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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara Iklim sekolah dengan 

kecenderungan perilaku bullying. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
ada hubungan negatif antara iklim sekolah dengan kecenderungan perilaku bullying. 
Semakin negatif iklim sekolah semakin tinggi kecenderungan perilaku bullying. 
Sebaliknya semakin positif Iklim sekolah maka semakin rendah kecenderungan perilaku 
bullying. 

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 73 siswa/siswi SMP Negeri 2 
Bantul, Yogyakarta. Pengumpulan data menggunakan dua jenis skala, yaitu skala 
kecenderungan perilaku bullying dan skala iklim sekolah. Metode analisis data yang 
dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Product Moment Pearson dengan bantuan 
program SPSS 11,5. 

Hasil penelitian uji hubungan dalam hipotesis iklim sekolah dengan 
kecenderungan perilaku bullying menggunakan teknik korelasi Product Moment Pearson 
menunjukkan bahwa kofisien korelasi r=- 0.459 dengan p=0.000 (p<0.01), artinya 
hipotesis penelitian diterima. 
 
Kata Kunci : Iklim Sekolah, Kecenderungan Perilaku Bullying. 

 
 

PENDAHULUAN  
 

Saat ini berbagai masalah tengah 
melingkupi dunia pendidikan di 
Indonesia. Salah satunya yang cukup 
marak akhir-akhir ini adalah kasus 
kekerasan atau agresivitas baik oleh 
guru terhadap siswa, maupun antar 
sesama siswa sendiri. Kekerasan yang 
ditemui tersebut tak hanya secara fisik 
namun juga secara psikologis. 
Kekerasan seperti ini (kekerasan yang 
dilakukan oleh pihak yang merasa diri 
lebih berkuasa atas pihak yang 
dianggap lebih lemah) disebut dengan 
bullying. 

Sebagai contoh, kasus 
penganiayaan IPDN yang terjadi 
berulang kali, penganiayaan pada salah 
satu sekolah pelayaran di Jakarta, genk 
nero, merupakan beberapa kasus 
bullying yang terekspos media. Oleh 
banyak pihak, kasus bullying seperti ini 
diibaratkan dengan fenomena gunung 

es, tampak sedikit di permukaan namun 
sebenarnya masih banyak yang belum 
terdeteksi.  

Hasil survei yang dilakukan oleh 
yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA) 
dalam workshop anti bullying tertanggal 
28 April 2006 yang dihadiri oleh lebih 
kurang 250 peserta menemukan 94,9% 
peserta menyatakan bullying memang 
terjadi di Indonesia (Yayasan SEJIWA, 
2008). Di Indonesia timur, khususnya 
Maluku Utara kekerasan di sekolah juga 
tinggi. Pada akhir tahun 2005, Erick Van 
Diesel dari National Child Protection 
Adviser Save the Children United 
Kingdom memaparkan dari 800 orang 
anak, 70% mengalami kekerasan fisik. 
(Ayuningtyas, 2006). 

Di Jakarta, lima orang siswa kelas 
12 ditahan pihak kepolisian atas laporan 
penganiayaan terhadap siswa kelas 10. 
Penganiayaan tersebut terkait paksaan 
lima siswa kelas 12 tersebut pada siswa 
kelas 10 untuk bergabung dalam 
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kelompok siswa tidak resmi 
(http://www.antara.co.id/21/2/09). 
Sebagai kota pelajar, cukup 
mencengangkan bahwa ternyata di 
Yogyakarta, untuk tingkat SMP dan 
SMA kasus bullying termasuk yang 
paling tinggi dibandingkan Jakarta dan 
Surabaya (70,65%) 
(http://www.kompas.com/21/02/09). 

Bentuk bullying yang terjadi 
didominasi oleh bullying secara fisik. 
Penelitian yang dilakukan dalam bulan 
Mei-Oktober 2008 pada dua SMA negeri 
dan swasta Yogyakarta menunjukkan 
siswa mengalami bullying fisik seperti 
ditendang dan didorong sebesar 
75,22%. Selain itu siswa juga 
mengalami bentuk lain bullying seperti 
dihukum push up atau berlari (71,68%), 
dipukul (46,02%), dijegal atau diinjak 
kaki (34,51%), dijambak atau ditampar 
(23,9%), dilempari dengan barang 
(23,01%), diludahi (22,12%), ditolak 
(15,93%),dipalak atau dikompas 
(30,97%). 

Bullying secara psikologis juga 
dialami oleh siswa seperti difitnah atau 
digosipkan (92,99%), dipermalukan di 
depan umum (79,65%), dihina atau 
dicaci (44,25%), dituduh 
(38,05%),disoraki (38,05%) bahkan 
diancam (33,62%) 
(http://kesehatan.kompas.com/21/2/09). 

Ade, salah seorang siswa SMA 
swasta di Yogya mengaku sudah 
beberapa kali dipukuli oleh teman satu 
sekolahnya. Ade, memilih mendiamkan 
perilaku yang diterimanya karena jika 
melapor Ade akan kembali dipukuli oleh 
pelaku. Begitu juga dengan seorang 
siswi SMA swasta. Kasus kekerasan 
yang dialaminya dilakukan oleh teman 
perempuannya sendiri. Kasus-kasus 
tersebut diawali dengan hal-hal yang 
sepele seperti memanggil dengan nama 
yang kurang baik hingga pertengkaran 
yang melibatkan nama orangtua (b, 
2009). 

Tak hanya di tingkat SMA, bullying 
juga terjadi di tingkat Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) bahkan 

sekolah dasar (SD). Putri (10) bukan 
nama sebenarnya, mengeluh dadanya 
sakit akibat ditendang salah satu teman 
sekelasnya. Bocah kelas empat SD ini 
tidak berani melapor pada gurunya 
karena diancam. Teman-teman 
sekelasnya juga tidak punya nyali untuk 
membalas. Kejadian itu berawal saat 
istirahat anak-anak sebuah SD di 
wilayah Umbulharjo ini berkumpul di 
kelas. Mereka saling bercanda tapi 
rupanya tak berkenan di hati pelaku. 
Spontan bocah laki-laki itu menendang 
Putri yang berada di sampingnya. Putri 
tidak berani membalas karena bocah 
tersebut dikenal bandel. Kejadian itu 
bukan yang pertama kali dialami Putri 
dan teman-temannya. Hingga suatu 
hari, kejadian yang sama terulang lagi, 
tapi korbannya lebih dari satu anak. 
Kejadian tersebut dilaporkan kepada 
kepala sekolah yang kemudian 
memanggil pelaku (Riyana dkk, 2009). 

Badu (nama telah disamarkan) 
salah seorang siswa kelas satu di salah 
satu SMP Negeri di Bantul, mengatakan 
saat masuk sekolah dirinya dan teman-
teman beberapa kali dimintai uang oleh 
siswa kelas dua dan kelas tiga, karena 
takut Badu tak berani menolak atau 
melapor pada guru. Komar (juga bukan 
nama sebenarnya) siswa salah satu 
SMP di Bantul bahkan mengalami 
kekerasan secara fisik. Beberapa kali 
Komar dipukuli hingga merasakan sakit 
pada dada dan perut (Riyana dkk, 2009) 

Bullying adalah penghambat besar 
bagi seorang anak untuk 
mengaktualisasikan diri. Bullying tidak 
memberi rasa aman dan nyaman, 
membuat para korban bullying merasa 
takut dan terintimidasi, rendah diri serta 
tak berharga, sulit berkonsentrasi dalam 
belajar, tidak bergerak untuk 
bersosialisasi dengan lingkungannya, 
enggan bersekolah, pribadi yang tidak 
percaya diri dan sulit berkomunikasi, 
sulit berpikir jernih sehingga prestasi 
akademisnya dapat terancam merosot. 
Mungkin pula, para korban bullying  
akan kehilangan rasa percaya diri 

http://www.antara.co.id/21/2/09
http://www.kompas.com/21/02/09
http://kesehatan.kompas.com/21/2/09


PSIKOHUMANIKA : Vol.II No.1 Desember 2009 – ISSN 1979-0341 

 

 

4 

kepada lingkungan yang banyak 
menyakiti dirinya (Yayasan SEJIWA, 
2008). 

Olweus (Adams & Conner, 2008) 
mengemukakan bagi para pelaku 
bullying ketika menjadi orangtua 
cenderung memiliki anak yang lebih 
agresif, bahkan 60% para pelaku 
bullying semasa duduk di bangku kelas 
enam hingga kelas sembilan sekurang-
kurangnya mendapatkan satu hukuman 
kejahatan kriminal diusia 24 tahun. 

Rigby, Williams dkk, Bond dkk (Al-
aynsley, 2008) juga menemukan 
simptom dari depresi berhubungan 
dengan pengalaman sebagai korban 
bullying. Mereka juga mengemukakan 
adanya gabungan antara harga diri dan 
pengalaman sebagai korban bullying 
terbentuk sangat kuat. Sebagian 
penelitian mengidentifikasikan adanya 
hubungan sebab akibat antara 
pengalaman sebagai korban bullying 
dan rendahnya kemampuan perasaan 
untuk diterima secara sosial. 

Astuti (2008) menyebutkan salah 
satu faktor penyebab perilaku bullying 
adalah situasi sekolah yang tidak 
harmonis atau diskriminatif. Hoy dan 
Miskel (Rovai dkk, 2005) mendefinisikan 
situasi, suasana atau atmosfer suatu 
karakteristik internal dalam suatu 
sekolah yang membedakannya dengan 
sekolah lain dan mempengaruhi perilaku 
orang-orang di dalamnya dengan iklim 
sekolah.  

Iklim sekola ini juga dapat 
diartikan sebagai suatu suasana atau 
kualitas dari sekolah untuk membantu 
individu masing-masing merasa 
berharga secara pribadi, bermartabat 
dan penting secara serentak dapat 
membantu terciptanya suatu perasaan 
memiliki terhadap segala sesuatu di 
sekitar lingkungan sekolah (Freiberg, 
2005). 

Pengalaman anak selama berada 
di sekolah merupakan suatu hal 
fundamental dalam kesuksesan 
transisinya menjadi orang dewasa. Di 
sekolah anak belajar untuk berunding 

dan merundingkan kembali hubungan 
mereka, self-image dan belajar untuk 
bebas. Sekolah lah tempat anak 
menanamkan kemampuan-kemampuan 
interpersonal, menemukan dan 
menyaring kekuatan dan perjuangan 
atas kemungkinan-kemungkinan 
sesuatu yang melukai mereka. 
Sehingga, sudah seharusnya sekolah 
harus menyediakan suatu lingkungan 
yang aman bagi anak berkembang 
secara akademis, hubungan, emosional 
dan perilaku (Wilson, 2004). 

Freiberg (Ross dan Lowther, 
2003) menyatakan Iklim sekolah yang 
positif dapat meningkatkan performansi 
staff, mempromosikan moral yang lebih 
tinggi, meningkatkan prestasi siswa. 
Melihat pemaparan dan penjelasan 
tersebut, peneliti merasa tertarik untuk 
mengetahui apakah ada hubungan 
antara iklim sekolah dengan 
kecenderungan perilaku bullying? 

 
 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Kecenderungan Perilaku Bullying 
Olweus (Flynt&Morton, 2006) 

mengartikan bullying sebagai suatu 
perilaku agresif yang diniatkan untuk 
menjahati atau membuat individu 
merasa kesusahan, terjadi berulang kali 
dari waktu ke waktu dan berlangsung 
dalam suatu hubungan yang tidak 
terdapat keseimbangan kekuasaan atau 
kekuatan di dalamnya. Hergert 
(Flynt&Morton, 2006) mendefinisikan 
bullying dengan aggresi secara bebas 
atau perilaku melukai secara penuh 
kepada orang lain yang dilakukan 
secara berulang dari waktu ke waktu. 

Olweus dalam Olweus Bully/victim 
questionnaire (Solberg&Olweus, 2003) 
membagi aspek-aspek bullying meliputi: 
1. Verbal 

Mengatakan sesuatu yang berarti 
untuk menyakiti atau menertawakan 
seseorang (menjadikannya bahan 
lelucon) dengan 
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menyebut/menyapanya dengan 
nama yang menyakiti hatinya, 
menceritakan kebohongan atau 
menyebarkan rumor yang keliru 
tentang seseorang. 

2. Indirect 
Sepenuhnya menolak atau 
mengeluarkan seseorang dari 
kelompok pertemanan atau 
meninggalkannya dari berbagai hal 
secara disengaja atau mengirim 
catatan dan mencoba membuat 
siswa yang lain tidak menyukainya. 

3. Physical 
Memukul, menendang, mendorong, 
mempermainkan atau meneror dan 
melakukan hal-hal yang bertujuan 
menyakiti. 

Terdapat tujuh faktor yang 
mempengaruhi terjadinya bullying 
(Astuti, 2008) yaitu: 
1. Perbedaan kelas (senioritas), 

ekonomi, agama, jender, etnisitas 
atau rasisme. 
Pada dasarnya, perbedaan (terlebih 
jika perbedaan tersebut bersifat 
ekstrim) individu dengan suatu 
kelompok dimana ia bergabung, jika 
tidak dapat disikapi dengan baik 
oleh anggota kelompok tersebut, 
dapat menjadi faktor penyebab 
bullying.  Sebagai contoh adanya 
perbedaan kelas dengan anggapan 
senior – yunior, secara tidak 
langsung berpotensi memunculkan 
perasaan senior lebih berkuasa 
daripada yuniornya. Senior yang 
menyalahartikan tingkatannya dalam 
kelompok, dapat memanfaatkannya 
untuk mem-bully yunior. Individu 
yang berada pada kelas ekonomi 
yang berbeda dalam suatu 
kelompok juga dapat menjadi salah 
satu faktor penyebab bullying. 
Individu dengan kelas ekonomi yang 
jauh berbeda dengan kelas ekonomi 
mayoritas kelompoknya berpotensi 
menjadi korban. Contoh kasus, pada 
tahun 2005 silam seorang siswa 13 
tahun salah satu siswi SMP Negeri 
di Jakarta yang bunuh diri karena 

malu sering diejek anak tukang 
bubur oleh teman-temannya 
(Yayasan Sejiwa, 2008). 

2. Tradisi senioritas. 
Senioritas yang salah diartikan dan 
dijadikan kesempatan atau alasan 
untuk membully junior terkadang 
tidak berhenti dalam suatu periode 
saja. Hal ini tak jarang menjadi 
peraturan tak tertulis yang 
diwariskan secara turun temurun 
kepada tingkatan berikutnya. 
Sebagai contoh, salah satu SMA di 
Jakarta memiliki aturan yang tidak 
jelas alasannya, yaitu siswa kelas X 
dilarang melewati daerah kelas Y. 
Jika, hal tersebut dilanggar, siswa 
yang lewat tersebut akan dibentak. 
Siswa tak berani untuk melanggar 
aturan ini, karena larangan tersebut 
telah berlangsung turun temurun 
selama bertahun-tahun lamanya. 

3. Senioritas, sebagai salah satu 
perilaku bullying seringkali pula 
justru diperluas oleh siswa sendiri 
sebagai kejadian yang bersifat laten. 
Bagi mereka keinginan untuk 
melanjutkan masalah senioritas ada 
untuk hiburan, penyaluran dendam, 
iri hati atau mencari popularitas, 
melanjutkan tradisi atau 
menunjukkan kekuasaan. 

4. Keluarga yang tidak rukun. 
Kompleksitas masalah keluarga 
seperti ketidakhadiran ayah, ibu 
menderita depresi, kurangnya 
komunikasi antara orangtua dan 
anak, perceraian atau 
ketidakharmonisan orangtua dan 
ketidakmampuan sosial ekonomi 
merupakan penyebab tindakan 
agresi yang signifikan. 

5. Situasi sekolah yang tidak harmonis 
atau diskriminatif. 
Bullying juga dapat terjadi jika 
pengawasan dan bimbingan etika 
dari para guru rendah, sekolah 
dengan kedisiplinan yang sangat 
kaku, bimbingan yang tidak layak 
dan peraturan yang tidak konsisten. 
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6. Karakter individu/kelompok seperti: 
a. Dendam atau iri hati. 
b. Adanya semangat ingin 

menguasai korban dengan 
kekuasaan fisik dan daya tarik 
seksual. 

c. Untuk meningkatkan popularitas 
pelaku di kalangan teman 
sepermainannya (peers). 

d. Persepsi nilai yang salah atas 
perilaku korban. 
Korban seringkali merasa dirinya 
memang pantas untuk 
diperlakukan demikian (dibully), 
sehingga korban hanya 
mendiamkan saja hal tersebut 
terjadi berulang kali pada dirinya. 
 
 

B. Iklim Sekolah 
Iklim sekolah ini juga dapat 

diartikan sebagai suatu suasana atau 
kualitas dari sekolah untuk membantu 
individu masing-masing merasa 
berharga secara pribadi, bermartabat 
dan penting secara serentak dapat 
membantu terciptanya suatu perasaan 
memiliki terhadap segala sesuatu di 
sekitar lingkungan sekolah (Freiberg, 
2005). 

Kassabri M.K, Benbenishty R, 
Astor R.A, (2005) juga membagi aspek 
iklim sekolah atas tiga aspek: 
1. School policy against violence that 

include clear, consist and fair rules 
Kejelasan peraturan sekolah 
terhadap perilaku kekerasan, 
kejelasan ini terjadi secara konsisten 
dan peraturan yang adil. Meliputi 
pertimbangan para siswa mengenai 
kebijakan sekolah atau prosedur 
yang mengarah pada pengurangan 
kekerasan. 

2. Teacher support of students 
Dukungan yang diberikan guru 
terhadap siswa meliputi hubungan 
guru dan siswa yang dapat 
mendukung siswa. 

3. Students participation in decision 
making and in the design of 

interventions to prevent school 
violence 
Sejauh mana keterlibatan siswa 
dalam pembuatan keputusan dan 
rancangan intervensi untuk 
pencegahan kekerasan di sekolah. 
Hal ini dapat dilihat dengan 
mengukur perasaan responden 
bagaimana peran siswa dalam 
melihat isu kekerasan di sekolah. 

