), FS_LONSOS, Jenis_Kelamin, FS_AGREE, 
FS_EXTRA, FS_SELFCO, FS_LONEMO, FS_NEURO 
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Berdasarkan tabel 6 kita dapat melihat bahwa nilai R² sebesar 0,266, 

atau 26,6 %. Hal ini mengandung makna bahwa proporsi varians dari 

penggunaan internet kompulsif yang dijelaskan oleh seluruh independent 

variable (IV) sebesar 26,6%, sedangkan sisanya yaitu 73,4% dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar penelitian ini. 

 Selanjutnya, peneliti ingin melihat pengaruh dari keseluruhan 

independent variable (IV) terhadap penggunaan internet kompulsif. Hal ini 

dapat dilihat dalam hasil uji F pada Tabel 7. 

 

Tabel 7 

Anova Pengaruh Keseluruhan Independent Variable terhadap Dependent Variable 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 76.996 7 10.999 14.631 .000a 

Residual 212.004 282 .752   

Total 289.000 289    

Predictors: (Constant), FS_LONSOS, Jenis_Kelamin, FS_AGREE, FS_EXTRA, 
FS_SELFCO, FS_LONEMO, FS_NEURO 

 

Berdasarkan tabel 7 kita dapat melihat signifikansi dari keseluruhan 

independent variable (IV) terhadap penggunaan internet kompulsif. Tabel 7 

menyajikan informasi mengenai nilai p (probability) sebesar 0,000. Dengan 

demikian diketahui bahwa nilai p<0.05 (non-significant), maka hipotesis nol 

yang menyatakan bahwa “Tidak ada pengaruh yang signifikan dari dimensi 

kepribadian (extraversion, agreeableness, neuroticism), dimensi kesepian 

(emotional loneliness dan social loneliness), kontrol diri, dan jenis kelamin 

terhadap penggunaan internet kompulsif” ditolak. Hal ini berarti ada 

pengaruh yang signifikan dari keseluruhan variabel independent variable (IV) 

terhadap dependent variable (DV). 

Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah selanjutnya untuk 

melihat mana dari keseluruhan variabel yang dampaknya signifikan dan 

mana yang tidak signifikan dalam memengaruhi penggunaan internet 

kompulsif. Hal ini bisa kita lakukan hanya jika R² nya signifikan.  
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Tabel 8 

Koefisien Regresi dari Tujuh Independent Variable dalam Memengaruhi 

Penggunaan Internet Kompulsif 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized      

Coefficients 

   T                  Sig. 

             

B 

     Std. 

Error          Beta 

1 (Constant) .137 .159  .860 .391 

EXTRA .035 .055 .035 .624 .533 

AGREE -.007 .058 -.007 -.115 .909 

NEURO .211 .062 .211 3.395 .001 

SELFCO -.220 .061 -.220 -3.613 .000 

LONEMO .266 .058 .266 4.545 .000 

LONSOS -.103 .054 -.103 -1.907 .057 

Jenis_Kelamin -.109 .121 -.048 -.907 .365 

Dependent Variable: FS_CIU 

 

Dari persamaan diatas terlihat bahwa dari ketujuh variabel independent 

variable (IV), yang berdampak signifikan terhadap dependent variable (DV) 

hanya variabel neuroticism, kontrol diri, dan emotional loneliness saja, sisanya 

berdampak tidak signifikan terhadap dependent variable (DV). Berikut adalah 

penjelasan mengenai koefisien regresi dari masing-masing variabel: 

Selanjutnya peneliti ingin mengetahui sumbangan proporsi varians 

dari masing-masing independent variable (IV) terhadap penggunaan internet 

kompulsif. Hal ini dapat dilihat pada tabel 9. 

 

Tabel 9 

Model Summary Proporsi Varians Tiap Independent Variable (IV) terhadap 

Dependent Variable (DV) 

Model R R  

Square 

Adjust 

R 

Square 

Std.  Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R               

Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig.                                   

F 

Change 

1 .076a .006 .002 .99886456 .006 1.657 1 288 .199 

2 .254b .064 .058 .97066784 .059 17.975 1 287 .000 

3 .402c .162 .153 .92025760 .098 33.304 1 286 .000 

4 .456d .207 .196 .89645429 .046 16.390 1 285 .000 
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Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel 9, dapat diketahui bahwa 

variabel yang memberikan sumbangan yang signifikan (p<0.05) ialah 

agreeableness, neuroticism, kontrol diri, dan emotional loneliness, sisanya tidak 

memberikan sumbangan yang signifikan terhadap penggunaan internet 

kompulsif. 

DISKUSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kepribadian (extraversion, 

agreeableness, dan neuroticism), kontrol diri, kesepian (emotional loneliness dan 

social loneliness), dan jenis kelamin terhadap penggunaan internet kompulsif. 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa neuroticism memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan internet kompulsif dengan 

arah positif. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat neuroticism 

seseorang akan semakin tinggi penggunaan internet kompulsifnya, 

begitupun sebaliknya. Neuroticism memiliki sumbangan paling besar. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Vermulst, et.al (2007) yang 

menyatakan bahwa dimensi neuroticism adalah yang paling berpengaruh 

terhadap penggunaan internet kompulsif dibandingkan dengan dimensi 

kepribadian yang lain. 

Menurut penelitian yang diuraikan oleh Goldberg, McCrae, dan John 

(dalam Van den Eijnden et al, 2008), remaja dengan neuroticism dapat 

didefinisikan sebagai seseorang yang pencemas, mudah tertekan, dan tidak  

stabil. Remaja dengan neuroticism yang tinggi memiliki kesulitan dalam hal 

interpersonal. Oleh karena itu, mereka yang neuroticism memiliki sumber 

sosial yang terbatas. Mereka sangat mementingkan internet bahkan 

5 .505e .255 .242 .87073551 .047 18.085 1 284 .000 

6 .514f .264 .249 .86678461 .009 3.595 1 283 .059 

7 .516g .266 .248 .86705574 .002 .823 1 282 .365 

a.Predictors: (Constant), FS_EXTRA 

b. Predictors: (Constant), FS_EXTRA, FS_AGREE 

c. Predictors: (Constant), FS_EXTRA, FS_AGREE, FS_NEURO 

d. Predictors: (Constant), FS_EXTRA, FS_AGREE, FS_NEURO, FS_SELFCO 

e. Predictors: (Constant), FS_EXTRA, FS_AGREE, FS_NEURO, FS_SELFCO, 
FS_LONEMO 

 f. Predictors: (Constant), FS_EXTRA, FS_AGREE, FS_NEURO, FS_SELFCO, 
FS_LONEMO, FS_LONSOS 

g. Predictors: (Constant), FS_EXTRA, FS_AGREE, FS_NEURO, FS_SELFCO, 
FS_LONEMO, FS_LONSOS, Jenis_Kelamin 



TAZKIYA Journal of Psychology  Vol. 20 No. 1 April 2015 

127 

cenderung kehilangan kontrol dari penggunaan internet dimana internet 

merupakan media mereka untuk berkomunikasi dan menjalin pertemanan 

di dunia online yang jauh dari lingkungan sosial nyata mereka (Caplan, 

Davis, Gross et.al, McKenna & Bargh, dalam Van de Eijnden, et.al, 2008). 

Oleh sebab itu, kepribadian neuroticism berpengaruh paling besar terhadap 

penggunaan internet kompulsif. 