 
 

METODE PENELITIAN 
 

A. Subjek Penelitian 
Karakteristik subjek penelitian 

adalah siswa yang tengah menempuh 
pendidikan menengah pertama di 
Yogyakarta, berdomisili di Yogyakarta 
baik laki-laki maupun perempuan. 

 
B.    Metode Pengumpulan Data 

 Untuk mengukur kecenderungan 
perilaku bullying peneliti membuat 
sendiri alat ukur kecenderungan 
perilaku bullying berdasarkan aspek 
yang dipaparkan oleh Olweus yaitu 
verbal, indirect dan physical. Skala ini 
bertujuan untuk melihat sejauh mana 
kecenderungan siswa melakukan 
bullying.  

Skala kecenderungan perilaku 
bullying peneliti terdiri atas aitem 
berformat pernyataan dengan pilihan. 
Tiap-tiap aitem terdiri atas lima pilihan 
atau alternatif jawaban. Pilihan 
pernyataan di tiap-tiap aitem terdiri atas 
sangat tidak setuju (skor 1), tidak setuju 
(skor 2), setuju (skor 3) dan sangat 
setuju (skor 4). Semakin besar skor 
yang diperoleh semakin tinggi tingkat 
kecenderungan perilaku bullying.  

 
C. Metode Analisis Data 

      Analisis data menggunakan tehnik 
korelasi product moment dengan 
bantuan analisis program SPSS for 
windows 11.5. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Subjek Penelitian 

Berdasarkan hasil sebaran skala, diketahui bahwa mayoritas subjek adalah 
perempuan (44 orang). Berikut gambaran umum terkait subjek peneltian berdasarkan 
data yang disebar: 

Tabel 1 
Deskripsi subjek penelitian 

Faktor Kategori Jumlah Total 

Jenis 
Kelamin 

Laki-laki 
Perempuan 

29 
44 

73 

Kelas VII 
VIII 

36 
37 

73 

Usia 12 tahun 
13 tahun 
14 tahun 
15 tahun 

6 
29 
31 
7 

73 

 
 

2. Deskripsi Data Penelitian 
Tabel 2 

Deskripsi data penelitian 

Variabel 
Hipotetik Empirik 

Min Max Mean SD Min Max Mean SD 

Kecenderungan 
Perilaku Bullying 

40 235 100 20 40 112 
16,096

9 
16,03050 

Iklim Sekolah 
17 68 42,5 8,5 32 61 

47,849
3 

5,42287 

 
Tabel 3 

Kecenderungan perilaku bullying 

Kategori Rentang Skor Jumlah Prosentase 

Sangat Rendah 
Rendah 
Sedang 
Tinggi 

Sangat Tinggi 

X <  64 
64  < X <  88 
88 < X <  112 
112 < X < 136 

136 < X 

35 
30 
7 
1 
0 

47,94% 
41,09% 
9,58% 
1,36% 

0% 

 
Tabel 4 

Iklim Sekolah 

Kategori Rentang Skor Jumlah Prosentase 

Sangat Negatif 
Negatif 
Netral 
Positif 

Sangat Positif 

X <  27,2 
27,2  < X <  37,4 
37,4 < X < 47,6 
47,6 < X < 57,8 

57,8 < X 

0 
2 
32 
37 
2 

0% 
2,73% 

43,83% 
50,68% 
2,73% 

 
Berdasarkan tabel di atas, dapat 

dilihat bahwa sebagian besar subjek 
memiliki kecenderungan perilaku 
bullying yang sangat rendah (47,94%).  
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Sedangkan untuk kategorisasi 
iklim sekolah, sebagian besar subjek 

menilai iklim sekolahnya positif 
(50,68%). 

 
3. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji normalitas 
dan uji linearitas, peneliti melakukan uji 
hipotesis dengan tehnik korelasi product 
moment dari pearson. Hasil uji hipotesis 
menunjukkan koefisien korelasi r untuk 
kedua variabel sebesar 0,459 dengan p 
= 0,000 (p<0,05). Hal tersebut 
menunjukkan adanya korelasi negatif 
antara iklim sekolah dengan 
kecenderungan perilaku bullying yang 
sangat signifikan, atau dengan kata lain 
semakin positif iklim sekolah semakin 
rendah kecenderungan perilaku 
bullying. 

 
4. Analisis Tambahan 

Analisis koefisien determinasi 
(r2) iklim sekolah dengan 
kecenderungan perilaku bullying 
menunjukkan nilai sebesar 0,210. Hal ini 
menunjukkan variabel iklim kelas 
memberikan sumbangan sebesar 21% 
terhadap kecenderungan perilaku 
bullying. 

Hasil analisis regresi 
menunjukkan aspek teacher support of 
students memberikan sumbangan 
sebesar 20,6% (R Square Change = 
0,206). Dua aspek iklim sekolah yang 
lainnya yaitu students participation in 
decision making and in the design of 
interventions to prevent school violence 
memberikan sumbangan sebesar 12,9% 
(R Square Change = 0,129) dan aspek 
school policy against violence that 
include clear, consist and fair rules 
memberikan sumbangan sebesar 10,6% 
(R Square Change = 0,106). 

Analisis uji beda t-test peneliti 
gunakan untuk mengetahui adakah 
perbedaan kecenderungan perilaku 
bullying oleh laki-laki dan perempuan. 
Analisis yang dilakukan peneliti 
menunjukkan ada perbedaan yang 
sangat signifikan pada kecenderungan 
perilaku bullying antara laki-laki dan 
perempuan. Hal ini dapat dilihat dari 

skor t pada equal variances assumed 
5,741 dan significant one-tailednya 
menunjukkan p = 0,000 (p<0,01). 

Siswa laki-laki cenderung 
berperilaku bullying pada keseluruhan 
aspek perilaku bullying dibandingkan 
siswa perempuan. Hal ini terlihat dari 
nilai rata-rata yang diperoleh siswa laki-
laki pada aspek bullying verbal sebesar 
23,1724 lebih tinggi daripada nilai rata-
rata siswa perempuan 17,8864. Begitu 
juga pada aspek bullying indirect nilai 
rata-rata siswa laki-laki 27,4828 lebih 
tinggi daripada siswa perempuan 
20,7720. Pada aspek bullying physical 
nilai rata-rata siswa laki-laki mencapai 
26,2848 dibandingkan siswa perempuan 
yang nilai rata-ratanya mencapai 
20,1591. 

Berbeda dengan skala iklim 
sekolah, hanya pada aspek school 
policy against violence that include 
clear, consist and fair rules yang 
menunjukkan tidak ada perbedaan 
penilaian pada siswa laki-laki maupun 
perempuan. Hal ini dapat dilihat 
besarnya nilai signifikansi one-tailed dari 
ketiga aspek iklim sekolah, hanya 
signifikansi pada aspek school policy 
against violence that include clear, 
consist and fair rules yang menunjukkan 
nilai 0,114 (p>0,05). Pada aspek 
teacher support nilai p sebesar 0,0115 
(p<0,05) dan aspek students 
participation in decision making and in 
the design of interventions to prevent 
school violence memiliki besaran angka 
signifikansi 0,0065 (p<0,05). 

Oleh siswa perempuan teacher 
support dinilai lebih tinggi daripada 
siswa laki-laki. Hal ini terlihat dari nilai 
rata-rata yang diperoleh siswa 
perempuan dalam aspek ini yaitu 
17,6136 dibandingkan laki-laki yang 
bernilai rata-rata 16,5862. Demikian 
pula dalam aspek aspek students 
participation in decision making and in 
the design of interventions to prevent 
school violence, siswa perempuan 
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bernilai rata-rata 19,5909 sedangkan 
siswa laki-laki bernilai rata-rata 17,7931. 

Peneliti juga mencoba melihat 
adakah perbedaan kecenderungan 
perilaku bullying berdasarkan tingkatan 
kelas. Namun, setelah melakukan 
analisis uji beda t-test, baik pada skala 
kecenderungan perilaku bullying 
maupun pada skala iklim sekolah tidak 
terdapat perbedaan antar kelas tujuh 
dan kelas delapan. 

Hal ini terlihat dari hasil uji beda 
t-test, dimana skor t untuk 
kecenderungan perilaku bullying 
sebesar -0,985 dengan signifikansi one 
tailed sebesar 0,164 (p>0,05). Skor t 
untuk iklim sekolah berdasarkan hasil uji 
beda sebesar -0,583, dengan nilai 
signifikansi one tailed 0,281 (p>0,05). 

 
 

B. Pembahasan 
Penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti kali ini bertujuan untuk 
mengetahui adanya hubungan antara 
iklim sekolah dengan kecenderungan 
perilaku bullying. Setelah melalui 
berbagai analisis, diketahui bahwa data 
yang disebar oleh peneliti terhadap 
subjek memenuhi syarat normalitas 
serta linearitas. Lebih lanjut, hal ini 
memungkinkan peneliti untuk 
melakukan uji hipotesis dengan analisis 
statistik product moment dari Pearson. 

Hasil analisis uji hipotesis 
menunjukkan hipotesis yang diajukan 
oleh peneliti diterima, yaitu ada 
hubungan negatif yang sangat signifikan 
antara iklim sekolah dengan 
kecenderungan perilaku bullying. 
Semakin positif iklim sekolah, semakin 
rendah kecenderungan perilaku 
bullying, sebaliknya semakin negatif 
iklim sekolah, semakin tinggi 
kecenderungan perilaku bullying. 

Temuan dalam penelitian kali ini 
sejalan dengan temuan penelitian yang 
dilakukan oleh Kassabri dkk, (2008), 
yaitu iklim sekolah yang positif 
berhubungan dengan rendahnya tingkat 
korban kekerasan di sekolah. Hal ini 

juga turut mendukung penelitian yang 
dilakukan oleh Adam dan Corner (2008) 
yaitu adanya hubungan negatif yang 
sangat signifikan antara lingkungan 
psikososial sekolah terhadap prediksi 
perilaku bullying. 

Iklim sekolah menggarisbawahi 
nilai-nilai individu, perilaku dan norma 
kelompok. Berdasarkan perspektif teori 
motivasi, persepsi siswa akan iklim 
sekolah adalah bagian penting, karena 
iklim sekolah akan membentuk sikap 
dan kognisi tentang diri mereka dan 
pada akhirnya berkontribusi pada hasil 
keluaran. Persepsi atas kualitas iklim 
sekolah yang baik, dapat menjaga 
remaja dari resiko pengalaman 
peningkatan tingkat emosi dan masalah 
perilaku (Loukas dkk, 2004). 

Kassen (Langdon dan Preble, 
2008) dalam studi longitudinalnya 
menemukan iklim sekolah secara 
signifikan terkait dengan perubahan 
bullying. Secara lebih khusus dijelaskan 
bahwa dengan minimnya chaos 
(kekacauan) di sekolah dan lebih 
banyaknya fokus pada kegiatan 
akademik lambat laun menghilangkan 
perilaku bullying dari sekolah. 

Lebih lanjut hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa siswa laki-laki 
mendominasi dalam kecenderungan 
perilaku bullying. Hal ini juga menjadi 
jawaban atas rendahnya kategorisasi 
subjek dalam penelitian kali ini yang 
berada pada tingkatan sangat rendah. 
Berdasarkan deskripsi subjek penelitian, 
peneliti memperoleh data bahwa 
mayoritas subjek dalam penelitian kali 
ini adalah perempuan. Penelitian yang 
dilakukan oleh Obrdalj dan Rumboltd 
(2008) juga menemukan kebanyakan 
dari subjek dari dua kota tempat 
berlangsungnya penelitian, laki-laki lebih 
sering menjadi pelaku bullying. 
Demikian pula hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Aluede dkk (2006) yang 
menunjukkan bahwa remaja laki-laki 
lebih sering menjadi pelaku sekaligus 
juga korban dari bullying. 
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Alasan mengapa anak laki-laki 
cenderung lebih agresif secara 
psikologis dijelaskan hal ini terkait 
dengan kebutuhan mereka untuk 
menunjukkan kekuatannya secara fisik, 
tetapi faktor secara biologis juga harus 
tetap diperhatikan (Obrdalj dan 
Rumboltd, 2008). Hasil penelitian yang 
dilakukan peneliti juga menunjukkan 
tidak ada perbedaan kecenderungan 
perilaku bullying berdasarkan tingkatan 
kelas. Hal ini memperkuat hasil 
penelitian sebelumnya yang dilakukan 
oleh Obrdalj dan Rumboltd (2008) yang 
juga menyatakan bahwa tidak ada 
perbedaan perilaku bullying 
berdasarkan tingkatan kelas. 

Berdasarkan analisis regresi 
yang dilakukan peneliti diketahui bahwa 
kejelasan dan rasa adil akan peraturan 
di sekolah pada subjek penelitian 
memberi sumbangan sebesar 10,6%. 
Welsh (Sprott, 2004) menyelidiki efek 
dari iklim sekolah dan faktor individu 
dalam berbagai hasil menemukan di 
luar dan di atas faktor individual, 
keadilan dan kejelasan peraturan, serta 
pengaruh siswa memiliki kaitan yang 
signifikan untuk menurunkan tingkat 
penyerangan di sekolah. 

Sumbangan terbesar dari aspek 
iklim sekolah terdapat pada aspek 
dukungan guru terhadap siswa 
(sumbangannya mencapai 20,6%). 
Kassabri, dkk (2008) menemukan 
adanya hubungan positif antara guru 
dan siswa dihubungkan dengan 
rendahnya kemungkinan menjadi 
korban kekerasan. 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian kali ini yaitu hipotesis 
yang diajukan oleh peneliti diterima 
dengan demikian, terdapat 
hubungan negatif yang sangat 
signifikan antara iklim sekolah 
dengan kecenderungan perilaku 
bullying. Semakin positif iklim 
sekolah semakin rendah 

kecenderungan perilaku bullying, 
sebaliknya semakin negatif iklim 
sekolah, semakin tinggi 
kecenderungan perilaku bullying. 

Adapun saran yang dapat 
diberikan adalah sebagai berikut : 
A. Bagi pihak sekolah 

Menjaga iklim sekolah yang saat ini 
telah tercipta untuk 
mempertahankan keadaan siswa 
yang memiliki kecenderungan 
perilaku bullying sangat rendah. 
Berdasarkan analisis regresi 
diketahui aspek teacher support 
memperi pengaruh sebesar 20,6% 
terhadap kecenderungan perilaku 
bullying. Peneliti menyarankan agar 
guru dapat terus memberikan 
dukungan bagi siswanya agar 
terhindar dari kecenderungan 
perilaku bullying. 

B. Bagi peneliti selanjutnya 
Peneliti menemukan iklim sekolah 
variabel iklim sekolah memberi 
sumbangan sebesar 21% terhadap 
kecenderungan perilaku bullying, 
atau masih terdapat 79% faktor lain 
yang mempengaruhi kecenderungan 
perilaku bullying. Atas dasar 
tersebut, peneliti menyarankan 
penelitian berikutnya tentang 
kecenderungan perilaku bullying 
dilakukan dengan faktor-faktor 
lainnya, seperti pola asuh orangtua, 
pengaruh teman sebaya dan 
sebagainya. 
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HUBUNGAN ANTARA KEPERCAYAAN DIRI  
DENGAN EMPLOYABILITY PADA MAHASISWA  

 
Niko Dimas Saputro2) 

Miftahun Ni‟mah Suseno2) 

 

 
ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan positif antara 

kepercayaan diri dengan employability. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 
adalah ada hubungan positif antara kepercayaan diri dengan employability. Subjek pada 
penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu 
Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang sudah memasuki tingkat 
akhir yang berjumlah 60 subjek, terdiri dari 18 laki‐ laki dan 42 perempuan. Skala yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala kepercayaan diri dengan mengacu pada 
aspek‐ aspek yang dikemukakan oleh Lauster dan Guilford (Afiatin dan Martaniah, 
1998) dan skala employability yang mengacu pada aspek‐ aspek yang dikemukakan 

oleh Pool dan Sewell (2007).  Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan positif 
antara kepercayaan diri dengan employability, yang ditunjukkan dari analisis korelasi 
product moment Pearson yaitu r = 0,659 (p <0,01), serta sumbangan efektif sebesar 
43,4%. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan diterima. 

 
Kata Kunci : Employability, kepercayaan diri 
 

 
PENDAHULUAN 

Pembangunan sebagai hal yang 
harus terjadi untuk membuat suatu 
kemajuan dan perubahan memberi 
kesempatan dan harapan bagi banyak 
orang. Saat pembangunan berjalan 
dengan stabil dan progresif maka 
semakin besar pula kesempatan yang 
dapat diraih bagi banyak orang untuk 
kehidupan yang lebih baik. Pada 
kenyataannya pembangunan yang 
berkaitan erat dengan ekonomi saat ini 
mengalami kelesuan secara global. 
Tidak hanya itu sektor pendidikan 
sebagai pencetak generasi penerus 
untuk melaksanakan pembangunan 
juga membutuhkan perbaikan agar 
semakin tinggi kompetensinya dan 
akhirnya siap menghadapi tantangan 
persaingan.  

Setiap calon tenaga kerja 
dituntut memiliki kemampuan yang 
sesuai agar nantinya bisa langsung 
terjun ke dunia kerja dan tidak menjadi 
beban bagi negara. Organisasi 

Perburuhan Internasional (International 
Labor Organization/ILO) memperkirakan 
jumlah pengangguran di Indonesia akan 
meningkat 170.000 hingga 650.000 
orang pada 2009, hal ini merupakan 
akibat dari dampak krisis finansial 
global. “Tingkat pengangguran akan 
mencapai 8,5% hingga 9%," papar 
Ekonom ILO Jakarta Kee Beom Kim 
pada diskusi Dampak Krisis Keuangan 
Global terhadap Lapangan Kerja di 
Indonesia, Kim menguraikan, sekitar 
15.000 buruh pada perusahaan 
berorientasi ekspor di Jawa Barat telah 
mengalami PHK, sekitar 14.000 buruh di 
bidang tekstil juga sudah dirumahkan 
(Rubiyantoro, 2008). 