Agreeableness dalam penelitian ini memberikan pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap penggunaan internet kompulsif, namun variabel ini 

memberikan sumbangan yang signifikan sebesar 5,9%. Sama halnya dengan 

agreeableness, variabel extraversion juga memberikan pengaruh yang tidak 

signifikan. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang 

diutarakan oleh Mc Kenna dan Bargh (dalam Van den Eijnden, et.al, 2008), 

Meerkerk et.al (2008), dan Vermulst et.al (2007) yang menyatakan bahwa 

seseorang dengan extraversion yang rendah atau agreeableness yang rendah 

sangat rentan terhadap penggunaan internet kompulsif, karena seseorang 

dengan agreeableness yang rendah cenderung antagonis, tidak baik, dan tidak 

jujur, kemudian seseorang dengan extraversion yang rendah (introversion) 

dapat didefinisikan tidak dapat terbuka, diam, dan tidak ramah (Goldberg; 

McCrae & John, dalam Van den Eijnden, et.al, 2008). Namun, hasil yang 

ditemukan oleh Vermulst, et.al, (2007) menunjukkan bahwa faktor 

psikososial (seperti depresi dan kesepian) lebih berpengaruh terhadap 

penggunaan internet kompulsif daripada faktor trait kepribadian. 

Hasil penelitian Peter, Valkenburg, dan Schouten (2005) menyatakan 

bahwa kepribadian extraversion (atau introversion) tidak secara langsung 

memengaruhi seseorang dalam membentuk pertemanan online (misalnya 

melalui chatting). Remaja yang sukses atau gagal dalam membentuk 

pertemanan online tidak semata-mata langsung dipengaruhi oleh 

kepribadian extraversion atau introversion-nya, melainkan dimoderatori oleh 

online self disclosure, frekuensi komunikasi online, dan dan motif kompensasi 

sosial. Peneliti berasumsi bahwa peran variabel moderator dalam penelitian 

Peter, et.al. (2005) yang menjadikan extraversion memengaruhi pembentukan 

pertemanan online. Dalam penelitian ini tidak menghadirkan variabel 

moderator dalam pengaruh extraversion terhadap penggunaan internet 

kompulsif. Oleh karena itu, dalam hasil penelitian ini extraversion 

berpengaruh secara tidak signifikan terhadap penggunaan internet 

kompulsif. 

Menurut Wilson, Fornasier, dan White (2010), kepribadian 

agreeableness tidak memprediksi penggunaan situs jejaring sosial atau social 
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networking site (SNS) seseorang. Seseorang dengan kepribadian low 

agreeableness tidak mementingkan untuk terlibat dalam interaksi sosial dan 

mereka lebih sering menggunakan internet untuk tujuan interaksi yang 

terkait bisnis. Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepribadian 

agreeableness memengaruhi secara tidak signifikan terhadap penggunaan 

internet kompulsif. Peneliti berasumsi hal itu disebabkan karena seseorang 

dengan kepribadian agreeableness menggunakan internet untuk kepentingan 

bisnis dan pekerjaannya, bukan untuk interaksi sosial seperti chatting atau 

game online. 

Selanjutnya, kontrol diri juga memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap penggunaan internet kompulsif dengan arah negatif. Artinya 

semakin tinggi kontrol diri seseorang maka semakin rendah penggunaan 

internet kompulsif seseorang, begitu pula sebaliknya. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Finkenauer, et.al. (2013) yang menjelaskan 

bahwa kontrol diri signifikan secara negatif dalam memprediksi 

penggunaan internet kompulsif. Pengguna internet kompulsif dianggap 

memiliki kontrol diri yang lebih rendah daripada orang-orang yang 

menggunakan internet tidak secara kompulsif. Penggunaan internet 

kompulsif merupakan pengukur yang baik untuk tingkat kontrol diri 

seseorang. 

Kontrol diri sebagai suatu keadaan yang bervariasi, yang mana 

kadang-kadang bisa tinggi dan bisa rendah juga (Righetti & Finkenauer, 

2011). Penelitian oleh Finkenauer, et.al. (2013) menunjukkan bahwa 

kontrol diri yang rendah memprediksi kenaikan penggunaan internet 

kompulsif dari waktu ke waktu. Walaupun prediksi pengaruh kontrol diri 

terhadap penggunaan internet kompulsif lebih kuat daripada hubungan 

sebaliknya, Finkenauer, et.al. (2013) juga menemukan bahwa penggunaan 

internet kompulsif memprediksi penurunan kontrol diri dari waktu ke 

waktu. Penelitian Finkenauer, et.al (2013) juga menyatakan bahwa 

penggunaan internet kompulsif tidak hanya sebagai penanda kontrol diri 

yang rendah, namun juga merusak kontrol diri secara berkepanjangan. 

Dalam penelitian sebelumnya mengenai kesepian, terdapat pengaruh 

yang signifikan terhadap penggunaan internet kompulsif. Namun, dalam 

penelitian ini hanya emotional loneliness saja yang memiliki pengaruh 

signifikan terhadap penggunaan internet kompulsif, sedangkan social 

loneliness memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Kim, et.al. (2009) menyatakan bahwa salah satu motif 

utama yang mendorong individu untuk menggunakan Internet adalah untuk 
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meringankan masalah psikososial dalam kehidupan mereka, misalnya 

kesepian dan depresi. Kim, et.al. (2009) juga menjelaskan bahwa individu 

yang kesepian atau tidak memiliki keterampilan sosial yang baik dapat 

mengembangkan perilaku penggunaan internet kompulsif yang kuat. 

Penelitian oleh Kim, et.al. (2009) menggunakan variabel kesepian secara 

keseluruhan untuk melihat pengaruhnya terhadap penggunaan internet 

kompulsif. Lain halnya dengan penelitian ini yang melihat pengaruh 

dimensi kesepian, yaitu emotional loneliness dan social loneliness , terhadap 

penggunaan internet kompulsif. 

Menurut Campbell (2008), seseorang yang mengalami social loneliness 

akan menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan keluarga dan 

kerabatnya, sedangkan seseorang yang mengalami emotional loneliness 

(kesepian dalam keluarga atau kesepian dalam percintaannya) akan 

menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak 

mereka kenali. Peneliti berasumsi bahwa seseorang yang berkomunikasi 

dengan orang yang tidak mereka kenali akan menggunakan internet lebih 

kompulsif daripada orang yang berkomunikasi dengan keluarga atau 

kerabatnya. Oleh karena itu, social loneliness dalam penelitian ini memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan terhadap penggunaan internet kompulsif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien regresi pada variabel 

social loneliness bertanda negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin 

tinggi tingkat social loneliness seseorang akan semakin rendah penggunaan 

internet kompulsifnya. Hasil dalam penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian Kim, et.al. (2009) yang menyatakan bahwa seseorang yang 

kesepian akan mengembangkan perilaku penggunaan internet kompulsif 

yang kuat. Seseorang yang mengalami social loneliness tidak memiliki banyak 

kelompok sosial dalam hidupnya, seperti kelompok sepermainan (peer group) 

atau kelompok organisasi. Dalam hal ini peneliti berasumsi bahwa jika 

seseorang mengalami social loneliness, mereka akan memiliki kedekatan yang 

intim dengan hanya beberapa orang saja, kemudian mereka membatasi 

komunikasi online dengan banyak orang, seperti dalam chat group, dan lebih 

memilih berkomunikasi online dengan beberapa orang atau lebih suka 

menjalin komunikasi offline dengan orang terdekatnya. Hal ini sesuai 

dengan penelitian Campbell (2008) yang menyatakan bahwa seseorang 

yang mengalami social loneliness lebih sering berkomunikasi dengan orang-

orang yang sudah mereka kenali, seperti teman atau keluarga. 

Seseorang yang merasa kesepian memiliki perasaan atau mood yang 

tidak menyenangkan. Menurut Baumeister dan Vohs (dalam Finkenauer, 
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2013), pengguna internet yang kompulsif menggunakan internet untuk 

mengatur mood mereka. Dalam jangka pendek, penggunaan internet 

merupakan cara untuk melarikan diri dari perasaan negatif, dan dalam 

jangka panjang, keefektivan manajemen mood tersebut akan memperkuat 

penggunaan internet mereka sehingga menjadi kompulsif. Oleh karena itu, 

setiap kali mereka kesepian dan merasa sedih, mereka akan mengatur mood 

dengan menggunakan internet. 