Menteri Tenaga Kerja, Erman 
Suparno pada Pertemuan Tingkat 
Tinggi Menteri Tenaga Kerja Asia‐ Uni 
Eropa (ASEM) ke‐ 2 di Bali International 

Convention Center (BICC) Nusa Dua, 
Bali, Selasa, 14 Oktober 2008 
menyatakan "Tingkat pengangguran 
saat ini mencapai 8,5% dan tahun 

2) 
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya 

Universitas Islam Indonesia 
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depan mampu kita turunkan sampai 5,1 
persen”. Penurunan pengangguran ini 
dapat dicapai dengan upaya kualitas 
dan kompetensi pekerja melalui sistem 
3 in 1 yaitu pelatihan, sertifikasi, dan 
penempatan (Amarullah, 2008). 

Kebijaksanaan pemerintah untuk 
memperbaiki keadaan tenaga kerja itu 
juga merupakan salah satu indikasi 
bahwa tenaga kerja kita belum memiliki 
employability (kesiapan kerja) sehingga 
banyak orang menjadi pengangguran 
dan bekerja secara tidak maksimal. 
Ketersedian tenaga kerja di Indonesia 
sebenarnya telah memiliki angka yang 
lebih dari cukup, dan angkatan kerja ini 
justru akan menjadi suatu masalah 
apabila tidak dimanfaatkan dengan 
sebaik‐ baiknya. Voydanoff  (Santrock, 

2008) menyebutkan penganguran dapat 
menyebabkan stres tidak hanya sebagai 
akibat kesulitan financial namun juga 
mengurangi harga diri seseorang. 
Bahkan saat ini banyak calon tenaga 
kerja dengan pendidikan yang tinggi 
justru belum tahu hendak bekerja di 
mana karena mereka tidak mau bekerja 
di sektor informal namun belum 
mempunyai kesiapan yang cukup untuk 
bekerja di sektor formal dengan 
kemampuan yang dimilikinya.  

Sesuai data yang dihimpun 
Badan Pusat Statistik (BPS), justru 
angkatan kerja dengan pendidikan 
rendah lebih banyak terserap oleh 
lapangan kerja (Surya, 2009). 
Mahasiswa sebagai angkatan kerja 
yang seharusnya memiliki potensi yang 
besar untuk dapat maksimal bekerja, 
walau secara kemampuan dan keahlian 
cukup namun banyak juga dari mereka 
yang justru bekerja di level yang lebih 
rendah (Pool dan Sewel, 2007).  

Mayoritas angkatan kerja yang 
ada saat ini ialah yang minim 
pengalaman, baik dari pendidikan 
menengah sampai mahasiswa 
sekalipun dalam hal terjun ke dunia 
kerja. Para pencari kerja yang belum 
mempunyai pengalaman menjadi begitu 
rentan untuk sulit mendapat pekerjaan 

karena dari berbagai penelitian seperti 
WEG dan PEG menunjukan bahwa 
pengalaman sangatlah membantu (Pool 
dan Sewell, 2007). Sangat 
dimungkinkan hal ini karena 
pengalaman erat kaitannya dengan 
kepercayaan diri, efikasi diri juga harga 
diri untuk mempengaruhi kompetensi 
yang disiapkan sebelumnya dalam 
employability (kesiapan kerja). 

Data wawancara tentang 
kesiapan kerja terhadap beberapa 
mahasiswa Psikologi UII yang sudah 
memasuki tingkat akhir menunjukkan  
tanggapan yang beragam seperti yang 
diungkapkan oleh “A” yang mengatakan 
bahwa dunia kerja ialah masalah 
persaingan dan yang dibutuhkan lebih 
ke arah mental agar percaya diri dan 
bisa menembus persaingan daripada 
kemampuan akademik, sedangkan “NN” 
mengungkapkan pentingnya 
kemampuan berinteraksi dan keaktifan  
berorganisasi agar terbiasa dengan 
iklim team work sehingga tidak sulit 
dalam beradaptasi. “RD” justru 
mengatakan bahwa ada kecemasan 
tersendiri yang disebabkan persaingan 
yang ketat sehingga RD merasa tidak 
perlu merisaukan  saat ini dan ada 
kemungkinan jika sudah lulus akan 
menempuh studi lanjut untuk 
meningkatkan kompetensi. 

Beberapa pernyataan mengenai 
ketidakyakinan untuk bisa bersaing 
dalam dunia kerja juga dirasakan oleh 
“NN” yang mengatakan untuk turun ke 
dunia kerja harus terima apa adanya 
tergantung pada nasib dan “FB” 
mengatakan bahwa ia belum siap untuk 
bekerja karena belum merasa memiliki 
kemampuan dan kompetensi. 
Kenyataan diatas adalah segelintir 
pernyataan mahasiswa yang nantinya 
menjadi angkatan kerja produktif, 
banyak dari mereka yang sebenarnya 
sudah memiliki kompetensi yang 
dibutuhkan namun seringkali tersisihkan 
karena ketidaksiapan menghadapi 
persaingan sehingga kompetensi dan 
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sikap yang sudah dibentuk untuk 
bekerja menjadi tidak termunculkan.  

Perusahaan menuntut tenaga 
kerjanya memiliki kesiapan kerja. Siap 
tidak siapnya seseorang dalam bekerja 
dapat sangat mempengaruhi 
kesuksesan dalam menjalankan 
pekerjaan sehingga lebih maksimal. 
Pengalaman akan sukses akan sangat 
mempengaruhi dalam kesiapan kerja 
(Ward dan Riddle, 2005). Pool dan 
Sewell (2007) mengutarakan bahwa 
kesiapan kerja ialah memiliki keahlian, 
ilmu pengetahuan, pemahaman dan 
kepribadian yang membuat seseorang 
bisa memilih dan merasa nyaman 
dengan pekerjaan nya sehingga 
menjadi puas dan akhirnya meraih 
sukses. Lebih lanjut juga disebutkan 
bahwa pengalaman kerja dalam bentuk 
paruh waktu sekalipun bisa membantu 
meningkatkan kesiapan kerja. 

Goleman (Pool dan Sewel, 
2007) mengatakan orang dengan 
kepercayaan diri menjadi lebih pasti dan 
terasa kehadirannya. Digunakannya 
kepercayaan diri ialah karena 
kepercayaan diri lebih bersifat yang 
mudah dilihat secara spesifik dalam 
suatu situasi jika dibandingkan faktor 
lainnya yaitu efikasi dan harga diri. 
Bahkan Norman dan Hylan (Pool dan 
Sewel, 2007) menyatakan poin utama 
dari kepercayaan diri ialah terlihat 
sebagai prilaku yang stabil dan ternyata 
efikasi diri juga tercerminkan atau 
terefleksikan melalui kepercayaan diri. 
Begitu pentingnya kepercayaan diri 
dalam mempengaruhi kesiapan kerja 
lebih dikarenakan aspek-aspek yang 
membentuk kesiapan kerja seperti 
pemahaman, ilmu pengetahuan, 
keterampilan dan atribusi kepribadian 
dapat terlihat dengan kepercayaan diri 
yang cukup. 

Beberapa ahli juga menyatakan 
mengenai pentingnya memiliki kesiapan 
kerja dan bekerja bagi angkatan kerja 
muda, seperti Rothstein (Santrock, 
1995) yang menyebutkan mahasiswa 
mengubah karir mereka ketika dewasa 

berbeda dari pendidikannya karena 
tidak akurat menentukan pilihan karir.  
Senada dengan itu, Erickson (Lee, 
2004) mengutarakan bahwa yang paling 
menentukan dalam masa dewasa ialah 
untuk menjadi produktif dan berguna 
dalam kehidupan, mampu 
menyelesaikan masalah dan 
menghadapi tantangan, jika itu tidak 
terjadi maka akan ada perasaan 
stagnansi. Menurut Lee (2004) untuk 
menghadapi tantangan dan 
menyelesaikan masalah diperlukan 
pertimbangan pengambilan keputusan 
yang baik, perasaan berharga, percaya 
diri dan memiliki keberanian, dengan itu 
orang juga menjadi bisa lebih 
meningkatkan prestasinya dan sebagai 
bagian untuk pengambilan keputusan 
dalam perencanaan karir. 

 
 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Kesiapan Kerja 

Kesiapan kerja dapat 
didefinisikan sebagai kemampuan untuk 
dengan sedikit atau tanpa bantuan 
menemukan dan menyesuaikan 
pekerjaan yang dibutuhkan juga 
dikehendaki (Ward dan Riddle, 2004). 
Andrew (2005) menyatakan kesiapan 
kerja ialah kapabilitas seseorang dalam 
meningkatkan kemampuan bekerjanya, 
yang terdiri dari ilmu pengetahuan, 
keahlian serta sikap seseorang tersebut. 
Pool dan Sewell (2007) menyatakan 
bahwa secara keseluruhan kesiapan 
kerja terdiri dari empat aspek utama 
yaitu keterampilan, ilmu pengetahuan, 
pemahaman dan atribusi kepribadian 
yang sesuai dengan pekerjaannya. 

Jika dijabarkan melalui 
penjelasan maka dapat dikatakan 
bahwa keterampilan yang dimaksud 
disini ialah keterampilan yang bersifat 
praktis, teknis dan langsung mengarah 
dengan apa yang hendak menjadi 
pekerjaan nya, karena dengan 
keterampilan yang sesuai dan memadai 
maka tugas bisa diselesaikan dengan 
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benar. Selanjutnya mengenai ilmu 
pengetahuan yaitu ilmu pengetahuan 
yang menjadikan pendidikan sebagai 
dasar secara teoritis sehingga memiliki 
kemampuan untuk menjadi ahli sesuai 
dengan bidangnya. Selanjutnya 
pemahaman, yaitu pemahaman yang 
menjadi aspek untuk seseorang bisa 
mengetahui konsep sebab‐ akibat dan 

berfikir logis, sehingga seluk beluk 
pekerjaannya bisa dilakukan dan 
memperoleh kepuasan sekaligus 
mengetahui apa yang menjadi 
keinginannya. Dan yang terakhir atribut 
kepribadian, kepribadian yang sesuai 
akan mendorong seseorang dalam 
memiliki perasaan nyaman dalam 
pekerjaannya, sekaligus agar bisa 
secara total memberikan yang terbaik 
atau berprestasi, karena kepribadian 
diperlukan untuk memunculkan 

kompetensi yang ada didalam diri 
seseorang. Setiap pekerjaan 
membutuhkan kepribadian yang sesuai 
untuk pengembangan diri dan karir 
seseorang sehingga bukan hanya 
sekedar bekerja namun memacu untuk 
melakukan yang terbaik. Wall (2007) 
menyatakan dari hasil penelitiannya 
mengenai kompetensi emosional pada 
300 eksekutif level atas dari 15 
perusahaan global menunjukan bahwa 
performa yang baik dipengaruhi oleh : 
Mampu memberi pengaruh, 
kepemimpinan tim, kesadaran 
organisasi, kepercayaan diri, dan 
keinginan berprestasi. Kesiapan kerja 
juga dipengaruhi oleh beberapa hal 
seperti refleksi dan evaluasi yang 
membutuhkan kepercayaan diri, efikasi 
diri dan harga diri (Pool dan Sewell, 
2007).

 
B. Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri secara bahasa 
menurut Vandenbos (2006) adalah 
percaya pada kapasitas kemampuan diri 
dan terlihat sebagai kepribadian yang 
positif. Pendapat itu menunjukkan 
bahwa orang yang percaya diri memiliki 
keyakinan untuk sukses. Sementara itu, 
Lauster (Hervita, 2005) menyatakan 
bahwa kepercayaan diri ialah suatu 
sikap atau perasaan yakin akan 
kemampuan diri sendiri sehingga orang 
yang bersangkutan tidak cemas dalam 
bertindak, merasa bebas, tidak malu 
dan tertahan sekaligus mampu 
bertanggung jawab atas yang diperbuat. 

Afiatin dan Martaniah (1998) 
merumuskan beberapa aspek dari 
Lauster dan Guilford yang menjadi ciri 
maupun indikator dari kepercayaan diri 
yaitu : 
1. Individu merasa adekuat terhadap 

tindakan yang dilakukan. Hal ini 
didasari oleh adanya keyakinan 
tehadap kekuatan, kemampuan, dan 
ketrampilan yang dimiliki. Ia merasa 
optimis, cukup abisius, tidak selalu 
memerlukan bantuan orang lain, 
sanggup bekerja keras, mampu 

menghadapi tugas dengan baik dan 
bekerja secara efektif serta 
bertanggung jawab atas keputusan 
dan perbuatannya. 

2. Individu merasa diterima oleh 
kelompoknya. Hal ini dilandasi oleh 
adanya keyakinan terhadap 
kemampuannya dalam berhubungan 
sosial. Ia merasa bahwa 
kelompoknya atau orang lain 
menyukainya, aktif menghadapi 
keadaan lingkungan, berani 
mengemukakan kehendak atau 
ide‐ idenya secara bertanggung 
jawab dan tidak mementingkan diri 
sendiri. 

3. Individu memiliki ketenangan sikap. 
Hal ini didasari oleh adanya 
keyakinan terhadap kekuatan dan 
kemampuannya. Ia bersikap tenang, 
tidak mudah gugup, cukup toleran 
terhadap berbagai macam situasi. 

 
Kesiapan kerja yang berisi 

sederet kemampuan-kemampuan dapat 
dipersiapkan melalui proses pendidikan.  
Jika proses pendidikan telah selesai 
maka seseorang harus melanjutkannya 
dengan bekerja kerena itu merupakan 
salah satu cara untuk bisa membuat 
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seseorang merasa berguna dan 
mengaktualisasikan dirinya. Hal ini 
sejalan dengan pernyataan Erickson 
(Lee, 2004) yaitu yang paling 
menentukan dalam masa dewasa 
adalah apakah orang tersebut bisa 
menjadi produktif dan berguna dalam 
kehidupannya atau tidak. Jika dia 
mempunyai sesuatu (kemampuan dan 
keahlian) yang dia bisa lakukan dan 
berguna untuk orang lain disekitarnya, 
dia akan merasa hidupnya berarti. Jika 
tidak maka mungkin akan muncul 
perasaan stagnansi dalam hidup. 

Kesiapan kerja memang bisa 
didapat dan dipersiapkan di dunia 
pendidikan namun dalam 
implementasinya tidak semudah itu. 
Faktor yang mempengaruhi kesiapan 
kerja seperti yang diungkapkan oleh 
Pool dan Sewell (2007) menyatakan 
bahwa secara keseluruhan kesiapan 
kerja terdiri dari beberapa faktor utama 
dan hal yang berkaitan dengan 
kepercayaan diri ialah mengenai refleksi 
dan evaluasi.  

Goleman (Afiatin dan Martaniah, 
1998) menyatakan evaluasi diri 
diperlukan agar seseorang mengetahui 
siapa dirinya dan berusaha untuk 
memahaminya untuk kemudian 
mengetahui akan berkembang menjadi 
apa. Koentjoraningrat (Afiatin dan 
Martaniah, 1998) menyatakan salah 
satu kelemahan generasi muda 
Indonesia adalah kurangnya 
kepercayaan diri. 

Salah satu ciri kepercayaan diri 
menurut Afiatin dan Martaniah (1998) 
adalah adanya perasaan adekuat atau 
merasa yakin akan kemampuannya, jika 
dikaitkan dengan kesiapan kerja 
tidaklah jauh dengan bagaimana efikasi 
diri seseorang untuk menghadapi dunia 
kerja dan dalam hal ini mahasiswa yang 
mengalami masa transisi dari dunia 
pendidikan.  

Penelitian Hardjanto (Wahyono, 
2001) membuktikan bahwa efikasi diri 
atau keyakinan ini membantu siswa 
untuk dapat meningkatkan sikap 

kompetitif, dan sikap tersebut diperlukan 
untuk memenangkan persaingan dunia 
kerja. Kepercayaan diri merupakan 
perasaan diterima dan ketenangan 
sikap, dengan ketenangan sikap dan 
perasaan diterima yang cukup maka 
seseorang akan bisa menilai dirinya 
lebih sekaligus memperbaiki 
kesalahannya.  

Ketenangan sikap dan perasaan 
diterima membuat seseorang bisa 
mempunyai penerimaan diri (Afiatin dan 
Martaniah,1998).  Calhoun dan Acocella 
(Handayani, 1998) mengungkapkan 
penerimaan diri berkaitan dengan 
konsep diri yang positif, sehingga bisa 
menerima fakta‐ fakta tentang dirinya 
dan tidak ragu untuk menjadi berbeda 
dengan orang lain, seseorang tersebut 
juga mampu untuk beradaptasi dengan 
pengalaman mental sehingga evaluasi 
yang dilakukannya juga lebih positif. 
Dengan penerimaan diri ini, seseorang 
mampu untuk terus menerus 
mengembangkan dirinya, maka hal ini 
akan mempengaruhi kesiapan kerja 
seseorang kearah yang semakin baik.  

Kepercayaan diri dapat 
mempengaruhi kesiapan kerja secara 
tidak langsung dengan membuat 
seseorang mampu menemukan 
keunggulan dirinya serta mengambil 
keputusan dan bertanggung jawab atas 
pilihan karirnya. 
 
 
METODE PENELITIAN 
Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 
Program Studi Psikologi Fakultas 
Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya 
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.  
Karakteristik subjek penelitian adalah 
mahasiswa yang memasuki semester 
akhir yaitu mahasiswa yang sudah tutup 
teori atau sedang mengambil mata 
kuliah skripsi. 
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Metode Pengumpulan Data 
1.  Skala Employability 

Skala employability disusun oleh 
peneliti berdasarkan aspek‐ aspek yang 

dikemukakan Pool dan Sewell (2007) 
yaitu ketrampilan, ilmu pengetahuan, 
pemahaman, dan atribusi kepribadian. 
 
2. Skala Kepercayaan Diri 

Skala kepercayaan diri 
didasarkan pada teori yang disampaikan 
oleh Lauster dan Guilford yang 
dirumuskan oleh Afiatin dan Martaniah 
(1998). Skala ini disusun berdasarkan 
aspek‐ aspek kepercayaan diri yaitu 

perasaan adekuat, perasaan diterima, 
dan memiliki ketenangan sikap. 