Selanjutnya, pada penelitian ini ditemukan bahwa jenis kelamin 

memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap penggunaan internet 

kompulsif. Hal ini sesuai dengan penelitian Bartels, Boomsma, Huppertz, 

Van Beijsterveldt, dan Vink (2015) yang menyatakan bahwa jenis kelamin 

tidak menjelaskan variasi skor yang dihasilkan perempuan dan laki-laki 

dalam penggunaan internet kompulsif. Penggunaan internet kompulsif pada 

perempuan dan laki-laki sama, namun jenis pemakaiannya berbeda. 

Perempuan cenderung menggunakan internet untuk chatting dan 

berkomunikasi di media sosial, sedangkan laki-laki menggunakan internet 

untuk hal-hal kesenangan, misalnya bermain game online. Hasil dalam 

penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Weiser (2000) yang menyatakan bahwa laki-laki lebih sering menggunakan 

internet daripada perempuan, karena laki-laki memiliki berbagai alasan 

dalam menggunakan internet (game online, chatting, aktif dalam chatgroup). 

Hasil dalam penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Martinez, NetSmart America (dalam Weiser, 2000) yang menyatakan 

bahwa saat ini internet menjadi hal yang umum, terjangkau, dan mudah 

untuk digunakan, sehingga perbedaan penggunaan internet berdasarkan 

jenis kelamin mulai menurun. Oleh karena itu, peneliti berasumsi bahwa 

hal tersebut yang menyebabkan jenis kelamin memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap penggunaan internet kompulsif. 

Dalam teknik pengambilan data penelitian ini, yakni dilakukan secara 

online dan offline, memiliki berbagai keterbatasannya masing-masing. 

Pengambilan data melalui online memungkinkan peneliti untuk 

mendapatkan banyak subjek dalam waktu singkat, praktis, dan mudah, 

karena menyebarkan skalanya hanya melalui internet. Namun, data yang 

terkumpul seringkali tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kriteria dalam 

penelitian. Kemudian, penyebaran skala dengan teknik online 

memungkinkan adanya kesalahpahaman subjek terhadap teknis pengisian 

kuisioner maupun konten skala. Untuk pengambilan data secara offline 

dengan teknik convenience sampling yang digunakan dalam penelitian ini 
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dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan subjek yang sesuai kriteria 

pada penelitian, serta meminimalisir adanya kesalahpahaman subjek 

terhadap teknis pengisian skala atau konten skala, karena peneliti dapat 

bertatap muka langsung dengan subjek. Namun, pengambilan data dengan 

teknik ini kurang praktis dengan alasan terkait waktu dan akomodasi. 

Penelitian ini menggunakan subjek remaja pengguna media sosial di 

Indonesia. Namun, karena keterbatasan dalam penelitian, subjek penelitian 

belum sepenuhnya mewakili remaja se-Indonesia karena representasi 

masing-masing daerah belum dilakukan dalam penelitian ini. Keterbatasan 

ini memiliki dampak validitas eksternal yang kurang memadai. Namun 

demikian, untuk tujuan validitas internal penelitian ini dapat diterima. 
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Abstract 
This study was conducted to discover factors which affect teenage depression. Previous studies 
indicate that there are gender effect, age of puberty, and psychological variables, body image 
and emotion intelligence on teenage depression. Quantitative approach used in this study 
using multiple regression analysis. Sample of this study were 200 junior high school students 
who were chosen using non-probability sampling technique. In this study, researchers 
modified data collecting instruments, Multidimensional Body-Self Relation Questionnaire-
Appearance Scale, BarOn Emotional Quotient Inventory, and Beck Depression Inventory. 
Result of this study indicates that there are significant effects of body image, emotional 
intelligence, gender, and age of puberty on teenage depression. Significant variables are 
appearance orientation, body size categorization, body image anxiety, and interpersonal 
ability of emotional intelligence. 
 
Keywords: Body Image, Appearance Orientation, Body Size Categorization And Body Image 

Anxiety, Emotional Intelligence, Interpersonal Ability, Depression, Teenage 

 

Abstrak 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi depresi remaja. 
Penelitian terdahulu menunjukkan adanya pengaruh jenis kelamin, usia pubertas dan 
variabel psikologis body image dan kecerdasan emosi terhadap depresi remaja. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi berganda. Sampel berjumlah 
200 siswa sekolah SMPN yang diambil dengan teknik non-probability sampling. Dalam 
penelitian ini, penulis memodifikasi instrumen pengumpulan data, yaitu MBSRQ-AS 
(Multidimensional Body-Self Relation Questionnaire-Appearance Scales), BarOn EQ-i 
(BarOn Emotional Quotient Inventory), dan BDI (Beck Depression Inventory). Hasil 
penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari body image, kecerdasan emosi, 
jenis kelamin dan usia pubertas terhadap depresi remaja. Variabel signifikan adalah orientasi 
penampilan, kategorisasi ukuran tubuh dan kecemasan menjadi gemuk dari variabel body 
image dan kemampuan intrapersonal dari variabel kecerdasan emosi. 

 
Kata Kunci: Body Image, Orientasi Penampilan, Kategorisasi Ukuran Tubuh Dan 

Kecemasan Menjadi Gemuk, Kecerdasan Emosi, Kemampuan Intrapersonal, Depresi, 
Remaja 
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PENDAHULUAN 

 

Masa remaja dikenal dengan masa penuh perubahan. Perubahan yang 

menjadikan remaja tidak lagi dimanja, mulai belajar mandiri, berhubungan 

dengan orang dan lingkungan yang lebih luas, membentuk pribadi yang 

dicintai teman sebaya, dan belajar untuk mengambil keputusan sendiri. 

Perubahan-perubahan yang dialami remaja sudah sesuai dengan 

tahap perkembangan. Berjalan baik atau tidak, akan mempengaruhi sikap 

dan perilaku di tahap perkembangan selanjutnya. Mengetahui kondisi 

remaja dan masalah-masalahnya diperlukan agar mampu melewati tugas 

perkembagan dengan baik dan mampu mencegah permasalah yang 

mungkin terjadi. 

Penelitian ini fokus pada remaja awal karena pada masa ini banyak 

perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Periode ini memiliki resiko, 

sebagian remaja mengalami masalah dalam menghadapi berbagai 

perubahan yang terjadi secara bersamaan dan membutuhkan bantuan 

dalam mengatasi bahaya saat menjalani masa ini (Papalia, Old & Feldman, 

2009). Perubahan yang secara bersamaan terjadi dapat dilihat dari aspek 

sosial dan fisik. Dewasa ini, remaja usia 12 tahun sudah mengalami 

pubertas dan bersamaan dengan itu remaja harus pindah sekolah dari 

Sekolah Dasar menuju Sekolah Menengah Pertama.  

Pada saat perpindahan sekolah, remaja berusaha membangun 

interaksi dengan orang-orang baru dan dalam lingkungan yang baru, 

sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan fisik yang terjadi saat 

pubertas. Pada masa ini remaja membutuhkan mental yang kuat dan 

dukungan yang besar untuk mampu melewati tugas perkembangan yang 

secara bersamaan dialami.  

Pubertas ditandai dengan menstruasi bagi remaja perempuan dan 

mimpi basah bagi remaja laki-laki. Menstruasi yang dialami perempuan 

mengikutsertakan masalah-masalah fisik lainnya, seperti sakit kepala, sakit 

punggung, pembengkakan lutut, bertambah gemuk dan mengalami 

perubahan emosi seperti perubahan suasana hati, sedih, gelisah, dan 

kecenderungan menangis tanpa sebab yang jelas. 

Pubertas pada masa remaja melibatkan adanya body image. Remaja 

mulai menyibukkan diri dengan penampilan dan membentuk konsep tubuh 

yang ideal (Santrock, 2002). Sedikit remaja yang mengalami kepuasan 

tubuh sebagai akibat dari adanya pubertas. Ketidakpuasan lebih banyak 

dialami di beberapa bagian tubuh tertentu. Kegagalan mengalami kepuasan 
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tubuh menjadi salah satu penyebab timbulnya konsep diri yang kurang baik 

dan kurangnya harga diri selama masa remaja (Mahoney & Finch dalam 

Hurlock, 1980). 

Jerawat dan gangguan kulit lainnya juga menjadi sumber kegelisahan 

bagi remaja laki-laki maupun perempuan. Suburnya jerawat membuat 

remaja laki-laki semakin prihatin. Keprihatinan lebih besar pada remaja 

laki-laki karena remaja laki-laki sadar bahwa jerawat mengurangi daya tarik 

fisik dan karena remaja laki-laki tidak dapat menggunakan kosmetik untuk 

menutupinya seperti remaja perempuan (Roberts & Ludford dalam 

Hurlock, 1980). Keprihatian pada remaja timbul karena adanya kesadaran 

bahwa daya tarik fisik berperan penting dalam hubungan sosial. 

Dampak pubertas menyebabkan kekhawatiran pada remaja. Jika 

remaja tidak siap mental, tidak memiliki kemampuan untuk mengatur stres 

ditambah lagi dengan pesimis dalam menghadapi berbagai macam 

perubahan yang sudah saatnya untuk dijalani, maka lagi-lagi tidak sedikit 

remaja yang mengalami depresi. Pikiran negatif pada remaja, tentang 

kekhawatiran akan adanya penolakan, kehilangan, atau adanya rasa 

ketergantungan yang tinggi, akan meningkatkan gangguan mood (DSM-IV-

TR, 2000).  

Depresi dalam hal ini adalah proses kognitif yang keliru atau cara 

pandang yang negatif tentang diri sendiri, lingkungan dan masa depan, 

khususnya yang dialami oleh remaja dengan beberapa perubahan yang 

terjadi didalamnya. Perubahan bentuk tubuh yang terlihat dan ekspektasi-

ekspektasi mempunyai bentuk tubuh yang ideal, menjadikan body image 

salah satu faktor penyebab depresi. Proses body image dapat disesuaikan atau 

tidak akan berdampak pada fungsi psikososial dan kualitas hidup.  

Selain faktor body image, faktor lain dalam hal emosi juga 

mempengaruhi depresi pada remaja. Remaja dikenal sebagai seseorang 

yang moody, yaitu kondisi emosi yang tidak stabil. Ini mungkin berpengaruh 

pada perubahan hormonal yang dialami remaja. Ketika remaja mengalami 

pubertas, hormon menyebabkan perubahan seksual dan menimbulkan 

perasaan-perasaan baru dan belum pernah dirasakan sebelumnya. 

Keterbatasan secara kognitif untuk mengolah perubahan tersebut dapat 

membawa perubahan besar dalam fluktuasi emosi.  

Mencapai kematangan emosi merupakan tugas perkembangan yang 

sangat sulit bagi remaja (Santrock, 2007). Proses pencapaiannya sangat 

dipengaruhi oleh kondisi sosio-emosional lingkungannya, terutama 

lingkungan keluarga dan kelompok teman sebaya. Apabila lingkungan 
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tersebut kondusif, dalam arti penuh dengan keharmonisan, saling percaya, 

saling menghargai, dan penuh tanggung jawab, maka remaja cenderung 

dapat mencapai kematangan emosi. Remaja dengan ciri moody, yang secara 

kognitif terbatas dalam menghadapi perubahan, perlu memiliki kecerdasan 

emosi dalam mengatasi stres selama masa transisi yang signifikan ini.  

Selain faktor body image dan kecerdasan emosi, ada faktor demografi yang 

mempengaruhi depresi, yaitu jenis kelamin dan usia pubertas. Remaja 

perempuan dua kali lebih banyak dari pada remaja laki-laki yang 

mengalami depresi. Pada usia antara 11 hingga 13 tahun ada peningkatan 

kecenderungan depresi pada perempuan. Pada usia 15 tahun perempuan 

memiliki kecenderungan dua kali lebih besar dari pada laki-laki terkena 

depresi. Pada umumnya remaja mengalami menstruasi atau mimpi basah 

pada usia12 tahun. Perbedaan usia pubertas pada remaja dibagi menjadi 

dua kategori yaitu cepat dan lambat. Remaja yang pubertas lebih cepat 

sekitar usia 10 atau 11 tahun cenderung mengalami depresi (Kaltiala et al., 

2003). 

 

METODE 

 

Dalam penelitian ini sampel berjumlah 200 orang remaja yang tinggal di 

daerah Cipayung Jakarta Timur. 100 remaja perempuan dan 100 remaja 

laki-laki.  

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik 

non-probability sampling yang berarti tidak semua anggota populasi memiliki 

kesempatan yang sama untuk menjadi subjek penelitian. 

 

Pengukuran 

BDI (Beck Depression Inventory) 

BDI digunakan untuk mengukur gejala depresi pada sampel usia 13 tahun 

keatas yang sesuai dengan variabel penelitian. Alat ukur ini menggunakan 

Bahasa Inggris lalu diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia. BDI (Beck 

Depression Inventory) terdiri dari 21 item dan menggunakan skala Likert 

dalam pengisiannya dengan rentang 0 sampai 3. Pada penelitian ini satu 

item dieliminasi (ketertarikan seksual) karena hasil try out pada 10 remaja, 

enggan mengisi item mengenai hubungan seksual tersebut. 
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MBSRQ-AS (The Multidimensional Body Self Relations Questionnaire-Appearance 

Scale) 

Skala ini dibuat secara individu dengan berpedoman pada skala MBSRQ 

(The Multidimensional Body Self Relations Questionnaire). Skala ini terdiri dari 

32 item, evaluasi penampilan (6 item), orientasi penampilan (11 item), 

kepuasan terhadap bagian tubuh (9 item), kecemasan menjadi gemuk (4 

item), dan pengkategorisasian ukuran tubuh (2 item). Pengisian skala ini 

menggunakan skala Likert dari rentang 1 sampai 5. 

 

The BarOn Emotional Quotient Inventory 

Alat ukur ini mengukur kecerdasan emosi pada usia tujuh sampai 18 tahun. 

Skala ini juga dibuat secara individu yang berpedoman pada indikator-

indikator di setiap aspek. Dalam skala ini terdiri dari 39 item dan 

menggunakan skala Likert untuk pengisiannya dengan rentang 1 sampai 5, 

yaitu dari sangat tidak setuju (skala 1) sampai sangat setuju (skala 5). 

 

Prosedur 

Remaja awal adalah usia pertama kali pubertas yang terdapat banyak 

perubahan dalam berbagai aspek. Pemilihan sekolah di tingkat menengah 

pertama kelas VII dan VIII dikarenakan target sampel termasuk dalam usia 

remaja awal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat depresi remaja 

di Jakarta Timur. Pemilihan sekolah dipilih secara acak. Sampel diberikan 

kuesioner dan mengisinya tanpa diberikan batas waktu. 

 

HASIL 

 

Tabel 

Model Summary 

Predictors: (Constant), orientasi penampilan, jk, kategori ukuran tubuh, usia 

pubertas, pengaturanstres, evaluasi penampilan, kepuasan tubuh, cemas gemuk, 

interpersonal, adaptasi, intrapersonal 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perolehan R-square sebesar 0.278 

atau 27.8%. Artinya proporsi varians dari depresi yang dapat dijelaskan oleh 

semua independent variable adalah sebesar 27.8%, sedangkan 72.2% sisanya 

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

Estimate 

1 .527a .278 .236 8.274 
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dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Selanjutnya, diperoleh 

empat koefisien regresi yang signifikan yaitu kemampuan intrapersonal, 

kategori ukuran tubuh, kecemasan menjadi gemuk dan orientasi 

penampilan. 