Kedua skala tersebut disusun 
dengan dua jenis aitem,  aitem 
favorable dan aitem unfavorable. 
Alternatif pilihan jawaban dalam skala 
ini menggunakan metode Likert,  setiap 
aitem pada kelompok pernyataan 
tersebut mempunyai empat pilihan 
jawaban yaitu sangat tidak sesuai 
(STS), tidak sesuai (TS), sesuai (S), dan 
sangat sesuai (SS), skor penilaian 
bergerak dari 1 (satu) sampai dengan 4 
(empat). Pada aitem favorable, “sangat 
sesuai (SS)” mendapat skor empat, 
“sesuai (S)” mendapat skor tiga, “tidak 
sesuai (TS)” mendapat skor dua dan 
“sangat tidak sesuai (STS)” mendapat 
skor satu dan pada aitem unfavorable, 
pemberian skor berlaku sebaliknya. 
 
Metode Analisis Data 

Analsis data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik analisis statistik 
Product Moment Pearson. Teknik ini 
digunakan untuk mengetahui ada 
tidaknya hubungan antara kepercayaan 
diri dengan employability.  Proses 
perhitungan menggunakan program 
SPSS 15 For Windows.  
 
HASIL PENELITIAN 
Uji Asumsi  
 Hasil uji normalitas dengan 
menggunakan teknik Kolmogorov 
Smirnov  diketahui untuk variabel 

employability diperoleh skor KS-Z = 
0,677 (p>0,05) dan  
variabel kepercayaan diri dengan skor 
KS-Z = 0,826 (p > 0,05) sehingga 
diketahui kedua variabel penelitian 
menunjukkan sebaran data normal.  

Hasil uji linieritas kepercayaan 
diri dengan employability pada 
mahasiswa menunjukkan nilai F = 
43,429 (p<0,05) sehingga dapat 
diketahui hubugan antara kepercayaan 
diri dan employability mengikuti garis 
hubungan linier. 
Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil analisis data 
penelitian dengan menggunakan 
korelasi product moment dari Pearson 
diperoleh hasil ada hubungan positif 
antara kepercayaan diri dan 
employability dengan nilai koefisien 
korelasi (r) sebesar 0,659 (p<0,01) 
dengan sumbangan efektif sebesar 
43,4%. Berdasarkan hasil analisis 
korelasi dari Product Moment Pearson 
menunjukkan menunjukkan bahwa ada 
hubungan positif antara kepercayaan 
diri dengan employability, sehingga 
hipotesis yang diajukan diterima. 

 
PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis data 
penelitian, maka hipotesis yang diajukan 
yaitu ada hubungan positif antara 
kepercayaan diri dengan employability 
dapat diterima. Hal ini menunjukkan 
bahwa ada hubungan positif yang 
signifikan antara kepercayaan diri 
dengan employability, ini dapat diartikan 
bahwa semakin tinggi kepercayaan diri 
maka akan meningkatkan employability 
pula, dan begitu pula sebaliknya apabila 
kepercayaan diri rendah maka 
employability juga menurun,  

Adanya kepercayaan diri maka 
para mahasiswa yang nantinya akan 
memasuki dunia kerja semakin mampu 
untuk mengekspresikan dan 
mengimplementasikan kemampuan 
serta kompetensi yang dimilikinya 
setelah melalui jenjang pendidikan, 
sehingga apabila harus menghadapi 
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sebuah kompetisi mahasiswa sebagai 
angkatan kerja yang produktif sudah 
siap tidak hanya secara praktek namun 
juga mental. Erickson (dalam 
Murniatiek, 2001) menyebutkan bahwa 
tahap perkembangan masa dewasa 
harus mencapai integritas, dengan 
memilih dan merencanakan masa 
depan dengan kepercayaan dirinya agar 
mampu hidup mandiri. Apabila 
menemukan kesuksesan pada masa 
sebelumnya maupun saat masa 
pendidikan maka diharapkan itu adalah 
untuk meningkatkan kepercayaan diri 
sebagai titik tumpu.  

Apabila perkembangan 
kepercayaan diri belum optimal maka 
bisa mempengaruhi kesiapan kerjanya 
(employability). Kepercayaan diri 
menyebabkan munculnya kemampuan 
seseorang untuk tidak hanya 
menunjukkan kemampuannya namun 
juga memberikan kontribusi dalam 
mengevaluasi hal yang dimilikinya. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Pool dan 
Sewell (2007) yang menyebutkan 
bahwa untuk membentuk 
pengembangan diri yang optimal 
sebagai hasil dari evaluasi dan refleksi 
diri diperlukan kepercayaan diri, 
sehingga yang akan muncul tidak hanya 
penilaian diri yang baik namun sekaligus 
dapat mengeluarkan kemampuan yang 
dimilikinya dalam konteks ini maka 
kepercayaan diri bisa mempengaruhi 
kompetensi yang dibutuhkan untuk siap 
dalam bekerja.  

Sejalan dengan hal tersebut, 
Ward dan Riddle (2004) menyebutkan 
bahwa kesiapan kerja (employability) 
dapat dipengaruhi oleh dukungan dari 
dalam diri individu tersebut. Kesiapan 
kerja yang tinggi juga dapat disebabkan 
karena mahasiswa dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa yang telah sampai 
pada tingkat akhir sehingga secara 
kompetensi juga lebih siap, sehingga 
bisa meningkatkan kesiapan kerjanya. 
Elain hal tersebut, kurikulum yang 
diterapkan juga memberikan 
kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mengalami prose pembelajaran yang 
tidak hanya teoritis namun didukung 
dengan praktek dalam bentuk praktikum 
maupun tugas lapangan. 

Hal yang mendukung 
employability mahasiswa yang tinggi 
adalah adanya kegiatan yang diikuti 
mahasiswa untuk meningkatkan 
kemampuan dan pengalamannya 
misalnya kegiatan coloqium,  pelatihan, 
seminar dan workshop. Sedangkan 
tingginya kepercayaan diri mahasiswa 
dapat dicapai dengan banyak cara yang 
tidak selalu bersifat akademik, yang 
menurut Lauster (dalam Afiatin dan 
Martaniyah, 1998) upaya peningkatan 
kepercayaan diri dapat dilakukan 
dengan belajar dan berlatih. Adanya 
keorganisasian mahasiswa dan interaksi 
mahasiswa dengan lingkungannya yang 
sudah semakin luas juga bisa membuat 
kepercayaan diri meningkat. Douglas 
(dalam Afiatin dan Martaniyah, 1998) 
menyebutkan umpan balik yang paling 
efektif bagi seseorang dapat diperoleh 
individu dari interaksinya dalam 
kelompok. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil dari penelitian dan analisis 
data menarik kesimpulan bahwa ada 
hubungan positif yang signifikan antara 
kepercayaan diri dengan employability 
pada mahasiswa Program Studi 
Psikologi Universitas Islam Indonesia. 
Subjek dalam penelitian ini memiliki 
tingkat kepercayaan diri yang tinggi 
serta memiliki tingkat kesiapan kerja 
yang tinggi. 

Saran yang bisa diberikan 
kepada subjek penelitian yaitu 
mahasiswa yang sudah sampai pada 
tingkat lanjut untuk tetap 
mempertahankan kepercayaan diri dan 
employability agar tetap tinggi. Bagi 
Institusi disarankan untuk terus 
mengembangkan kurikulum dan metode 
pembelajaran yang sudah baik agar 
semakin mampu untuk menghasilkan 
lulusan yang mempunyai kualitas 
sehingga mempunyai daya saing dalam 
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pasar kerja. Bagi peneliti selanjutnya, 
diharapkan memperhatikan validitas 
internal dan eksternal yang dapat 
mempengaruhi hasil penelitian ini. 
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CORRELATION BETWEEN SELF EFFICACY AND PERCEPTION OF  
LEADHERSHIP TRANSFORMATIONAL STYLE WITH 

JOB PARTICIPATION ON THE EMPLOYEES 
 

Vidya Agustina Legowo3) 

Susatyo Yuwono3) 

Amrizal Rustam4) 

 
 

ABSTRACTS 
 

The aims of this research is to know the correlation between self efficacy and 
perception of leadership transformational style with job participation on the employees. 
Hypothesis in this research are: 1) there are a positive correlation between self efficacy 
and perception of leadership transformational style with job participation on the 
employees; 2) there are a positive correlation between self efficacy with the job 
participation; 3) there are have positive correlation between perception of leadership 
transformational style with the job participation. Subjects in this research are 50 workers 
of Sri Ratu Department Store in Purwokerto, with the characteristic: a) employees, b) 
minimaly with three years experiences; c) minimum education is SMA. Measuring 
instruments used are scale self efficacy, scale perception of leadership transformational 
style, and scale job participation, and the data be analyzed by the regression two 
predictor in SPS 2005®. 

The result shows that fisrt hypothesis be proven by the value R = 0,872, F 
regression = 74,339; p < 0,01. The second hypothesis be proven too by the value rx1y = 
0,326; p = 0,000 ( p < 0,01), and the third one also be proven by the value rx2y = 0,482; p 
= 0,000 ( p < 0,01). Its means that there are a positive correlation between self efficacy 
and perception of leadership transformational style with the job participation, partially 
there are a very significant positive correlation between perception of leadership 
transformational style with the job participation, and very significant positive correlation 
between self efficacy with the job participation.   
 
Keyword : Self efficacy, Perception of Leadership Transformational  Style, and Job 
Participation. 
 
Latar Belakang Masalah 

Kini dalam persaingan 
globalisasi yang semakin kompetitif, 
semakin nampak pentingnya partisipasi 
kerja karyawan dalam proses industri. 
Nitisemito (1990) menyatakan bahwa 
para karyawan harus ikut berpartisipasi 
atau dilibatkan dalam pekerjaan secara 
optimal jika ingin menggunakan 
kemampuan mereka untuk mencapai 
tujuan organisasi. Oleh karena itu 
penting bagi seorang manager untuk 
menyadari perlunya partisipasi kerja 
(SDM) karyawan dalam suatu proses 
industri, sebab dalam partisipasi kerja 
ini karyawan akan merasa diterima oleh 

kelompoknya dan merasa memiliki 
perusahaan, sehingga mereka bisa 
lebih giat bekerja dan pada gilirannya 
nanti mereka mampu meningkatkan 
prestasi dan kemampuannya. 

Kenyataannya untuk memiliki 
sumber daya manusia (SDM) yang 
berkualitas dan berpartisipasi tinggi 
bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut 
berkaitan dengan sikap mental negatif 
yang dimiliki karyawan. Menurur 
McGregor (Saydam, 1996)  pada 
dasanya setiap manusia suka akan 
kebebasan  dan tidak mau diperintah, 
kurang suka memikul tanggung jawab, 
tidak mau bekerja sama, suka 
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mementingkan diri sendiri, mau bekerja 
yang ringan dengan penghasilan yang 
besar dan sulit untuk menerima 
perusahaan. 

Rendahnya partisipasi kerja 
karyawan banyak memberikan 
kerugian-kerugian kepada perusahaan 
sendiri seperti tingginya tingkat turn over 
dan absensi serta rendahnya 
kegairahan kerja. Semua gejala ini akan 
menghambat tercapainya tujuan 
perusahaan yang secara perlahan 
bahkan dapat menghancurkan tujuan 
perusahaan. Karenanya pengupayaan 
partisipasi kerja karyawan yang tinggi 
menjadi hal yang menarik dan penting 
dilakukan oleh pihak-pihak yang 
berkompeten (Muafi, 2000). 

Partisipasi karyawan terhadap 
pekerjaannya sangat dipengaruhi oleh 
seluruh situasi kerjanya, baik pekerjaan 
itu sendiri, teman sekerja maupun 
perusahaan dimana karyawan itu 
bekerja. Kondisi tersebut disebabkan 
oleh penerimaan pekerjaan sebagai 
suatu bagian penting self conceptnya 
dan penerimaan karyawan bahwa 
pekerjaannya adalah tempat untuk 
memenuhi kebutuhan- kebutuhannya 
yang penting misalnya kebutuhan harga 
diri. Hasil riset menunjukkan bahwa 
tingkat kehadiran mereka yang memiliki 
rasa partisipasi  tinggi umumnya tinggi 
pula (Steers, 1985). Mereka hanya 
absen jika mereka sakit hingga benar-
benar tidak dapat masuk kerja. Jadi, 
tingkat kemangkiran yang disengaja 
pada individu tersebut lebih rendah 
dibandingkan dengan pegawai yang 
partisipasi nya lebih rendah. Ahli lain, 
Beynon (As‟ad, 1998) mengatakan 
bahwa partisipasi akan meningkat 
apabila mereka menghadapi suatu 
situasi yang penting untuk mereka 
diskusikan bersama, dan salah satu 
situasi yang perlu didiskusikan bersama 
tersebut adalah kebutuhan serta 
kepentingan pribadi yang ingin dicapai 
oleh pegawai dalam organisasi. 

Beberapa fenomena yang 
berkaitan dengan partisipasi kerja 

seperti termuat dalam pemberitaan 
media Jawa Pos (Mei 2002), tentang 
merosotnya partisipasi kerja pegawai 
negeri di Pemda Blitar, bahwa belum 
terbiasanya staf dengan pegawai di lini 
bawah bekerja tanpa instruksi 
atasannya, akan menjadikan kinerja di 
beberapa unit kerja lumpuh, kasus 
tersebut terjadi di pemerintahan kota 
Blitar, saat terjadi mutasi terhadap 221 
pegawai di lingkungan Pemkot yang 
tidak dipatuhi, banyak pegawai tidak 
mau pindah dan bekerja di kantor baru. 

Menurut Bandura (Ambarwati, 
2003) self efficacy merupakan 
keyakinan seseorang bahwa dirinya 
akan mampu melaksanakan tingkah 
laku yang dibutuhkan dalam suatu 
tugas. Perkiraan individu terhadap self 
efficacy menentukan seberapa besar 
usaha yang akan dicurahkan dan 
seberapa lama individu akan tetap 
bertahan dalam menghadapi hambatan 
atau pengalaman yang tidak 
menyenangkan. Apabila kesulitan 
dialami oleh individu yang meragukan 
kemampuannya, maka usaha-usaha 
untuk mengatasinya akan mengendur 
atau bahkan dihentikan. 

Pada sisi lain, kesuksesan 
ataupun kegagalan yang dialami 
organisasi sebagian besar ditentukan 
oleh kualitas kepemimpinan yang 
dimiliki oleh orang-orang yang diserahi 
tugas untuk memimpin dalam organisasi 
yang bersangkutan. Sesuai dengan 
pendapat yang dikemukakan Suwandi 
(Suranta, 2002)  bahwa keberadaan 
pemimpin dalam perusahaan adalah 
sangat penting karena ia memiliki 
peranan yang sangat strategis dalam 
mencapai tujuan perusahaan. Gaya 
kepempimpinan merupakan norma 
perilaku yang digunakan oleh seseorang 
pada saat orang tersebut mencoba 
mempengaruhi perilaku orang lain. 
DeGroot (Suranta, 2002) melakukan 
studi untuk menguji hubungan antara 
gaya kepemimpinan transformasional, 
keefektifan kepemimpinan, kinerja 
bawahan, kepuasan bawahan usaha 
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bawahan dan komitmen bawahan. Hasil 
riset tersebut menyatakan bahwa 
kepemimpinan lebih efektif pada saat 
kinerja kelompok meningkat 
dibandingkan pada saat kinerja 
individual meningkat.  

Kondisi ini memunculkan 
kesenjangan dengan apa yang 
seharusnya muncul di dalam diri 
karyawan, baik di instansi pemerintah 
maupun swasta. Sebagai karyawan, 
seharusnya karyawan memiliki 
partisipasi kerja yang tinggi sehingga 
produktivitas kerja diharapkan juga 
meningkat. Untuk itu, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah 
apakah ada hubungan antara efikasi diri 
dan gaya kepemimpinan 
transformasional dengan partisipasi 
kerja? Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara efikasi diri 
dan persepsi terhadap gaya 
kepemimpinan transforma-sional 
dengan partisipasi kerja.  
 
Landasan Teori 
 
Partisipasi Kerja 

Partisipasi menurut Chaplin 
(2001) diartikan sebagai proses ikut 
mengambil bagian dalam satu kegiatan. 
Konsep partisipasi kerja dalam 
pendekatan psikologis lebih 
menekankan pendekatan empirik, tidak 
hanya didasarkan pada literatur. Jewel 
dan Siegall (1998) menyatakan 
partisipasi kerja adalah tingkat 
identifikasi psikologis individu pada 
pekerjaannya atau pentingnya 
pekerjaan tersebut bagi total self image 
dirinya atau sebagai internalisasi nilai-
nilai tentang sifat baik dari kerja atau 
pentingnya kerja bagi pribadi pekerja, 
misalnya kebutuhan harga diri. Lawler 
dan Hall (Hakim, 1995) menyatakan 
bahwa partisipasi kerja menunjuk 
kepada suatu tingkatan dimana situasi 
kerja seseorang secara menyeluruh 
merupakan bagian penting dari 
hidupnya dan akan sangat 
mempengaruhi kepribadiannya. 

Partisipasi kerja juga dilihat sebagai 
suatu keadaan kognitif dan keyakinan 
diri yang dimiliki seseorang tentang 
identifikasi psikologisnya terhadap suatu 
pekerjaan tertentu. 

Menurut Manullang (1992) 
pengertian kerja adalah kegiatan yang 
dilakukan oleh orang baik secara 
langsung atau tidak langsung untuk 
mendapatkan penghasilan dalam 
bentuk uang atau barang, 
mengeluarkan energi dan mempunyai 
nilai waktu. As‟ad (1998) mendefinisikan 
kerja adalah suatu aktifitas yang 
bertujuan untuk mendapatkan 
kepuasan. Aktifitas ini melibatkan fungsi 
fisik maupun mental  

 Partisipasi  kerja merupakan 
akivitas perilaku yang mencakup mental 
dan emosional orang-orang di dalam 
situasi kerja yang mendorong karyawan 
memberikan kontribusi kepada tujuan 
kelompok atau organisasi dan berbagi 
tanggung jawab dalam pencapaian 
tujuan tersebut. Siswanto (1989) 
mengemukakan aspek-aspek partisipasi 
kerja yaitu:  

a. Taat pada peraturan. Karyawan 
mempunyai tekad dan kesanggupan 
untuk mentaati segala peraturan, 
perintah dari perusahaan dan tidak 
melanggar larangan yang telah 
ditentukan baik secara tertulis maupun 
tidak tertulis. Peningkatan ketaatan 
kerja merupakan prioritas utama dalam 
penerimaan tenaga kerja dalam rangka 
peningkatan partisipasi kerja dalam 
perusahaan. 

b. Tanggungjawab. Karyawan mempunyai 
kesanggupan menyelesaikan pekerjaan 
yang telah diserahkan kepadanya dan 
berani menanggung risiko atas 
keputusan yang diambil. Adanya rasa 
memiliki yang kuat dalam diri karyawan 
akan menimbulkan rasa tanggungjawab, 
dengan adanya rasa tanggungjawab ini 
akan melahirkan perasaan menyatu 
atau terlibat dalam perusahaan. 

c. Kemampuan untuk bekerjasama. 
Bekerjasama bersama-sama orang-
orang dalam suatu kelompok akan 
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memungkinkan perusahaan dapat 
mencapai tujuan yang tidak mungkin 
dicapai oleh orang-orang secara 
individual. 

d. Rasa memiliki. Adanya rasa ikut 
memiliki akan membuat karyawan 
mempunyai sikap untuk menjaga dan 
rasa tanggungjawab terhadap 
perusahaan sehingga pada akhirnya 
akan menimbulkan semangat untuk 
berpartisipasi demi tercapainya tujuan 
perusahaan. 

e. Hubungan antar pribadi. Karyawan yang 
mempunyai partisipasi kerja tinggi 
mereka akan mempunyai sikap fleksibel 
ke arah tata hubungan pribadi. 
Hubungan yang harmonis tidak cukup 
antar karyawan, tetapi terjadinya 
hubungan antar pimpinan dan karyawan 
secara kekeluargaan. Hal ini akan 
menimbulkan rasa memiliki dan 
tanggungjawab pada perusahaan. 

f. Suka terhadap pekerjaan. Perusahaan 
harus dapat menghadapi kenyataan 
bahwa karyawannya setiap hari datang 
untuk bekerja sama sebagai manusia 
seutuhnya dan dalam melakukan 
pekerjaan akan dilakukan dengan 
senang hati. 

 
Efikasi Diri 

Istilah efikasi diri diperkenalkan 
oleh Bandura dalam Psychological 
Review. Bandura (1986) 
mengemukakan bahwa efikasi diri 
mengacu pada keyakinan sejauhmana 
individu memperkirakan kemampuan 
dirinya dalam melaksanakan atau 
melakukan suatu tugas yang diperlukan 
untuk mencapai suatu hasil tertentu. 
Keyakinan akan seluruh kemampuan ini 
meliputi kepercayaan diri, kemampuan 
menyesuaikan diri, kapasitas kognitif, 
kecerdasan dan kapasitas bertindak 
pada situasi yang penuh tekanan. 
Efikasi diri itu akan berkembang seiring 
meningkatnya kemampuan dan 
bertambahnya pengalaman yang 
berkaitan. 

Pada intinya, efikasi diri adalah 
keyakinan seseorang bahwa ia mampu 

melakukan tugas tertentu dengan baik. 
Efikasi diri memiliki keefektifan, yaitu 
individu mampu menilai dirinya memiliki 
kekuatan untuk menghasilkan pengaruh 
yang diinginkan. Tingginya efikasi diri 
yang dipersepsikan akan memotivasi 
individu secara kognitif untuk bertindak 
lebih tepat dan terarah, terutama 
apabila tujuan yang hendak dicapai 
merupakan tujuan yang jelas  (Azwar, 
1996). Spears dan Jordan (Prakosa, 
1996) mengistilahkan keyakinan 
sebagai self-efficacy, yaitu keyakinan 
seseorang bahwa dirinya akan mampu 
melaksanakan tingkah laku yang 
dibutuhkan dalam suatu tugas. Pikiran 
individu terhadap self-efficacy 
menentukan seberapa besar usaha 
yang akan dicurahkan dan seberapa 
lama individu akan tetap bertahan 
dalam menghadapi hambatan atau 
pengalaman yang tidak menyenangkan. 

Bandura (1986) selanjutnya 
mengembangkan penelitiannya tentang 
efikasi diri  dan menemukan bahwa 
seseorang yang mempunyai efikasi diri 
yang tinggi akan menetapkan target 
yang tinggi pula untuk menghasilkan  
sesuatu dan akan berupaya untuk dapat 
mencapai tujuan atau target tersebut, 
apabila individu tersebut sukses dalam 
mencapai target yang telah ditetapkan 
maka ia akan  menetapkan target yang 
lebih tinggi lagi dari target sebelumnya. 
Apabila individu tersebut gagal 
mencapai target maka justru akan lebih 
giat lagi untuk meraihnya karena 
kesuksesan dan kegagalan dalam 
pencapaian target yang telah ditentukan  
kurang mempengaruhi secara langsung 
perilaku individu di masa yang akan 
datang tapi ikut berperan dalam 
mempengaruhi perasaan atau 
kepercayaan akan efikasinya. 

Efikasi diri  yang dimiliki 
seseorang berbeda-beda, dapat dilihat 
berdasarkan beberapa aspek yang 
mempunyai implikasi penting pada 
perilaku. Bandura (1986) 
mengemukakan ada tiga aspek dalam 
efikasi diri , yaitu :  
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 a. Magnitude. Aspek pertama ini 
berkaitan dengan tingkat kesulitan suatu 
tugas yang dilakukan. Apabila tugas-
tugas yang dibebankan kepada individu 
disusun menurut tingkat kesulitannya, 
maka perbedaan efikasi diri  secara 
individual mungkin terbatas pada tugas-
tugas yang sederhana, menengah atau 
tingkat kesulitan yang tinggi. Individu 
akan melakukan tindakan-tindakan yang 
dirasakan mampu untuk 
dilaksanakannya dan akan menghindari 
tugas-tugas atau situasi yang 
diperkirakan diluar batas kemampuan 
yang dimiliki. 
 b. Generality. Faktor kedua ini 
berhubungan dengan luas bidang tugas 
atau tingkah laku. Beberapa 
pengalaman berangsur-angsur atau 
secara berlahan dapat menimbulkan 
penguasaan terhadap pengharapan 
pada bidang tugas atau tingkah laku 
yang khusus sedangkan pengalaman 
lain membangkitkan membangkitkan 
keyakinan yang meliputi berbagai 
bidang tugas. 

c. Strenght. Aspek ketiga 
berkaitan dengan tingkat kekuatan atau 
kemantapan seseorang terhadap 
keyakinannya. Tingkat efikasi diri  yang 
lebih rendah mudah digoyangkan oleh 
pengalaman-pengalaman yang 
memperlemahnya, sedangkan individu 
yang memiliki efikasi diri  yang kuat 
akan tekun dalam meningkatkan 
usahanya, meskipun dijumpai 
pengalaman yang memperlemahnya. 

Menurut Lauster (1988), orang 
yang memiliki efikasi diri yang positif 
dapat diketahui dari beberapa aspek 
berikut ini: 

a. Keyakinan akan kemampuan 
diri yaitu sikap posiitf seseorang tentang 
dirinya bahwa ia mengerti sungguh-
sungguh akan apa yang dilakukan. 

b.  Optimis yaitu sikap positif 
seseorang yang selalu berpandangan 
baik dalam menghadapi segala hal 
tentang diri, harapan dan 
kemampuannya. 

c. Objektif yaitu orang yang 
percaya diri memandang permasalahan 
atau sesuatu sesuai dengan kebenaran 
yang semestinya, bukan menurut 
kebenaran pribadi atau yang menurut 
dirinya sendiri. 

d. Bertanggungjawab yaitu 
kesediaan orang untuk menanggung 
segala sesuatu yang telah menjadi 
konsekuensinya. 

 e.  Rasional dan realistis yaitu 
analisa terhadap sesuatu masalah, 
sesuatu hal, sesuatu kejadian dengan 
menggunakan pemikiran yang dapat 
diterima oleh akal dan sesuai dengan 
kenyataan. 

Menurut Rizvi dkk. (1997) efikasi 
diri memiliki tiga aspek, yaitu : 

a.  Pengharapan hasil (out 
come expectancy), yaitu harapan 
terhadap kemungkinan hasil dari suatu 
perilaku. Dengan kata lain, outcome 
expectancy merupakan hasil pikiran 
atau keyakinan individu bahwa perilaku 
tertentu akan mengarah pada hasil 
tertentu. 

b.   Pengharapan efikasi 
(efficacy expectancy), yaitu keyakinan 
seseorang bahwa dirinya akan mampu 
melakukan tindakan yang diperlukan  
untuk mencapai hasil.  Aspek ini 
menunjukkan bahwa harapan individu 
berkaitan dengan kesanggupan 
melakukan suatu perilaku yang 
dikehendaki. 

c. Nilai hasil (out come value), 
yaitu nilai kebermaknaan atas hasil 
yang diperoleh individu. Nilai hasil 
(outcome value) sangat berarti 
mempengaruhi secara kuat motif 
individu untuk memperolehnya kembali. 
Individu harus mempunyai outcome 
value yang tinggi untuk mendukung 
outcome expectancy dan efficacy 
expectancy yang dimiliki. 
 
Persepsi terhadap gaya kepemimpinan 
transformasional 

Bass (Locke, 1997) 
mengemukakan kepemimpinan 
transformasional diartikan sebagai 
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pimpinan yang melibatkan perubahan 
dalam organisasi (dipertentangkan 
dengan kepemimpinan yang dirancang 
memelihara status quo). Ini juga 
didefinisikan sebagai kepemimpinan 
yang membutuhkan tindakan 
memotivasi para bawahan agar mau 
bekerja demi sasaran tingkat tinggi yang 
dianggap melampaui kepentingan 
pribadinya pada saat itu. Pemimpin 
transformasional berusaha mencapai 
tujuan dengan cara meningkatkan 
ketertarikan anggotanya terhadap 
organisasi sehingga anggota kelompok 
menjadi peduli dan menerima misi 
organisasi. Anggota kelompok 
dimotivasi merasa percaya, kagum, 
menghormati dan setia kepada 
pemimpinnya.  

Burns (Jewell dan Siegall, 1998) 
mengemukakan kepemimpinan 
transformasio-nal merupakan suatu 
proses dimana pemimpin dan 
anggotanya saling mendorong 
meningkatkan motivasi yang lebih tinggi. 
Pemimpin berusaha meningkatkan 
kesadaran anggotanya dengan 
menggunakan daya tarik nilai, moralitas 
dan idealisme yang lebih tinggi seperti 
kebebasan, keadilan, keseimbangan, 
kedamaian dan kemanusiaan, tidak 
berdasarkan emosi seperti ketakutan, 
kecemburuan, dan kebencian. 

Locke (1997) mengembangkan 
konsep kepemimpinan transformasional 
menjadi tiga aspek, yaitu : pengetahuan, 
keahlian, dan kemampuan 

a. Pengetahuan. Pengetahuan 
yang luas mengenai industri, teknologi 
dan lingkungan organisasi tempat 
mereka bekerja, dan bisa mendapatkan 
manfaat dari pengalaman selama 
bertahun-tahun. Pengetahuan yang 
yang terspesialisasi juga merupakan 
kontributor utama terhadap status 
kepemimpinan.  
 b. Keahlian. Keahlian yang 
beragam. Karena adanya karakter relasi 
dari kepemimpinan, maka “keahlian 
dalam hubungan antar manusia” 
(people skill) adalah penting. Keahlian 

ini meliputi mendengar, berkomunikasi 
verbal, membangun jaringan, 
manajemen konflik, dan penaksiran atas 
diri sendiri dan orang lain. Keahlian 
dalam memecahkan masalah, 
mengambil keputusan dan penetapan 
sasaran juga vital.  

c. Kemampuan kognitif, terutama 
kepandaian memproses informasi yang 
begitu banyak, memadukannya, dan 
menarik kesimpulan yang logis, 
menetapkan visi, menetapkan apa yang 
harus diperjuangkan oleh organisasi, 
mengartikulasikan visi tersebut dengan 
ringkas; memformulasikan suatu visi 
strategis yang menspesifikasi sarana-
sarana untuk mencapai visi tersebut. 
Mengimplementasikan visi merupakan 
syarat untuk suksesnya kepemimpinan. 
Suatu visi yang tidak 
diimplementasikan, hanya akan tinggal 
sebagai impian. Pemimpin yang efektif 
akan mengambil langkah-langkah untuk 
menjamin bahwa visi tersebut 
diterjemahkan dalam berbagai tindakan 
yang spesifik, yang biasanya 
diselesaikan dengan bantuan dari para 
manajer dan bawahannya. 

Kepemimpinan yang sesuai 
dengan harapan karyawan  dapat 
menimbulkan semangat kerja dan juga 
dapat menimbulkan iklim yang 
memungkinkan tegaknya disiplin 
organisasi sebagai suatu proses yang 
wajar karena karyawan akan menerima 
serta memenuhi peraturan-peraturan 
dan kebijakan-kebijakan. Gaya 
kepemimpinan adalah menempatkan 
unsur manusia dalam organisasi pada 
posisi yang paling sentral. 
 
Hipotesis 

Berdasarkan teori-teori yang 
telah dikemukakan di atas maka peneliti 
mengajukan hipotesis sebagai berikut :  

1. Ada hubungan antara antara efikasi diri 
dan persepsi terhadap gaya 
kepemimpinan transformasional dengan 
partisipasi kerja.  

2. Ada hubungan positif antara efikasi diri 
dengan partisipasi kerja. Artinya 
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semakin positif atau baik efikasi diri 
maka semakin tinggi partisipasi kerjanya 
dan sebaliknya. 

3. Ada hubungan positif antara persepsi 
terhadap gaya kepemimpinan 
transformasional dengan partisipasi 
kerja. Artinya semakin positif persepsi 
terhadap gaya kepemimpinan 
transformasional maka semakin tinggi 
partisipasi kerjanya dan sebaliknya. 

 
Metode 
 

Populasi yang akan digunakan 
dalam penelitian ini adalah karyawan Sri 
Ratu Department Store Purwokerto 
yang berjumlah 193 karyawan. Sampel 
yang digunakan sebanyak 106 
karyawan, dengan teknik purposive non 
random sampling.  
 Alat ukur yang digunakan adalah 
skala efikasi diri dan skala persepsi 
terhadap gaya kepemimpinan 
transformasional dengan skala 
partisipasi kerja. a. Skala Efikasi diri. 
Skala efikasi diri berdasarkan aspek-
aspek magnitude, generality, strength 
Bandura (1986), mempunyai koefisien 
validitas (rbt) 0,271 sampai 0,917, dan  
koefisien reliabilitas (rtt) = 0,967. Skala 
persepsi terhadap gaya kepemimpinan 
transformasional berdasarkan aspek-
aspek percaya diri, mampu 
mengungkapkan visi dengan gamblang 
perilaku di luar aturan dan sebagai agen 
perubahan (Locke, 1997), mempunyai 
koefisien validitas (rbt) 0,291 sampai 
0,880, dan koefisien reliabilitas (rtt) = 
0,965. Skala partisipasi kerja 
berdasarkan aspek-aspek pengambilan 
keputusan,  membangun kelompok, 
penekanan pada pencapaian tujuan, 
menerima bimbingan dan saran 
(Siswanto, 1989), mempunyai koefisien 
validitas (rbt) 0,325 sampai 0,803, dan 
koefisien reliabilitas (rtt) sebesar 0,950. 
 Metode analisis data yang 
digunakan yaitu analisis regresi dua 
prediktor, dengan menggunakan 
bantuan software Seri Program Statistik 

(SPS) 2000 karya Sutrisno Hadi dan 
Yuni Pamardiningsih (2000).  
 
Hasil dan Pembahasan 

 
Berdasarkan hasil analisis 

diperoleh nilai koefisien korelasi R = 
0,872, Fregresi = 74,339; p < 0,01, hal ini 
berarti hipotesis pertama yang diajukan 
peneliti dapat diterima kebenarannya 
yaitu ada hubungan yang sangat 
signifikan antara efikasi diri dan 
persepsi terhadap gaya kepemimpinan 
transformasional dengan partisipasi 
kerja. Hasil analisis korelasi secara 
parsial menunjukkan nilai korelasi rpar-x1y 
= 0,326; p = 0,000 (p < 0,01), berarti 
hipotesis kedua dapat diterima, yaitu 
ada hubungan positif yang sangat 
signifikan antara efikasi diri dengan 
partisipasi kerja. Hasil analisis juga 
menunjukkan nilai korelasi rpar-x2y = 0,482;  
p = 0,000 (p < 0,01) , berarti hipotesis 
ketiga dapat diterima, yaitu ada 
hubungan positif yang sangat signifikan 
antara persepsi terhadap gaya 
kepemimpinan transformasional dengan 
partisipasi kerja.  

Partisipasi kerja merupakan 
perilaku kerja yang menarik untuk diteliti 
mengingat peranannya yang penting, 
terutama penelitian – penelitian yang 
ditujukan untuk mengetahui faktor–
faktor atau ubahan – ubahan yang 
mempengaruhi atau yang berhubungan 
dengan keterlibatan kerja. Partisipasi 
kerja dipengaruhi oleh banyak aspek 
yang dapat dikelompokkan dalam tiga 
kelompok besar yaitu karakteristik 
pribadi (usia, pendidikan, masa kerja), 
karakteristik situasional (lingkungan 
kerja, kepemimpinan, rekan kerja, 
pekerjaannya sendiri) dan karakteristik 
hasil kerja (kepuasan kerja). 