Sumbangan yang diberikan oleh variabel kemampuan intrapersonal 

terhadap depresi adalah sebesar 11.1%. Sumbangan yang diberikan oleh 

variabel kategori ukuran tubuh terhadap depresi adalah sebesar 8.1%. 

Sumbangan yang diberikan oleh variabel kecemasan menjadi gemuk 

terhadap depresi adalah sebesar 3.2%, dan sumbangan terakhir yang 

signifikan dari variabel orientasi penampilan terhadap depresi adalah 

sebesar 3.1%. 

 

DISKUSI 

 

Secara umum, body image dan kecerdasan emosi berpengaruh terhadap 

depresi remaja. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adel 

Tannous dan Jehan Matar (2010) yang menemukan bahwa terdapat 

pengaruh kecerdasan emosi terhadap depresi remaja Jordania. Hasil 

penelitian Brausch dan Gutierrez (2009) juga menunjukkan bahwa body 

image memiliki pengaruh terhadap depresi remaja Amerika. 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan uji hipotesis yang telah 

dilakukan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel 

kecerdasan emosi yaitu kemampuan intrapersonal, dan body image yaitu 

kategori ukuran tubuh, kecemasan menjadi gemuk, dan orientasi 

penampilan.  

Remaja dengan tugas-tugas perkembangan yang begitu banyak dari 

berbagai aspek kehidupan, memerlukan kecerdasan emosi yang positif 

untuk dapat melalui tugas tersebut dengan baik. Apabila tugas-tugas 

tersebut berhasil diselesaikan dengan baik, maka akan tercapai kepuasan, 

kebahagian dan penerimaan dari lingkungan. Keberhasilan individu 

memenuhi tugas-tugas itu juga akan menentukan keberhasilan individu 

memenuhi tugas-tugas perkembangan pada fase berikutnya (Retnowati, 

2009). 

Variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap depresi 

selanjutnya adalah kategori ukuran tubuh. Kategori  ukuran tubuh adalah 

persepsi dan penilaian individu terhadap berat badan yang dimiliki, seperti 

kekurangan berat badan atau kelebihan berat badan. Remaja dengan 

kategori kegemukan dan obesitas menderita diskriminasi sosial, terutama 
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dari teman sebaya, yang dapat menambah rasa depresi atau membuat self 

esteem remaja tersebut rendah (Ross dalam APA, 2010). 

Variabel berikutnya adalah kecemasan menjadi gemuk signifikan 

mempengaruhi depresi. Dapat diartikan bahwa, semakin tinggi remaja 

cemas menjadi gemuk, maka semakin tinggi pula depresi remaja.  

Dengan tugas perkembangan sosial remaja yaitu mencapai hubungan 

yang baru dengan teman sebaya baik sesama jenis maupun lawan jenis dan 

mencapai peran sosial, kecemasan dengan bentuk tubuh wajar terjadi di 

kalangan remaja. Remaja ingin tampil proporsional agar menarik dan 

tercapai tugas perkembangan tersebut. Remaja yang berusaha konsisten 

untuk mengontrol berat badan, mungkin akan gagal sewaktu-waktu. 

Kegagalan tersebut kemudian mengarah pada perasaan tidak 

menyenangkan, perasaan bersalah, tidak ada harapan, dan jika perasaan-

perasaan tersebut terjadi lebih lama, dapat menyebabkan depresi. 

Variabel terakhir yang menyebabkan depresi remaja dalam penelitian 

ini adalah orientasi penampilan. Orientasi penampilan adalah perhatian 

individu terhadap penampilan diri dan usaha yang dilakukan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan penampilan diri. Dapat diartikan bahwa, 

semakin tinggi keinginan remaja untuk tampil sempurna, maka semakin 

tinggi pula depresi. 

Waktu yang lama dan upaya yang besar untuk mencapai 

kesempurnaan sudah mulai dilakukan dalam aspek penampilan, contohnya 

seperti perhatian terhadap jerawat, kacamata, berat badan, atau raut wajah. 

Remaja yang hanya fokus pada orientasi penampilan tanpa fokus pada 

orientasi kematangan emosi, dapat mempengaruhi kondisi psikologis. 

Ketika upaya yang sudah dilakukan tidak menghasilkan efek yang 

signifikan, remaja cenderung merasa depresi. 
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Abstract 
This study aimed to examine the effect of emotional intelligence and attachment styles to the 
career decision making on SMAN 36 Jakarta. This study used a quantitative approach with 
multiple regression analysis. The sample totaled 237 high school students were taken using a 
non probability sampling technique. In this study, researcher modified the instrumental data, 
namely Assessment of Career Decision Making (ACDM), Wong And Law Intelligence Scale 
(WLEIS) and Adult Attachment Scale (AAS). Research data analysis using SPSS software, 
while for the construct validity testing using CFA. Based on the analysis of data, there is three 
research conclusions. The first conclusion is that there is a significant relationship between 
emotional intelligence and attachment styles to rational career decision making on students. It 
was found that the variable that have a significant effect is the use of emotions. The second 
conclusion is there is no significant relationship between emotional intelligence and 
attachment styles to the intuitive career decision making on students. It was found that the 
variable that have a significant effect is the avoidance attachment style. The final conclusion 
there is a significant relationship between emotional intelligence and attachment styles to 
dependent career decision making on students. It was found that the variable that have a 
significant effect is self emotions appraisal and regulation of emotions. For further study, the 
researcher suggested using other variables such as personality, social support, self efficacy and 
demographic variables. 
 
Keywords: Career decision making; emotional intelligence; attachment style 
 

Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari kecerdasan emosional dan 
pola kelekatan pada pengambilan keputusan untuk memilih karir di SMAN 36 
Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi 
berganda. Penelitian ini mengambil 237 murid sebagai responden dengan 
menggunakan teknik non-probability sampling. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan instrumen yang telah dimodifikasi, yaitu Assessment of Carrer 
Decision Making, skala kecerdasan Wong dan Law (WLEIS), dan skala kelekatan 
orang dewasa (AAS). Data dianalisis dengan menggunakan SPSS dan konstruk 

validitas menggunakan CFA. Terdapat 3 kesimpulan berdasarkan hasil analisis. 
Pertama, ada pengaruh signifikan kecerdasan emosional dan pola kelekatan pada 
pengambilan keputusan rasional. Kedua, tidak ada pengaruh signifikan kecerdasan 
emosional dan pola kelekatan pada pengambilan keputusan intuitif. Terakhir, ada 
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pengaruh signifikan kecerdasan emosional dan pola kelekatan pada pengambilan 
keputusan dependen. Pengaruh signifikan ada pada penilaian emosi diri dan 
regulasi emosi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel 
seperti kepribadian, dukungan sosial, kepercayaan diri, dan demografi. 

 
Kata Kunci: Pengambilan Keputusan Karir, Kecerdasan Emosional, Pola Kelekatan 

 
 
Diterima: 4 November 2014 Direvisi: 29 November 2014 Disetujui: 10 Desember 2014 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Sukardi (1993) menyatakan bahwa pengambilan keputusan karir 

merupakan suatu proses dimana seseorang mengadakan suatu seleksi 

terhadap beberapa pilihan dalam rencana masa depan. Penjelasan lebih 

lanjut dikemukakan oleh Munandir (1996), yang menyatakan bahwa 

keputusan karir yang dimaksud adalah keputusan yang diambil secara arif 

dan teliti serta penuh pertimbangan. Pengambilan keputusan karir berkaitan 

dengan membuat pilihan terkait pendidikan, pelatihan dan pekerjaan 

(Patton & McMahon, 2014). 