Keterlibatan atau partisipasi 
pegawai dalam aktivitas-aktivitas kerja 
penting untuk diperhatikan karena 
adanya keterlibatan pegawai 
menyebabkan mereka akan mau dan 
senang bekerja sama baik dengan 
pimpinan ataupun dengan sesama 
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teman kerja. Salah satu cara yang dapat 
dipakai untuk memancing keterlibatan 
pegawai adalah dengan memancing 
partisipasi mereka dalam berbagai 
kesempatan pembuatan keputusan, 
yang dapat menumbuhkan keyakinan 
pada pegawai bahwa apa yang telah 
diputuskan adalah merupakan 
keputusan bersama. Di samping itu, 
dengan melakukan hal tersebut maka 
pegawai merasakan bahwa mereka 
diterima sebagai bagian yang utuh dari 
organisasi, dan konsekuensi lebih lanjut, 
mereka merasa wajib untuk 
melaksanakan bersama apa yang telah 
diputuskan karena adanya rasa 
keterikatan dengan apa yang mereka 
ciptakan (Sutarto, 1989).  

Hasil riset Steers (As‟ad, 1998) 
menunjukkan bahwa tingkat kehadiran 
karyawan yang memiliki rasa 
keterlibatan tinggi umumnya tinggi pula. 
Karyawan hanya absen jika sakit hingga 
benar-benar tidak dapat masuk kerja. 
Jadi, tingkat kemangkiran yang 
disengaja pada karyawan tersebut lebih 
rendah dibandingkan dengan karyawan 
yang keterlibatannya lebih rendah. 
Partisipasi akan meningkat apabila 
karyawan menghadapi hal yang penting 
untuk mereka diskusikan bersama, dan 
salah satu situasi yang perlu 
didiskusikan bersama tersebut antara 
lain kebutuhan serta kepentingan 
pribadi yang ingin dicapai karyawan 
dalam organisasi.  

Jurgensen (Rofi‟ah, 2001) 
menyatakan bahwa faktor-faktor yang 
dapat mempengaruhi partisipasi  kerja, 
antara lain : 1) Rasa aman, yaitu 
adanya kepastian karyawan untuk 
memperoleh pekerjaan tetap, rasa 
aman dalam bekerja dan rasa aman 
terhadap masa depan; 2) Tipe 
pekerjaan, yaitu adanya pekerjaan yang 
sesuai dengan latar belakang 
pendidikan, bakat dan minat pekerjaan. 
3) Rekan kerja, yaitu teman kerja yang 
sepaham dan dapat diajak 
bekerjasama. 4)  Pimpinan, yaitu 
pimpinan atau atasan yang mempunyai 

hubungan baik dengan bawahan, 
memahami keinginan dan pendapat 
yang dikemukakan oleh bawahannya. 5) 
Kondisi lingkungan kerja, yaitu meliputi 
lingkungan, suhu udara dalam ruangan 
dan kebersihan tempat kerja. 6) 
Fasilitas, yaitu meliputi peralatan kerja, 
fasilitas kesehatan, fasilitas jaminan hari 
tua dan tunjangan kesejahteraan bagi 
karyawan. 

Hal ini jelas erat kaitannya 
dengan efikasi diri  yang dimiliki 
karyawan. Dengan menggunakan 
konsep ini, maka efikasi diri  mempunyai 
mata rantai dengan sikap kerja dan 
dapat dianggap sebagai variabel yang 
dapat mengawali rangkaian 
terbentuknya partisipasi kerja. Dengan 
asumsi konsep efikasi diri  dipandang 
sebagai mekanisme pengaktifan yang 
memungkinkan individu untuk 
menggabungkan dan menerapkan 
kemampuan kognitif, sosial dan 
behavioralnya dalam menjalankan suatu 
tugas. Ketiga kemampuan tersebut 
harus diorganisasikan menuju tindakan 
yang terintegrasi untuk mencapai 
sejumlah tujuan. 

Bandura (1986) selanjutnya 
mengembangkan penelitiannya tentang 
efikasi diri  dan menemukan bahwa 
seseorang yang mempunyai efikasi diri  
yang tinggi akan menetapkan target 
yang tinggi pula untuk menghasilkan 
sesuatu dan akan berupaya untuk dapat 
mencapai tujuan atau target tersebut, 
apabila individu tersebut sukses dalam 
mencapai target yang telah ditetapkan 
maka ia akan menetapkan target yang 
lebih tinggi lagi dari target sebelumnya. 
Hal ini berarti apabila individu 
mempunyai penilaian yang tinggi 
terhadap kemampuannya akan lebih 
bertanggung jawab dan memiliki 
partisipasi yang tinggi terhadap 
pekerjaannya. Ini disebabkan karena 
penilaian yang tinggi tersebut menjadi 
dasar bagi mereka untuk lebih gigih 
dalam berusaha untuk mencapai kondisi 
yang lebih baik dan juga untuk segera 
keluar dari masalah yang dihadapinya 
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untuk mencapai tujuan maupun target 
yang dibebankan kepadanya.  

Penelitian berkaitan dengan 
partisipasi kerja pernah dilakukan oleh 
French (Muafi, 2000) yang 
berkesimpulan bahwa partisipasi kerja 
dapat meningkatkan prestasi dan 
kepuasan kerja karyawan. Rofi‟ah 
(2001) dalam penelitiannya juga 
menyatakan bahwa partisipasi kerja 
berperan untuk meningkatkan prestasi 
kerja karyawan. Hasil penelitian tersebut 
berarti bahwa partisipasi kerja dapat 
dijadikan sebagai prediktor untuk 
memperdiksikan prestasi dan kepuasan 
kerja karyawan.  

Efikasi diri dapat mempengaruhi 
partisipasi kerja karyawan karena efikasi 
diri mempunyai mata rantai dengan 
sikap kerja dan dapat dianggap sebagai 
variabel yang dapat mengawali 
rangkaian terbentuknya partisipasi kerja. 
Dengan asumsi konsep efikasi diri 
dipandang sebagai mekanisme 
pengaktifan yang memungkinkan 
individu untuk menggabungkan dan 
menerapkan kemampuan kognitif, sosial 
dan behavioralnya dalam menjalankan 
suatu tugas secara individual maupun 
tugas-tugas secara kelompok di 
perusahaan.  

Bass (Locke, 1997) 
mengemukakan kepemimpinan 
transformasional diartikan sebagai 
pimpinan yang melibatkan perubahan 
dalam organisasi (dipertentangkan 
dengan kepemimpinan yang dirancang 
memelihara status quo). Ini juga 
didefinisikan sebagai kepemimpinan 
yang membutuhkan tindakan 
memotivasi para bawahan agar mau 
bekerja demi sasaran tingkat tinggi yang 
dianggap melampaui kepentingan 
pribadinya pada saat itu. Pemimpin 
transformasional berusaha mencapai 
tujuan dengan cara meningkatkan 
ketertarikan anggotanya terhadap 
organisasi sehingga anggota kelompok 
menjadi peduli dan menerima misi 
organisasi. Anggota kelompok 
dimotivasi merasa percaya, kagum, 

menghormati dan setia kepada 
pemimpinnya.  
 Gaya kepemimpinan juga dapat 
mempengaruhi partisipasi kerja 
karyawan selain efikasi diri. Pemimpin 
yang menggunakan pendekatan 
transformasional akan mencari berbagai 
pendapat dan pemikiran dari para 
bawahan mengenai keputusan yang 
akan diambil. Ia akan secara serius 
mendengarkan dan menilai pikiran-
pikiran para bawahannya dan menerima 
sumbangan pikiran mereka, sejauh 
pemikiran tersebut dapat dilaksanakan. 
Para bawahan juga didorong untuk 
meningkatkan kemampuan 
mengendalian diri dan menerima 
tanggungjawab lebih besar. Keterlibatan 
pimpinan untuk menyertakan karyawan 
dalam pengambilan keputusan akan 
mempunyai dampak pada peningkatan 
hubungan pimpinan dengan bawahan, 
pencapaian kepuasan kerja serta 
peningkatan partisipasi  kerja karyawan. 

Untuk mengetahui sampai 
seberapa besar rerata empirik dan 
rerata hipotetik digunakan perhitungan 
kurva dengan melihat batas antara 
sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, 
sangat rendah. Hasil perbandingan skor 
empirik menunjukkan bahwa efikasi diri 
tergolong sedang dengan rerata empirik 
sebesar 92,500 dan rerata hipotetik 
sebesar 90. Hasil perbandingan skor 
empirik menunjukkan bahwa persepsi 
terhadap gaya kepemimpinan 
transformasional tergolong sedang 
dengan rerata empirik sebesar 94,260 
dan rerata hipotetik sebesar 92,5.  Hasil 
perbandingan skor empirik 
menunjukkan bahwa partisipasi kerja 
tergolong sedang dengan rerata empirik 
sebesar 97,020 dan rerata hipotetik 
sebesar 90. Sumbangan efektif adalah 
pengaruh yang diberikan oleh variabel 
bebas terhadap variabel tergantung. 
Peranan atau sumbangan efektif efikasi 
diri terhadap partisipasi kerja sebesar 
22,854% dan persepsi terhadap gaya 
kepemimpinan transformasional 
terhadap partisipasi kerja sebesar 
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53,127%, total sumbangan efektif 
sebesar 76% yang ditunjukkan oleh nilai 
koefisien determinan (R2) sebesar 
0,760.  Hal ini berarti masih terdapat 
24% faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi partisipasi kerja di luar 
efikasi diri dan persepsi terhadap gaya 
kepemimpinan transformasional. 
 
Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian, 
maka saran yang diajukan dalam 
penelitian ini yaitu diharapkan pimpinan 
perusahaan meningkatkan kualitas 
kepemimpinan yang dijalankan. Hal ini 
dapat dilakukan dengan cara berusaha 
konsisten dan konsekuen dengan 
semua kebijakan atau peraturan yang 
telah diberlakukan sebagai teladan yang 
baik bagi karyawan, melakukan evaluasi 
secara kontinyu terhadap hasil kerja 
karyawan dan memberikan insentif atau 
penghargaan pada karyawan yang 
berprestasi. Selain itu pimpinan 
diharapkan memberi kesempatan 
karyawan untuk mengemukakan 
pendapat dalam rapat atau pertemuan 
organisasi, memberikan pelatihan 
keterampilan sesuai jabatan yang 
menjadi tanggung jawabnya agar 
karyawan mengalami perkembangan 
dalam menjalankan kariernya serta 
partisipasi kerjanya pada perusahaan 
juga meningkat.   
 Karyawan diharapkan 
meningkatkan efikasi diri dan persepsi 
terhadap gaya kepemimpinan, dengan 
cara memperluas wawasan atau 
pengetahuan tentang bidang kerjanya, 
meningkatkan keahlian dan 
keterampilan kerja melalui pendidikan 
pelatihan kerja, serta meningkatkan 
kemampuan memecahkan masalah-
masalah yang berkaitan dengan kinerja, 
berinovasi dan kreatif dalam bekerja 
dengan tetap semangat mengikuti 
kegiatan yang bersifat formal maupun 
non formal.  
 Bagi peneliti selanjutnya, 
diharapkan memperluas populasi, dan 
menambah variabel-variabel lain agar 

hasil yang didapat mampu mencakup 
generaisasi yang lebih luas, lebih 
bervariasi dan beragam sehingga 
mampu meningkatkan wawasan 
keilmuan psikologi.  
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ABSTRACT 
 

The existence of company depends on productivity of employees. Productivity, 
it’s self, was influenced by loyalties of employees. Forming loyalties work was 
determined by various factors in satisfaction, [were] one of them was obtained fulfillment 
of job safety and health (K-3). Adequate job facilities would generate work atmosphere 
which could spirit job, so the company target can be reached. Word of job safety and 
health can be felt differently by individual, because there is different perception about it. 
This means that perception of safety and health depends on subjective employees which 
they get from environmental condition and situation of social vicinity.  

Subject in this research is PT Wangsa Jatra Lestari non-managerial employees 
which is located in Surakarta. They worked at production department and have minimum 
elementary education. Scale of employee loyalties and scale of perception toward job 
safety and health were used in this research. Scale of employees loyalties based on 
aspect proposed by Siswanto ( 1989), while scale of perception toward safety and health 
job based on aspect proposed by Suma'mur (1981). 

Correlation product moment from Karl Pearson was used to analyze data. There 
is correlation between perception toward safety and health job and employee loyalties 
(rxy = 0.625; p < 0.01 and R2 = 0.39). Implications for perception toward job safety and 
health and employee loyalties are discussed. 

 
Keyword: Perception toward job safety and health; employee loyalties. 

 
PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi saat ini, 
manusia memiliki kedudukan yang 
penting. Keberhasilan suatu perusahaan 
tergantung dari produktivitas kerja para 
karyawan. Loyalitas karyawan 
merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi keberadaan 
perusahaan. Membentuk karyawan 
dengan loyalitas tinggi adalah tugas 
pimpinan dalam menjaga komitmen 
bawahannya. Berdasarkan penelitian 
diketahui bahwa tingkat komitmen dan 
loyalitas karyawan Indonesia masih 
relatif masih rendah. Akibatnya, dua dari 
tiga karyawan Indonesia berencana 
pindah ke perusahaan lain jika tawaran 
jabatan, bidang pekerjaan, serta 
kompensasi lebih tinggi dari perusahaan 
tempat individu tersebut bekerja 
sekarang (http//www.kompas.co.id). 

Kartono (1985) mengemukakan bahwa 
tidak adanya loyalitas mengakibatkan 
terjadinya pemogokan, kemangkiran, 
sabotase, absensi yang tinggi dan turn-
over (perpindahan).  

Pembentukan loyalitas kerja 
memerlukan adanya kesadaran diri 
individu, baik langsung atau tidak 
langsung, serta didukung oleh berbagai 
faktor dalam pembentukan kepuasan 
kerja. Penerapan K-3 di tempat kerja 
dapat mempengaruhi terbentuknya 
loyalitas karyawan terhadap 
perusahaan. Fasilitas kerja yang 
memadai, dalam arti ruang kerja tidak 
sempit dan memungkinkan karyawan 
bergerak bebas dan leluasa, akan 
menimbulkan suasana yang bisa 
membangkitkan semangat kerja. 
Keadaan tempat kerja yang baik dapat 
merangsang karyawan untuk bekerja 
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Fakultas Psikologi Universitas Setia Budi 
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keras, semakin senang karyawan dalam 
bekerja. Hal ini akan menimbulkan 
kepuasan ekstrinsik bagi karyawan 
(Sihombing, 2001). 

Di era globalisasi dan pasar 
bebas, kesehatan dan keselamatan 
kerja merupakan salah satu prasyarat 
yang ditetapkan dalam hubungan 
ekonomi perdagangan barang dan jasa 
antar negara yang harus dipenuhi oleh 
seluruh negara anggota, termasuk 
bangsa Indonesia. Untuk 
mengantisipasi hal tersebut, telah 
ditetapkan Visi Indonesia Sehat 2010 
yaitu gambaran masyarakat Indonesia 
di masa depan, yang penduduknya 
hidup dalam lingkungan dan perilaku 
sehat, memperoleh pelayanan 
kesehatan yang bermutu secara adil 
dan merata, serta memiliki derajat 
kesehatan yang setinggi-tingginya. 
Pelaksanaan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K-3) adalah salah 
satu bentuk upaya untuk menciptakan 
tempat kerja yang aman, sehat, bebas 
dari pencemaran lingkungan, sehingga 
dapat mengurangi dan bebas dari 
kecelakaan kerja dan penyakit akibat 
kerja yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan efisiensi dan produktivitas 
kerja.  

Jika dipelajari, angka kecelakaan 
dan penyakit akibat kerja di beberapa 
negara maju (dari beberapa 
pengamatan) menunjukkan 
kecenderungan peningkatan prevalensi. 
Sebagai faktor penyebab, sering terjadi 
kecelakaan karena kurangnya 
kesadaran pekerja dan kualitas serta 
keterampilan pekerja yang kurang 
memadai. Banyak pekerja yang 
meremehkan risiko kerja, sehingga tidak 
menggunakan alat-alat pengaman 
walaupun sudah tersedia.  

Pada masa sekarang ini, 
karyawan menuntut adanya penerapan 
K-3 sebagai jaminan keselamatan dan 
kesehatan dirinya atas jerih payahnya 
pada perusahaan. Suatu permasalahan 
akan timbul bila penerapan K-3 di 
perusahaan yang dirasakan oleh 

karyawan tidak sesuai dengan yang 
diinginkan, baik yang menyangkut 
kebutuhan, tujuan, dan harapan-
harapan karyawan. Menurut Flippo 
(dalam Ardani, 1976) pelaksanaan 
progran K-3 yang buruk akan 
menimbulkan tingginya angka 
kecelakaan kerja, sering terjadi 
kemangkiran, karyawan tidak datang 
bekerja atau terlambat, turn-over tinggi, 
buruknya hubungan antara atasan dan 
bawahan dan antara sesama rekan 
kerja. Hal ini menunjukkan bahwa 
masalah persepsi terhadap penerapan 
K-3 dengan loyalitas kerja sangat 
penting. Permasalahannya sekarang 
sejauh mana persepsi karyawan 
terhadap penerapan K-3 serta 
menentukan fungsi loyalitas kerja 
karyawan terhadap perusahaan.  

 
TINJAUAN PUSTAKA 

Loyalitas Karyawan 
Secara umum loyalitas dapat 

diartikan dengan kesetiaan, pengabdian 
dan kepercayaan yang diberikan atau 
ditujukan kepada seseorang atau 
lembaga, yang di dalamnya terdapat 
rasa cinta dan tanggung jawab untuk 
berusaha memberikan pelayanan dan 
perilaku terbaik (Rasimin, 1988). 
Siswanto (1989) juga berpendapat hal 
yang sama bahwa loyalitas adalah 
tekad dan kesanggupan individu untuk 
mentaati, melaksanakan, mengamalkan 
peraturan-peraturan dengan penuh 
kesadaran dan sikap tanggung jawab. 
Hal ini dibuktikan dengan sikap dan 
tingkah laku kerja yang positif.  