Pengambilan keputusan karir bukanlah tugas yang mudah karena hal 

tersebut membutuhkan proses yang dinamis, seperti halnya menentukan 

pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan diri. Memilih karir merupakan 

satu hal yang dialami setiap individu karena tidak ada seorangpun yang 

ingin menjadi pengangguran setelah menamatkan studinya (Supatmi, 2014). 

Oleh karena itu, pengambilan keputusan karir merupakan salah satu 

keputusan penting yang harus dilakukan oleh remaja (Hussain & Rafique, 

2013). 

Pramudi (2015) juga melakukan studi wawancara terhadap beberapa 

siswa yang duduk di bangku kelas XI, diperoleh informasi bahwa terdapat 

beberapa siswa mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan karir. 

Sebagian siswa merasa salah jurusan dan kesulitan menyesuaikan diri 

dengan jurusan pilihannya. Hal tersebut karena mereka belum matang 

dalam mengambil keputusannya. Siswa juga merasa bingung untuk 

melanjutkan ke perguruan tinggi dan belum siap ketika memasuki dunia 

kerja. 

Crites (1969) menemukan bahwa 30% peserta didik merasa 

kebingungan semasa berada di sekolah sebagai akibat dari minimnya 

pengetahuan mereka tentang karir masa depan. Kurangnya informasi yang 
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akurat mengenai pemilihan karir menjadi salah satu penghambat remaja 

dalam mengambil keputusan karirnya secara tepat. Selain itu, peserta didik 

yang akan menamatkan studi tidak mempertimbangkan kesesuaian diri 

pribadi dengan karir yang hendak dituju. Hal ini menunjukkan peserta didik 

belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk membuat pemilihan karir 

yang tepat. Pemilihan karir yang tepat tentunya harus disesuaikan dengan 

minat dan kemampuan remaja (Supatmi, 2014). 

Sebuah penelitian dilakukan oleh Afzal, Atta dan Shujja (2013) untuk 

melihat pengaruh kecerdasan emosional terhadap pengambilan keputusan 

karir. Hasilnya adalah ada pengaruh yang signifikan kecerdasan emosional 

terhadap pengambilan keputusan karir. Dijelaskan juga pengaruh masing-

masing dimensi kecerdasan emosional bahwa dimensi self emotions appraisal 

dan use of emotions memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan other‟s 

emotions appraisal dan regulation of emotions tidak signifikan. Diasumsikan 

bahwa individu yang self emotions appraisal tinggi akan lebih menyadari 

minat, bakat dan kemampuan pada dirinya sehingga dapat mengambil 

keputusan karir dengan baik. Sedangkan, individu dengan use of emotions 

yang tinggi akan membuat individu lebih mampu memecahkan masalah 

terkait dengan pilihan karir (Mayer & Salovey, 1997). 

Selain kecerdasan emosional, variabel independen lainnya yang 

memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan karir adalah gaya 

kelekatan. Ainsworth menjelaskan bahwa gaya kelekatan merupakan cara 

individu berinteraksi ataupun membuat hubungan dengan individu lain. 

Gaya kelekatan ini dibagi menjadi tiga, yaitu gaya kelekatan aman, cemas 

dan menghindar (dalam Akhtar, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh 

Agheli, Abedi, Nilforooshan dan Baghban (2013) menunjukkan bahwa ada 

hubungan negatif antara gaya kelekatan menghindar dengan pengambilan 

keputusan karir rasional. Diasumsikan bahwa individu dengan gaya 

kelekatan menghindar, maka pengambilan keputusan rasionalnya rendah. 

Individu akan kekurangan informasi mengenai karir karena menghindari 

lingkungan sekitar dan tidak percaya dengan individu lainnya. Oleh karena 

itu, individu tidak mampu untuk membuat keputusan karir secara rasional. 

Sedangkan, ada hubungan positif antara gaya kelekatan cemas 

dengan pengambilan keputusan karir intuitif. Individu dengan gaya 

kelekatan cemas memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan hubungan 

dan menghindari individu lainnya. Oleh karena itu, individu tidak dapat 

membuat keputusan secara rasional sehingga lebih menggunakan intuisinya 

sebagai landasan berpikir. Ditemukan juga ada pengaruh signifikan antara 
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gaya kelekatan cemas dengan pengambilan keputusan karir dependen. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan kecerdasan emosional dan gaya 

kelekatan terhadap pengambilan keputusan karir rasional pada siswa dan 

siswi SMA Negeri 36 Jakarta? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan kecerdasan emosional dan gaya 

kelekatan terhadap pengambilan keputusan karir intuitif pada siswa dan 

siswi SMA Negeri 36 Jakarta?  

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan kecerdasan emosional dan gaya 

kelekatan terhadap pengambilan keputusan karir dependen pada siswa 

dan siswi SMA Negeri 36 Jakarta?  

4. Apakah ada pengaruh yang signifikan dimensi-dimensi kecerdasan 

emosional dan gaya kelekatan terhadap pengambilan keputusan karir 

rasional, intuitif dan dependen pada siswa dan siswi SMA Negeri 36 

Jakarta?  

 

METODE 

 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 780, terdiri atas siswa dan siswi 

aktif tahun ajaran 2014/2015 kelas X, XI dan XII. Sampel berjumlah 237 

orang. Kriteria yang menjadi sampel penelitian, yaitu merupakan siswa dan 

siswi aktif tahun ajaran 2014/2015 kelas X-XII dan terdiri dari laki-laki dan 

perempuan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik nonprobability 

sampling yang berarti dalam suatu populasi, tidak semua elemen memiliki 

peluang untuk menjadi sampel penelitian ini. Peneliti melakukan 

pengambilan data dalam waktu satu minggu dengan melakukan 

penelurusan pada tiap jenjang kelas di sekolah yang menjadi populasi 

penelitian. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

pengambilan keputusan karir adalah skala yang dimodifikasi dari Assessment 

of Career Decision Making (ACDM) oleh Harren (1979). Skala kecerdasan 

emosional yaitu skala yang dimodifikasi dari skala kecerdasan emosional 

yang disusun oleh Wong dan Law (2004) dan skala gaya kelekatan oleh 

Ainsworth. (1987). Skala ini memiliki model skala Likert dengan empat 

pilihan jawaban. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan Confirmatory 

Factor Analysis (CFA). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

regresi berganda. 
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HASIL 

 

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh tiga hasil penelitian. Hasil 

penelitian pertama menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kecerdasan emosional dan gaya kelekatan terhadap pengambilan keputusan 

karir rasional pada siswa dan siswi SMA Negeri 36 Jakarta. Nilai R-Square 

sebesar 0,184 yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel 

kecerdasan emosional dan gaya kelekatan memberikan sumbangan sebesar 

18,4% terhadap bervariasinya pengambilan keputusan karir rasional pada 

siswa dan siswi SMA Negeri 36 Jakarta. Hasil penelitian kedua 

menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan antara kecerdasan emosional 

dan gaya kelekatan terhadap pengambilan keputusan karir intuitif. Nilai R-

Square sebesar 0,041 yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel 

kecerdasan emosional dan gaya kelekatan memberikan sumbangan sebesar 

4,1% terhadap bervariasinya pengambilan keputusan karir intuitif pada 

siswa dan siswi SMA Negeri 36 Jakarta. Hasil penelitian ketiga 

menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan 

emosional dan gaya kelekatan terhadap pengambilan keputusan karir 

dependen pada siswa dan siswi SMA Negeri 36 Jakarta. Nilai R-Square 

sebesar 0,074 yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel 

kecerdasan emosional dan gaya kelekatan memberikan sumbangan sebesar 

7,4% terhadap bervariasinya pengambilan keputusan karir dependen pada 

siswa dan siswi SMA Negeri 36 Jakarta. Koefisien regresi masing-masing 

dimensi variabel independen terhadap   variabel   dependen dapat dilihat 

dalam tabel berikut. 