Shih (dalam www.google.com, 
2001) bahwa ukuran loyalitas adalah 
lamanya mereka bertahan dalam 
perusahaan. Untuk mempertahankan 
karyawan, perusahaan melakukan 
Employee Retention Program (ERP). 
Sayangnya ERP sering disalahpahami 
semata-mata pada kebutuhan fisik 
karyawan seperti pemberian gaji dan 
tunjangan, golden handcuff, program 
kepemilikan saham, dan sebagainya. 
Padahal selain kebutuhan fisik (to live) 

http://www.google.com/
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seorang karyawan memiliki tiga 
kebutuhan lainnya yaitu kebutuhan 
sosial emosional (to love), kebutuhan 
mental/intelektual (to learn), dan 
kebutuhan spiritual (to leave a legacy). 
Setiap orang pada dasarnya memiliki 
empat kebutuhan tersebut, tetapi 
dengan kadar yang berbeda-beda. 

Lebih lanjut, terdapat beberapa 
ciri karyawan yang memiliki loyalitas 
yang rendah diantaranya karena sifat 
karakternya (bawaan), kekecewaan 
karyawan, dan sikap atasan, serta 
perasaan negatif, seperti ingin 
meninggalkan perusahaan, merasa 
bekerja di perusahaan lain lebih 
menguntungkan, tidak merasakan 
manfaat, dan menyesali bergabung 
dengan perusahaan. Adapun 
karakteristik karyawan yang 
menunjukkan loyalitas yang tinggi 
terhadap perusahaan, diantaranya 
adalah : bersedia bekerja melebihi 
kondisi biasa, merasa bangga atas 
prestasi yang dicapai perusahaan, 
merasa terinspirasi, bersedia 
mengorbankan kepentingan pribadi, 
merasa ada kesamaan nilai dengan 
perusahaan.  

Selanjutnya Steers & Porter 
(1983) menyatakan bahwa timbulnya 
loyalitas kerja dipengaruhi oleh faktor-
faktor : (a) karakteristik pribadi, meliputi 
usia, masa kerja, jenis kelamin, tingkat 
pendidikan, prestasi yang dimiliki, ras, 
dan sifat kepribadian; (b) Karakteristik 
pekerjaan, meliputi tantangan kerja, 
stres kerja, kesempatan untuk 
berinteraksi sosial, job enrichment, 
identifikasi tugas, umpan balik tugas, 
dan kecocokan tugas; (c) Karakteristik 
desain perusahaan, yang dapat dilihat 
dari sentralisasi, tingkat formalitas, 
tingkat keikutsertaan dalam 
pengambilan keputusan, paling tidak 
telah menunjukkan berbagai tingkat 
asosiasi dengan tanggung jawab 
perusahaan, ketergantungan fungsional 
maupun fungsi kontrol perusahaan; 
serta (d) Pengalaman yang diperoleh 
dalam perusahaan, yaitu internalisasi 

individu terhadap perusahaan setelah 
melaksanakan pekerjaan dalam 
perusahaan tersebut meliputi sikap 
positif terhadap perusahaan, rasa 
percaya terhadap perusahaan sehingga 
menimbulkan rasa aman, merasakan 
adanya kepuasan pribadi yang dapat 
dipenuhi oleh perusahaan. 

Steers dan Porter (1983) 
menitikberatkan aspek loyalitas 
perusahaan, antara lain: (a) Dorongan 
yang kuat untuk tetap menjadi anggota 
perusahaan, (b) Keinginan untuk 
berusaha semaksimal mungkin bagi 
perusahaan, dan (c) Kepercayaan yang 
pasti dan penerimaan yang penuh atas 
nilai-nilai perusahaan.  

 
Persepsi Karyawan terhadap 
Penerapan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja 

Pelaksanaan keselamatan dan 
kesehatan kerja (K-3) adalah salah satu 
bentuk upaya untuk menciptakan 
tempat kerja yang aman, sehat, bebas 
dari pencemaran lingkungan, sehingga 
dapat mengurangi dan bebas dari 
kecelakaan kerja serta penyakit akibat 
kerja yang pada akhirnya dapat 
meningkatkan efisiensi dan produktifitas 
kerja. Bannet (1995) menjelaskan 
bahwa K-3 adalah salah satu bentuk 
upaya untuk menciptakan tempat kerja 
yang aman, sehat, bebas dari 
pencemaran lingkungan, sehingga 
dapat mengurangi dan bebas dari 
kecelakaan kerja yang pada akhirnya 
dapat meningkatkan efisiensi 
produktivitas kerja serta loyalitas 
karyawan pada perusahaan. 

Lebih lanjut Bannet (1995) 
mengemukakan terdapat empat faktor 
penyebab kecelakaan kerja, yakni 
lingkungan, bahaya, peralatan, dan 
manusia. Secara umum terdapat dua 
hal pokok penyebab kecelakaan kerja, 
yaitu : perilaku kerja yang berbahaya 
(Unsafe Human Act) dan kondisi yang 
berbahaya (Unsafe Conditions). 
Penelitian menyatakan bahwa 80% - 
85% kecelakaan disebabkan oleh 
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kelalaian manusia (human error), antara 
lain : (a) Ketidakseimbangan 
fisik/kemampuan fisik tenaga kerja, (b) 
Ketidakseimbangan kemampuan 
psikologis tenaga kerja, (c) Kurang 
pengetahuan, (d) Kurang trampil, (e) 
Stres mental, (f) Stres fisik, dan (g) 
Motivasi menurun. 

Kecelakaan kerja di industri 
dapat juga terjadi karena bahan dan 
peralatan kerja yang dipergunakan, 
proses kerja, kondisi tempat kerja, 
bahkan pekerja yang terlibat di 
dalamnya. Semuanya ini termasuk hal-
hal yang dapat berpotensi 
membahayakan para pekerja lazim, 
yang biasa disebut sebagai potensial 
(potential hazard). Bahaya potensial di 
tempat kerja dapat berupa : bahaya-
bahaya fisik, kimia, biologi, masalah 
ergonomi, dan masalah psikososial. 

Peraturan Depnaker (dalam 
Ardani, 2000) menjelaskan bahwa 
penerapan keselamatan dan kesehatan 
kerja mempunyai dampak positif, antara 
lain: tenaga kerja dan setiap orang 
lainnya berada di tempat kerja selalu 
dalam keadaan selamat dan sehat, 
sumber-sumber produksi dapat dipakai 
dan digunakan secara efisien, proses 
produksi dapat berjalan secara lancar 
tanpa hambatan. Penerapan K-3 
dilaksanakan setidak-tidaknya 
berdasarkan atas tiga alasan : (a) 
Alasan Moral, program K-3 
dilaksanakan atas dasar pertimbangan 
kemanusiaan, yaitu untuk mencegah 
terjadinya kecelakaan serta penderitaan 
penyakit akibat kerja; (b) Alasan Hukum, 
yaitu untuk menghindari sanksi-sanksi 
atas pelanggaran, (c) Alasan Ekonomi, 
untuk menghindari pemborosan dan 
biaya yang tinggi sehingga efisiensi 
perusahaan tetap tercapai. 

Menurut Sulakmono (dalam 
Gempur, 2004) faktor penyebab 
kecelakaan antara lain : (a) Heriditas 
(keturunan), (b) Kesalahan manusia, (c) 
Perbuatan salah karena kondisi tak 
aman, dan (d) Kecelakaan (accident) di 
perusahaan. Kemudahan mendapat 

kecelakaan bersifat universal yaitu 
bahwa ada beberapa orang yang akan 
mendapat kecelakaan tidak peduli 
dalam situasi apapun mereka 
ditempatkan. Selain hal itu, kecelakaan 
kerja juga ditemukan pada situasi-
situasi khusus, seperti : Daya lihat, Usia,  
Keterampilan gerak vs keterampilan 
perseptual, dan Minat kejuruan. 

Yenny (dalam Darmawang, 
1997) menyebutkan bahwa aspek-
aspek keselamatan kerja yang perlu 
diperhatikan dalam menjaga 
keselamatan di tempat kerja adalah : (a) 
Lingkungan kerja, (b) Mesin dan 
peralatan, (c) Bahan yang digunakan, 
(d) Keadaan dan kondisi karyawan, (e) 
Cara kerja, (f) Komunikasi, (g) 
Manajemen, (h) Pelatihan keselamatan 
dan kesehatan kerja yang berkaitan 
dengan upaya perlindungan agar 
pekerja selalu dalam keadaan selamat 
selama melakukan pekerjaan ditempat 
kerja. Suma‟mur (dalam Darmawang, 
1997) menambahkan aspek (i) 
pelayanan kesehatan di tempat kerja, 
yaitu preventif, kuratif, promotif dan 
rehabilitatif. 

Robbins (1995) persepsi adalah 
suatu proses dimana individu 
mengorganisasikan dan 
menginterpretasikan kesan-kesan 
sensorik mereka untuk memberi makna 
lingkungan mereka. Persepsi tentang 
penerapan keselamatan dan kesehatan 
kerja adalah penafsiran atas berbagai 
stimulus yang meliputi aspek-aspek 
lingkungan kerja, keadaan mesin, dan 
peralatan, keadaan dan kondisi pekerja, 
cara kerja, komunikasi, dan pelatihan 
keselamatan kerja, manajemen yang 
berkaitan dengan upaya perlindungan 
agar pekerja selalu dalam keadaan 
selamat selama melakukan pekerjaan di 
tempat kerja serta pertalian dan upaya 
pencegahan dan pemberantasan 
penyakit akibat kerja, bahan yang 
digunakan, pencegahan penyakit akibat 
kerja. 

Persepsi positif karyawan 
terhadap penerapan K-3 akan terjadi 
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apabila perusahaan sudah memenuhi 
atau menciptakan kondisi yang 
kondusif, sehingga diharapkan dapat 
tercipta loyalitas karyawan (Steers & 
Porter , 1983). Timbulnya loyalitas kerja 
ini  dipengaruhi oleh cara pandang 
karyawan dalam menilai suatu stimulus 
atau objek berdasarkan pengalaman 
yang diperoleh dalam perusahaan, yaitu 
internalisasi individu terhadap 
perusahaan dalam bentuk sikap positif 
pada persepsi dan rasa percaya 
terhadap perusahaan sehingga 
menimbulkan rasa aman, serta 
kepuasan pribadi yang dapat dipenuhi 
oleh perusahaan. Pembentukan 
loyalitas kerja diperlukan adanya 
kesadaran diri individu, baik langsung 
atau tidak langsung, yang didukung oleh 
berbagai faktor dalam kepuasan salah 
satunya diperoleh dengan terpenuhinya 
penerapan K-3 yang kondusif.  

OSHA (Occupational Safety and 
Health Administration) (dalam Dessler, 
1997) mengungkapkan bahwa kondisi 
yang tidak aman (unsafe condition) 
merupakan alasan utama dari 
kecelakaan. Kondisi inilah yang akan 
membuat karyawan merasa tidak betah 
untuk bekerja pada perusahaan dan 
akan mempengaruhi kesetiaan 
karyawan pada perusahaaan. Oleh 
karena itu, perusahaan yang mampu 
menciptakan suatu ruang lingkup 
psikologis yang nyaman akan 
menimbulkan loyalitas kerja, 
kesetiakawanan, rasa aman, rasa 
diterima, rasa dihargai, rasa 
kebersamaan dan perasaan berhasil 
pada diri karyawan.  

Hasil penelitian Flippo (1976) 
menyatakan bahwa program 
pencegahan kecelakaan kerja adalah 
suatu bagian utama dari fungsi 
pemeliharaan pekerja, yang merupakan 
bagian program perusahaan secara 
keseluruhan. Pemeliharaan 
keselamatan dan kesehatan pekerja 
akan tercermin dalam kinerjanya. 
Pelaksanaan program K-3 yang baik 
membuat pekerja lebih jarang mangkir, 

tercipta lingkungan kerja yang nyaman, 
hidup lebih sejahtera. Sebaliknya, 
program K-3 yang buruk akan 
menimbulkan tingginya kecelakaan 
kerja, karyawan tidak datang bekerja 
atau terlambat, turn over tinggi, 
buruknya hubungan antara atasan dan 
bawahan, dan antara sesama kerja 
yang semua hal tersebut akan 
menimbulkan ketidakloyalan karyawan. 

Hipotesis dalam penelitian ini 
adalah ”ada hubungan positif antara 
persepsi karyawan terhadap penerapan 
K-3 dengan loyalitas karyawan. 
Semakin positif persepsi karyawan 
terhadap penerapan K-3 maka semakin 
tinggi loyalitas karyawan dan sebaliknya 
semakin negatif persepsi karyawan 
terhadap penerapan K-3 maka semakin 
rendah pula loyalitas karyawan”. 
 

METODE PENELITIAN 
Variabel dalam penelitian ini 

adalah persepsi karyawan terhadap 
penerapan keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3) sebagai variabel bebas dan 
Loyalitas karyawan sebagai Variabel 
tergantung. Subjek penelitian ini adalah 
Karyawan bagian produksi PT Wangsa 
Jatra Lestari yang berlokasi di 
Surakarta, dengan ketentuan telah 
berstatus sebagai karyawan tetap, dan 
minimal sudah bekerja satu tahun serta 
memiliki tingkat pendidikan minimal SD.  

Metode pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan 
metode skala. Terdapat dua macam 
skala yang digunakan, yaitu : (a) Skala 
persepsi karyawan terhadap penerapan 
K-3. Persepsi karyawan terhadap 
penerapan K-3 diungkapkan 
berdasarkan aspek-aspek : lingkungan 
kerja, mesin dan peralatan, bahan yang 
akan digunakan, keadaan dan kondisi 
karyawan, cara kerja, manajemen, 
komunikasi, pelatihan keselamatan dan 
kesehatan kerja yang berkaitan dengan 
upaya perlindungan agar pekerja selalu 
dalam keadaan selamat selama 
melakukan pekerjaan di tempat kerja, 
pelayanan kesehatan secara preventif, 
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kuratif, promotif, dan rehabilitatif; (b) 
Skala loyalitas karyawan. Aspek-aspek 
skala loyalitas karyawan meliputi : sikap 
taat pada peraturan, sikap bertanggung 
jawab, kemauan untuk bekerjasama, 
rasa memiliki, hubungan antar pribadi, 
suka terhadap pekerjaan. Kedua skala 
tersebut metode rating yang 
dijumlahkan (metode Likert). Pada 
setiap pernyataan terdapat empat 
alternatif pilihan jawaban, yaitu Sangat 
Sesuai, Sesuai, Tidak Sesuai, dan 
Sangat Tidak Sesuai. Untuk keperleuan 
pengujian hipotesis digunakan tehnik 
korelasi Product Moment. 

Sebelum skala digunakan untuk 
penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji 
coba untuk mengetahui indeks korelasi 
antara aitem total dan reliabilitasnya. Uji 
coba skala pengukuran dilakukan pada 
tanggal 4 April 2008 dengan meminta 
kepada 59 karyawan PT Wangsa Jatra 

Lestari untuk mengisi skala penelitian. 
Dari 59 eksemplar yang dikembalikan 
karyawan, terdapat 10 eksemplar tidak 
dapat dianalisis karena pengisiannya 
tidak lengkap. Skala Loyalitas Karyawan 
sebelum dilakukan uji coba  terdiri dari 
60 aitem. Setelah uji coba terpilih 
sebanyak 40 aitem, dengan indeks 
korelasi item total berkisar antara 0, 
2675 – 0,7456, serta koefisen alpha 
sebesar 0,9110. Sebaran skala loyalitas 
karyawan dapat dilihat tabel 1. Sebelum 
dilakukan uji coba, skala persepsi 
terhadap penerapan K-3 terdiri dari 60 
aitem. Setelah dilakukan uji coba, 
jumlah aitem yang terpilih sebanyak 45 
aitem dengan koefisien korelasi aitem 
total yang berkisar 0,2696  – 0,7572, 
dengan koefisien alpha sebesar 0,8986. 
Sebaran skala persepsi terhadap 
penerapan K-3 dapat tercantum dalam 
tabel 2. 

 
Tabel 1 

Blue Print Skala Loyalitas Karyawan 
 
No Aspek Nomor Aitem Jumlah 

Favourable Unfavourable 

1 Sikap taat pada peraturan 2, 4, 8, 29, 30 5, 6, 38 8 

2 Sikap tanggung jawab 1, 23 9, 10, 12 5 

3 Kemauan bekerja sama 13, 14, 21, 22 11, 17, 19, 20 8 

4 Rasa memiliki 7, 18, 24, 27, 34 33 6 

5 Suka terhadap pekerjaan 25, 26, 28, 31, 36 3, 15 7 

6 Hubungan antar pribadi 16, 32, 35, 40 37, 39 6 

Jumlah 25 15 40 

 
Tabel 2 

Blue Print Skala Persepsi terhadap Penerapan K-3 
 
No Aspek Nomor Aitem Jumlah 

Favourable Unfavourable 

1 Lingkungan kerja 41, 47, 48 65, 71 5 

2 Keadaan mesin & peralatan 52, 54, 59 44, 60, 63, 84 7 

3 Keadaan dan kondisi karyawan 49, 62 66, 74 4 

4 Cara kerja 61, 69, 73, 100 83 4 

5 Komunikasi 43, 55, 77 45, 53, 56 6 

6 Manajemen 42, 67, 78 57, 68, 85 6 

7 Pelatihan K-3 46, 75, 79 64 4 

8 Bahan yang digunakan 51, 70, 80 76 4 

9 Pelayanan kesehatan secara 
preventif, kuratif & rehabilitatif 

50, 58, 72 81, 82 5 

Jumlah 26 19 45 
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PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Penelitian dilakukan pada karyawan PT Wangsa Jatra Lestari Surakarta. 
Pengambilan data dilakukan pada tanggal 7 Mei 2008 terhadap 100 karyawan PT 
Wangsa Jatra Lestari yang bukan responden uji coba. Skala yang dibagikan pada 
subjek di masukkan ke dalam amplop tertutup dengan pertimbangan agar subjek dapat 
memberikan data yang sesungguhnya tanpa takut diketahui oleh pihak perusahaan. Dari 
98 eksemplar skala yang dikembalikan, terdapat 10 eksemplar tidak dapat dianalisis 
karena pengisiannya tidak lengkap. Lebih lanjut, deskripsi subjek penelitian disajikan 
dalam tabel 3. Kategorisasi skor subjek penelitian dapat dilihat dalam tabel 4. 