 

Tabel 1 

Koefisien Regresi Variabel Independen Terhadap Pengambilan Keputusan Karir 

Rasional 

 
Variabel Koefisien Regresi 

 

Kecerdasan emosional   
1. Self emotions appraisal .237 (no-sig)  
2. Other‟s emotions .318 (no-sig)  

 appraisal .000 (sig)  
3. Use of emotions .828 (no-sig)  

4. Regulation of emotions   

Gaya kelekatan   
1. Gaya kelekatan aman .091 (no-sig)  
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Variabel Koefisien Regresi 

 

2. Gaya kelekatan cemas .108 (no-sig)  
3. Gaya kelekatan .283 (no-sig)  

 menghindar   

 

Berdasarkan nilai koefisien regresi, use of emotions memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan karir rasional 

pada siswa dan siswi SMA Negeri 36 Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi use of emotions, maka semakin tinggi pula pengambilan 

keputusan karir rasional pada individu. Analisis lebih lanjut pada dimensi 

kecerdasan emosional menunjukkan hasil bahwa use of emotions memiliki 

peran utama dalam proses pengambilan keputusan karir dibandingkan 

dengan dimensi lain. Hasil penelitian ini dapat didukung secara logis 

bahwa penggunaan emosi tidak hanya membuat seseorang untuk 

memahami emosi, akan tetapi juga membuatnya mampu menggunakan 

emosinya dengan cara yang berguna. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa 

kecerdasan emosional dan gaya kelekatan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pengambilan keputusan karir rasional. 

 

Tabel 2 

Koefisien Regresi Variabel Independen Terhadap Pengambilan Keputusan Karir 

Intuitif 

 Variabel Koefisien Regresi  

Kecerdasan emosional   
1. Self emotions appraisal .062 (no-sig)  

2. Other‟s emotions .313 (no-sig)  
 appraisal .625 (no-sig)  

3. Use of emotions .920 (no-sig)  
4. Regulation of emotions   

Gaya kelekatan   
5. Gaya kelekatan aman .896 (no-sig)  

6. Gaya kelekatan cemas .874 (no-sig)  
7. Gaya kelekatan .038 (sig)  

 menghindar   

 

Ditemukan bahwa hanya satu dimensi yang signifikan, yaitu gaya 

kelekatan menghindar. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Agheli, Abedi, Nilforooshan dan Baghban (2013). 

Individu dengan gaya kelekatan menghindar memiliki kecerdasan 
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emosional yang rendah, tidak mampu untuk melawan masalah, serta 

membuat keputusan yang tepat. Dalam beberapa situasi mereka tidak dapat 

membuat keputusan secara logis atau lebih secara intuitif. Individu juga 

cenderung merasa tidak aman dan cemas karena takut tidak mendapatkan 

dukungan dalam pengambilan keputusan karir masa depannya (Palos & 

Drobot, 2010). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kecerdasan 

emosional dan gaya kelekatan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pengambilan keputusan karir intuitif. Hal tersebut dikarenakan 

kontribusi variabel independen yang signifikan pengaruhnya terhadap 

variabel dependen tidak menghasilkan perubahan nilai yang besar sehingga 

menunjukkan tidak ada pengaruh. 

 

Tabel 3 

Koefisien Regresi Variabel Independen Terhadap Pengambilan Keputusan Karir 

Dependen 

 
Variabel Koefisien Regresi 

 
  

Kecerdasan emosional   
1. Self emotions appraisal .037 (sig)  
2. Other‟s emotions .442 (no-sig)  

 appraisal .199 (no-sig)  
3. Use of emotions .004 (sig)  
4. Regulation of emotions   

Gaya kelekatan   
5. Gaya kelekatan aman .865 (no-sig)  

6. Gaya kelekatan cemas .181 (no-sig)  
7. Gaya kelekatan .127 (no-sig)  

 menghindar   

 

Dimensi yang memiliki pengaruh adalah self emotions appraisal 

secara positif dan regulation of emotions secara negatif. Peneliti berasumsi 

bahwa individu yang memahami dirinya dengan baik, maka mereka akan 

menyadari kelebihan dan kekurangan sehingga mengetahui batasan-

batasan pada dirinya. Individu yang merasa kesulitan dalam mengambil 

keputusan karir akan membutuhkan pendapat dan dorongan orang lain. 

Regulation of emotions memiliki pengaruh yang signifikan secara negatif. 

Artinya semakin rendah kemampuan mengelola emosinya, individu akan 

kesulitan dalam mengambil keputusan karir sehingga seolah-olah 

menyerahkan keputusan karir tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu, 

diasumsikan bahwa kecerdasan emosional dan gaya kelekatan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan karir 



Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Gaya Kelekatan terhadap Pengambilan Keputusan Karir 

148 

dependen. 

 

DISKUSI 

 

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional (self emotions 

appraisal, other‟s emotions appraisal, use of emotions, regulation of emotions) 

dan gaya kelekatan (gaya kelekatan aman, gaya kelekatan cemas, gaya 

kelekatan menghindar) terhadap pengambilan keputusan karir rasional 

pada siswa dan siswi SMA Negeri 36 Jakarta. 

2. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional (self 

emotions appraisal, other‟s emotions appraisal, use of emotions, regulation of 

emotions) dan gaya kelekatan (gaya kelekatan aman, gaya kelekatan 

cemas, gaya kelekatan menghindar) terhadap pengambilan keputusan 

karir intuitif pada siswa dan siswi SMA Negeri 36 Jakarta.  

3. Ada pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional (self emotions 

appraisal, other‟s emotions appraisal, use of emotions, regulation of emotions) 

dan gaya kelekatan (gaya kelekatan aman, gaya kelekatan cemas, gaya 

kelekatan menghindar) terhadap pengambilan keputusan karir dependen 

pada siswa dan siswi SMA Negeri 36 Jakarta.  
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INDEKS 
Body Image  

Burnout  

Depresi  

Derajat Kecemasan  

Interaksi Peer Group 

Jenis Kelamin 

Karakter 

Kategorisasi Ukuran Tubuh 

Kecemasan Menjadi Gemuk  

Kecerdasan Emosional  

Kemampuan Intrapersonal  

Kepribadian  

Kesepian  

Komitmen  

Kontrol Diri  

Metode Ruqyah  

Orientasi Masa Depan  

Orientasi Penampilan  

Pengambilan Keputusan Karir  

Penggunaan Internet Kompulsif  

Pengukuran  

Pernikahan 

Pola Asuh 

Pola Kelekatan 

Quasi Experimental  

Religiusitas 

Remaja 

Sabar 

Self-Efficacy 

Stabilitas Pernikahan  

Subjective Well-Being  

Syukur  

The Social Provisions Scale  

Tipe Kepribadian  

Toleransi  

Wanita yang Berperan Ganda 

Work-Family Conflict 



PETUNJUK PENULISAN NASKAH 

BERKALA ILMIAH TAZKIYA 

 

1. Tulisan merupakan karya orisinil penulis (bukan plagiasi) dan belum 

pernah dipublikasikan atau sedang dalam proses publikasi pada media 

lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di 

atas materai Rp6000,-; 

2. Naskah berupa konseptual atau hasil penelitian; 

3. Naskah dapat berbahasa Indonesia dan Inggris; 

4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam bidang Psikologi; 

5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut: 

a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan 

di tengah (centered); 

b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi 

kelembagaan; 

c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris antara 

100-150 kata; 

d. Sistematika penulisan 

Naskah konseptual sistematika sebagai berikut: 

1) Judul; 

2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi 

penulis, dan e-mail; 

3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan 

Inggris, antara 100-150 kata; 

4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep; 

5) Pendahuluan; 

6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan); 

7) Simpulan; dan 

8) Pustaka acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk). 

Kemudian untuk naskah hasil penelitian sebagai berikut: 

1) Judul; 

2) Nama penulis (tanpa gelar akademik, nama dan alamat afiliasi 

penulis dan e-mail; 

3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris antara 100-150 kata; 

4) Kata kunci, antara 2-5 konsep; 

5) Pendahuluan: berisi latar belakang; 

6) Metode; 



7) Pembahasan; 

8) Simpulan; 

9) Pustaka acuan (hanya untuk sumber-sumber yang dirujuk). 

e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran 

B5 ISO (17,6 x 25 cm), margin: atas 2,54 cm, bawah 2,54 cm, kiri 

2,54 cm, dan kanan 2,54 cm. 

f. Panjang naskah antara 15 s.d 20 halaman, spasi 1, huruf Calisto MT, 

ukuran 11pt; 

g. Pengutipan kalimat: kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila 

lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi. 

Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam 

teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. 

Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah bodynote; 

Penulisan bodynote ialah nama belakang penulis dan tahun. 

Contoh: Al Arif (2010) 

h. Pustaka acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, 

nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh: 

1. Buku, contoh: 

Zdankiewicz, W. (2001). Religijnosc Polakow 1991-1998 [The 

religiousness of Poles 1991-1998]. Warsaw, Poland: Pax. 

2. Jurnal, contoh: 

Brown, R. J., Condor, S., Matthews, A., Wade, G., & Willians, 

J. A. (1986). Explaining inter-group differentiation in an 

industrial organization. Journal of Occupational Psychology, 59, 273-

286. doi: 10.111/j.2044-8325.1986.tb00230.x 

3. Artikel yang dikutip dari internet, contoh: 

Day, M. (2009). Young Poles “rejecting” Catholicism. Daily 

Telegraph. Retrieved from 

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/religion/508975

8/Young-Poles-rejecting-Catholicism.html 

4. Majalah, contoh: 

Rahmani, Ima. 2013 “Menyibak Tirai Perilaku”, dalam 

Republika, No.12/XXX111/20, 12 Juli 2013  

5. Makalah dalam seminar, contoh: 

Rahmani, Ima. 2009. “Pengaruh Media Sosial pada 

Perkembangan Remaja,” makalah disampaikan dalam Seminar 

Sarasehan Psikologi diselenggarakan oleh TKIT dan SDIT 

Mardhatillah Sukoharjo Jawa Tengah, 7 November 2015 



i. Simpulan: artikel ditutup dengan kesimpulan; 

j. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap 

dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal 

(S1, S2, S3), dan Bidang keahlian akademik; 

k. Penggunaan bahasa Indonesia. Para penulis harus merujuk kepada 

ketentuan bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan EYD, 

antara lain: 

1) Penulisan huruf kapital 

a) Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama 

kata pada awal kalimat; 

b) Huruf kapital dipakai sebagai hurup pertama petikan 

langsung; 

c) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ungkapan yang 

berhubungan dengan nama  Tuhan dan nama kitab suci, 

termasuk ganti untuk Tuhan; 

d) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama 

gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti 

nama orang; 

e) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama 

jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang 

dipakai sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau 

nama tempat; 

f) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur 

nama orang; 

g) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, 

suku bangsa-bangsa dan bahasa. Perlu diingat, posisi tengah 

kalimat, yang dituliskan dengan huruf kapital hanya huruf 

pertama nama bangsa, nama suku, dan nama bahsa; sedangkan 

huruf pertama kata bangsa, suku, dan bahasa ditulis dengan 

huruf kecil; 

h) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, 

bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah; 

i) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama khas 

dalam geografi; 

j) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur 

nama negara, nama resmi badan/lembaga pemerintah dan 

ketatanegaraan, badan, serta ama dokumen resmi; 



k) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur 

bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama 

badan/lembaga; 

l) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata 

(termasuk semua unsur kata ulang sempurna) dalam 

penulisan nama buku, majalah, surat kabar, dan judul 

karangan, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, dalam, yang, 

untuk yang tidak terletak pada posisi awal; 

m) Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata 

penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai dalam 

penyapaan; 

n) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan 

nama gelar, pangkat, dan sapaan; 

o) Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda. 

2) Penulisan tanda baca titik (.) 

a) Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan 

pertanyaan atau seruan. Tanda titik dipakai di belakang 

angka atau huruf pengkodean suatu judul bab dan subbab; 

b) Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, 

dan detik yang menunjukkan waktu dan jangka waktu; 

c) Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan 

atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah; 

d) Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang 

tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan 

tempat terbit dalam daftar pustaka; 

e) Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau 

kelipatannya; 

f) Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul, misalnya judul 

buku, karangan lain, kepala ilustrasi, atau tabel; 

g) Tanda titik tidak dipakai di belakang (1) alamat pengirim atau 

tanggal surat atau (2) nama dan alamat penerima surat. 

3) Penulisan tanda koma (,) 

a) Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu 

perincian atau pembilangan; 

b) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang 

satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata 

seperti tetapi atau melainkan; 



c) Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari 

induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk 

kalimat; 

d) Tanda koma harus dipakai di belakang kata atau ungkapan 

penghubung antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat, 

seperti oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, akan 

tetapi; 

e) Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti o, ya, 

wah aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat di dalam 

kalimat; 

f) Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung 

dari bagian lain dalam kalimat; 

g) Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan 

kaki; 

h) Tanda koma dipakai di antara orang dan gelar akademik 

yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan 

nama diri, keluarga, atau marga; 

i) Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan 

yang sifatnya tidak membatasi; 

j) Tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca di 

belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat; 

k) Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan 

langsung dari bagian lain yang mengiringinya  dalam kalimat 

jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau 

tanda seru. 

4) Tanda titik koma (;) 

a) Tanda titik koma untuk memisahkan bagian-bagian kalimat 

yang sejenis dan setara; 

b) Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung 

untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat 

majemuk; 

c) Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan unsur-unsur 

dalam kalimat kompleks yang tidak cukup dipisahkan 

dengan tanda koma demi memperjelas arti kalimat secara 

keseluruhan. 

5) Penulisan huruf miring 

a) Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama 

buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan; 



b) Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau 

mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata; 

c) Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata 

ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang sudah disesuaikan 

ejaannya. 

6) Penulisan kata dasar 

Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. 

7) Penulisan kata turunan 

a) Imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) ditulis serangkaian 

dengan kata dasarnya; 

b) Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan, atau 

akhiran ditulis serangkaian dengan kata yang langsung 

mengikuti atau mendahuluinya; 

c) Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat 

awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis 

serangkai. 

8) Bentuk ulang 

Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda 

hubung. 

9) Gabungan kata 

a) Gabungan kata yang lazim disebutkan kata majemuk, 

termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah; 

b) Gabungan kata, termasuk istilah khusus, yang mungkin 

menimbilkan salah pengertian dapat ditulis dengan tanda 

hubung untuk menegaskan pertalian unsur yang berkaitan; 

c) Gabungan kata berikut ditulis serangkai karena hubungannya 

sudah sangat padu sehingga tidak dirasakan lagi sebagai dua 

kata; 

d) Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam 

kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. 

10) Kata ganti ku, kau, mu, dan nya 

Kata ganti ku dan kau sebagai bentuk singkat kata aku dan 

engkau, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. 

11) Kata depan di, ke, dan dari 

Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah 

dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. 

12) Kata sandang si dan sang 



Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 

13) Penulisan pertikel 

a) Partikel –lah dan –kah ditulis serangkai dengan kata yang 

mendahuluinya; 

b) Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya; 

c) Partikel per yang berarti (demi), dan (tiap) ditulis terpisah dari 

bagian kalimat yang mendahuluinya atau mengikutinya. 

6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan 

dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki. 

7. Naskah diserahkan kepada penyunting selambat-lambatnya dua bulan 

sebelum waktu penerbitan dikirim ke email: journaltazkiya@gmail.com. 
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