 
Tabel 3 

Deskripsi Subjek Penelitian 
 

Variabel Skor empirik Skor hipotetik 

Min Maks Mean SD Min Maks Mean SD 

Loyalitas karyawan 106 153 128,99 10,317 40 160 100 20 

Persepsi penerapan 
K-3 

103 171 134,03 16,120 45 180 112,5 22.5 

 
Tabel 4 

Deskripsi Kategorisasi Subjek Penelitian 
 

Alat ukur Rentang nilai Kategorisasi Frekuensi Persentase 

Loyalitas karyawan X ≤ 80 Rendah 0 0 % 

80 < X ≤ 120 Sedang 23 26,13 % 

X > 120 Tinggi 65 73,86 % 

Persepsi penerapan K-3 X ≤ 90 Rendah 0 0 % 

90 < X ≤ 135 Sedang 55 62,5 % 

X > 135 Tinggi 33 37,5 % 

 
Sebelum dilakukan analisis lebih 

lanjut, terlebih dahulu dilakukan uji 
normalitas dan uji linearitas pada data 
penelitian. Normalitas data diuji dengan 
tehnik one sample Kolmogorov-Smirnov 
Test. Uji normalitas variabel loyalitas 
karyawan menunjukkan sebaran 
normal, dengan nilai z = 1,104 dan p = 
0,174 (p > 0,05); dan variabel persepsi 
penerapan K-3 juga menunjukkan 
bahwa sebaran normal, dengan nilai z = 
1,037 dan p = 0,232 (p > 0,05). Uji 
linearitas hubungan loyalitas karyawan 
dengan persepsi terhadap penerapan K-
3 menunjukkan bahwa kedua variabel 
tersebut bersifat linear, dengan nilai F= 
4,268 dan p = 0,005 (p < 0,005).  

Analisis korelasi product moment 
terhadap kedua variabel menghasilkan 

koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,625 
dengan p = 0,000 (p < 0,01) serta 
koefisien determinasi (R2) sebesar 
0,390. Dengan demikian, hipotesis 
penelitian diterima dengan taraf 
signifikansi berada pada level sangat 
signifikan, R2 sebesar 0,390 
menunjukkan bahwa sumbangan efektif 
penerapan K-3 terhadap kemunculan 
loyalitas karyawan sebesar 39%. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa persepsi 
karyawan terhadap penerapan K-3 
dapat digunakan untuk melakukan 
prediksi terhadap tingkat loyalitas 
karyawan terhadap perusahaan.  

Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Buchnan dan Boswell (dalam Syahrial, 
2004). Dikatakan bahwa karyawan yang 
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loyal adalah karyawan yang dapat 
mengkomunikasikan keinginan-
keinginan baik yang berupa kepuasan 
ataupun ketidakpuasan dalam bekerja 
kepada pimpinan. Dalam pembentukan 
loyalitas kerja diperlukan adanya 
kesadaran diri individu, baik langsung 
atau tidak langsung, yang didukung oleh 
berbagai faktor. Persepsi terhadap 
penerapan K-3 yang kondusif 
merupakan salah satu faktor penentu 
loyalitas karyawan terhadap 
perusahaan. Sihombing (2001) 
mengatakan bahwa fasilitas kerja yang 
memadai akan menimbulkan suasana 
yang bisa membangkitkan semangat 
kerja.  

Semakin baik tempat kerja maka 
karyawan akan semakin senang dalam 
bekerja. Hal ini akan menimbulkan 
kepuasan ekstrinsik bagi karyawan 
(Kadarwati, 2003). Salah satu kebijakan 
perusahaan dalam menjaga K-3 
karyawan adalah dengan menerapkan 
K-3 dan pembentukkan P2K3 (panitia 
pembina keselamatan dan kesehatan 
kerja) di perusahaan. Ketika karyawan 
merasakan bahwa keselamatan dan 
kesehatannya diperhatikan oleh 
perusahaan, maka akan tumbuh 
kepercayaan terhadap perusahaan. 
Selanjutnya, kepercayaan tersebut 
menyebabkan seorang karyawan 
berusaha untuk memberikan sesuatu 
dari dirinya demi kepentingan 
perusahaan dan berusaha untuk tetap 
menjadi anggota dalam perusahaan 
tersebut.  

Lebih lanjut Suma‟mur (dalam 
Asnawi & Bachroni 1999) menjelaskan 
bahwa secara konkrit dampak positif 
penerapan K-3 dapat berupa 
berkurangnya pengeluaran untuk biaya 
pengobatan, meningkatkan produksi, 
penurunan jumlah kecelakaan yang 
terjadi di tempat kerja. Namun demikian, 
semua peraturan tentang penerapan K-
3 tersebut akan menjadi sia-sia belaka, 
tujuan penerapan K-3 tidak akan 
tercapai, apabila karyawan tidak 
bersedia mematuhi peraturan tersebut.  

Hasil pengelompokkan skor 
subjek menunjukkan bahwa persepsi 
karyawan terhadap penerapan K-3 
dalam kategori sedang. Karyawan 
merasa bahwa perusahaan cukup 
memperhatikan kesejahteraan mereka 
terkait dengan aspek K-3. Penerapan K-
3 dalam hal lingkungan kerja, mesin dan 
peralatan, bahan yang digunakan, 
keadaan dan kondisi karyawan, cara 
kerja, komunikasi, manajemen, 
pelayanan kesehatan secara preventif, 
kuratif, dan rehabilitatif, serta pelatihan 
K-3 yang berkaitan dengan upaya 
perlindungan pekerja dipandang 
karyawan cukup baik. 

Tingkat loyalitas karyawan di PT 
Wangsa Jatra Lestari yang cenderung 
berada pada kategori tinggi. Tingkat 
loyalitas karyawan yang tinggi pada 
karyawan tersebut menandakan adanya 
kecenderungan karyawan mendapatkan 
kepuasan dari situasi kerja secara total, 
karyawan menyenangi pekerjaannya, 
menikmati situasi kerja serta memiliki 
persepsi positif terhadap pekerjaannya. 
Hasil penelitian di atas sesuai dengan 
kondisi subjek di PT Wangsa Jatra 
Lestari Surakarta. Tunjangan 
kesejahteraan dan fasilitas yang 
diberikan perusahaan kepada karyawan 
dipandang cukup memadai.   

Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut, diketahui terdapat sumbangan 
efektif persepsi penerapan K-3 terhadap 
loyalitas karyawan sebesar 39%. 
Dengan demikian terdapat pengaruh 
variabel-variabel lain (extranoeus 
variabel) sebesar 61%.  Variabel-
variabel lain tersebut antara lain seperti 
fasilitas-fasilitas kerja, tunjangan 
kesejahteraan, suasana kerja, serta 
upah yang diterima dari perusahaan 
Yuliandri (Kadarwati, 2003). Menurut 
Martoyo (dalam Syahrial, 2004) salah 
satu faktor yang mempengaruhi loyalitas 
karyawan adalah kepuasan kerja 
karyawan. Kepuasan kerja (job 
satisfaction) adalah keadaan emosional 
karyawan yang terjadi maupun tidak 
terjadi tititk temu antara nilai balas jasa 
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kerja karyawan dan perusahaan atau 
organisasi dengan tingkat nilai balas 
jasa yang memang diinginkan oleh 
karyawan yang bersangkutan. 

Penelitian ini mempunyai 
keterbatasan yaitu : pembagian skala 
tidak bisa dilakukan oleh peneliti sendiri 
karena sistem perusahaan yang tidak 
memungkinkan. Oleh karena itu, 
pembagian skala kepada karyawan 
sekaligus pengumpulan kembali skala 
yang sudah diisi dibantu/dilaksanakan 
oleh pihak manajemen PT Wangsa 
Jatra Lestari. Kelemahan yang lain 
dalam penelitian ini yaitu tidak 
mengidentifikasi dan mengontrol 
variabel lain yang mungkin berpengaruh 
terhadap loyalitas karyawan. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 
positif yang sangat signifikan antara 
persepsi karyawan terhadap penerapan 
kesehatan dan keselamatan kerja 
dengan loyalitas karyawan (rxy = 0,625). 
Sumbangan efektif variabel persepsi 
terhadap penerapan K-3 terhadap 
loyalitas karyawan adalah sebesar 39%.  
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, 
ada beberapa saran yang dapat 
diajukan. Pertama, perusahaan 
hendaknya selalu menerapkan K-3 
sehingga tercipta suasana yang 
kondusif, yang dapat membuat 
karyawan merasa aman, nyaman dalam 
menjalankan pekerjaannya yang pada 
akhirnya akan mempertahankan tingkat 
loyalitas karyawan. Kedua, pihak 
manajemen PT Wangsa Jatra Lestari 
khususnya, berdasarkan hasil penelitian 
ini diketahui bahwa penerapan K-3 di 
PT Wangsa Jatra Lestari cenderung 
berada dalam kategori sedang dan 
loyalitas karyawan barada pada kategori 
tinggi. Oleh karena itu hendaknya 
penerapan K-3 dapat ditingkatkan, 
mengingat persaingan usaha yang 
menuntut peningkatan kualitas produk 
dan pelayanan pada pelanggan. Ketiga, 
Departemen Tenaga Kerja diharapkan 

memberikan pengawasan, penyelidikan, 
peneguran, dan mempertegas 
implementasi terhadap sanksi-sanksi 
bagi perusahaan yang kurang 
menerapkan K-3 bagi karyawan. 
Keempat, peneliti selanjutnya 
disarankan untuk mengkaji lebih lanjut 
faktor-faktor lain yang dapat 
mempengaruhi loyalitas, seperti : 
fasilitas-fasilitas kerja, tunjangan 
kesejahteraan, suasana kerja, serta 
upah yang diterima dari perusahaan. 
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MEMBANDINGKAN KONSEP PSIKOTERAPI BARAT & INDONESIA 
 

Istiana Kuswardani6) 

 
Tulisan ini bermaksud untuk membandingkan beberapa konsep psikoterapi Barat 

yang telah banyak dijadikan referensi dalam pengembangan Psikologi di Indonesia, 
yaitu Psikoterapi Humanistik model Carl Rogers dan satu konsep psikoterapi indigenus, 
yaitu konsep Suryomentaram. 
 
1. Psikoterapi Humanistik model Carl 
Rogers 
a. Konsep Kepribadian Sehat 
 Menurut Rogers, individu yang 
sehat adalah individu yang memiliki 
kebutuhan untuk aktualisasi diri 
(Schultz, 1994). Aktualisasi berkembang 
sejak anak-anak. Ketika anak 
mengembangkan kemampuan untuk 
membedakan antara apa yang menjadi 
milik atau bagian dari dirinya dan semua 
barang yang dilihat, diraba, didengar, 
dan diciumnya, maka dia mulai belajar 
mengenal dirinya dan tumbuh konsep 
diri (self concept). Sebagai bagian dari 
konsep diri, anak akan mulai belajar 
untuk mengembangkan dia akan 
menjadi siapa atau mungkin ingin 
seperti siapa. Dengan mengamati reaksi 
orang lain terhadap tingkah lakunya, 
anak akan mengembangkan pola diri 
yang konsisten, suatu pola yang 
terintegrasi. Pola yang akan 
menentukan apakah dia akan menjadi 
sehat atau tidak tergantung pada cinta 
yang diterima anak itu pada masa kecil. 
Pada saat diri mulai berkembang, anak 
juga belajar membutuhkan cinta. Rogers 
menyebutnya penghargaan positif 
(positive regard). 
 Penghargaan positif yang sangat 
dipengaruhi oleh penerimaan ibu 
terhadap anak akan berkembang 
menjadi konsep diri. Penghargaan 
positif tanpa syarat (unconditional positif 
regard) adalah syarat utama bagi 
tumbuhnya kepribadian sehat. Anak-
anak yang tumbuh dengan perasaan 
penghargaan positif tanpa syarat tidak 
akan mengembangkan syarat-syarat 
penghargaan. Mereka merasa diri 
berharga dalam semua syarat. Untuk 

individu yang demikian, tidak ada 
pengalaman yang mengancam. Setelah 
proses aktualisasi diri mulai 
berlangsung, individu tersebut dapat 
maju ke tujuan terakhir yaitu menjadi 
orang-orang yang berfungsi 
sepenuhnya. 
 Kepribadian yang sehat bukan 
merupakan suatu keadaan dari ada, 
tetapi suatu proses (1). Suatu arah, 
bukan suatu tujuan. Aktualisasi diri ini 
berlangsung terus, tidak pernah berhenti 
atau statis. Aktualisasi diri juga 
merupakan proses yang sulit bahkan 
kadang menyakitkan (2). Aktualisasi diri 
merupakan suatu ujian, rentangan, dan 
pecutan terus-menerus terhadap semua 
kemampuan seseorang. Rogers 
mengatakan ‟aktualisasi diri merupakan 
keberanian untuk ada‟. Orang-orang 
yang mengaktualisasikan diri menjalani 
kehidupan yang kaya, menantang, dan 
berarti, tetapi mereka tidak perlu tertawa 
terus-menerus. 
 Hal ketiga tentang orang yang 
mengaktualisasikan diri adalah mereka 
benar-benar diri mereka sendiri, tidak 
bersembunyi di balik topeng, berpura-
pura menjadi sesuatu yang bukan diri 
mereka dengan memperlihatkan 
kepribadian yang berbeda untuk situasi 
yang berbeda (3). 
 Selain ketiga hal tentang sifat 
individu yang mengaktualisasikan diri, 
Rogers menyebutkan lima sifat orang 
yang berfungsi sepenuhnya, yaitu: 
1. terbuka pada pengalaman 
2. kehidupan eksistensial 
3. kepercayaan terhadap organisme 
sendiri 
4. perasaan bebas 
5. kreativitas 

6)
Fakultas Psikologi Universitas Setia Budi 
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b. Penyebab Tidak Tercapainya 
Kepribadian Sehat 
 Seseorang tidak akan mencapai 
kepribadian sehat jika konsep diri yang 
terbentuk pada masa kecil adalah 
penghargaan positif bersyarat. Jika 
seorang anak dihargai dan dicintai 
karena syarat yang ditimpakan 
kepadanya, maka anak akan 
mengembangkan rasa bersalah pada 
dirinya sendiri. Jika anak dibatasi untuk 
bertingkahlaku sesuai dengan 
keinginannya dan naluri kanak-
kanaknya, maka akan memunculkan 
sikap defensif. Anak hanya akan 
berharga dengan syarat yang ditentukan 
oleh terutama ibu mereka. Misalnya ibu 
yang selau melarang anaknya untuk 
bermain, cara anak bertingkahlaku, 
akan memunculkan kecemasan pada 
anak. Kelak ketika dewasa, anak akan 
tergoda untuk menampilkan tingkah laku 
yang dilarang. Sebagai akibat dari sikap 
defensif ini, kebebasan individu 
terbatas, kodrat atau dirinya yang sejati 
tidak dapat diungkapkan sepenuhnya.  
 Karena individu tidak dapat 
berinteraksi sepenuhnya dan terbuka 
dengan lingkungannya maka mereka 
akan mengembangkan apa yang 
disebut Rogers ‟ketidakharmonisan 
(incongruence)‟ antara konsep diri dan 
kenyataan yang mengitari mereka. 
Mereka menjadi individu yang tidak 
sehat secara psikologis.  
 
c. Teknik Terapi 

Teknik terapi yang digunakan 
dikenal dengan terapi yang berpusat 
pada klien (client centered therapy). 
Teknik ini lebih menitikberatkan pada 
sikap terapis seperti: mendengarkan 
aktif, merefleksikan perasaan, 
menjelaskan, dan „hadir‟ bagi klien. 
Pendekatan ini dapat diterapkan secara 
individual maupun kelompok. 
Pendekatan ini menjadikan klien 
bersikap aktif dan ikut mengambil 
tanggungjawab untuk mengarahkan 
jalannya terapi (Corey, 1999). 

Tujuan dasar terapi yang 
berpusat pada klien adalah menciptakan 
iklim yang kondusif bagi usaha 
membantu klien untuk menjadi seorang 
pribadi yang berfungsi penuh. Untuk 
mencapai tujuan terapiutik tersebut, 
terapis perlu mengusahakan agar klien 
dapat memahami hal-hal yang ada di 
balik topeng yang dikenakannya. Klien 
mengembangkan kepura-puraan dan 
bertopeng sebagai pertahanan terhadap 
ancaman. Sandiwara yang dimainkan 
klien menghambatnya untuk tampil utuh 
di hadapan orang lain. Dalam usahanya 
menipu orang lain, ia menjadi asing 
terhadap dirinya sendiri. Jika dinding itu 
runtuh atau topeng itu terbuka maka 
akan muncul orang yang bergerak 
menuju aktialisasi diri dengan ciri: 1. 
keterbukaan pada pengalaman, 2. 
kepercayaan terhadap organisme 
sendiri, 3. tempat evaluasi internal, dan 
4. kesediaan untuk menjadi suatu 
proses. 

Untuk mencapai tujuan 
terapiutik, dibutuhkan seorang terapis 
yang memiliki ciri atau sikap: 1. 
keselarasan atau kesejatian 
(congruence), 2. penerimaan positif 
tanpa syarat (unconditional positive 
regard), dan 3. pengertian empatik yang 
akurat. 

Terapi yang terpusat pada klien 
adalah terapi yang berevolusi dan 
mengalami perkembangan dari tahun ke 
tahun. Hart (dalam Corey, 1999) 
membagi perkembangan teori Rogers 
dalam tiga periode sebagai berikut: 
1. periode 1 (1940-1950): psikoterapi 
nondirektif. Pendekatan ini menciptakan 
iklim permisif dan noninterventif. 
Penerimaan dan klarifikasi menjadi 
teknik-teknik yang utama. Melalui terapi 
nondirektif, klien akan mencapai 
pemahaman atas dirinya sendiri dan 
atas situasi kehidupannya. 
2. Periode 2 (1950-1957): psikoterapi 
reflektif. Terapis terutama merefleksikan 
perasaan-perasaan klien dan 
menghindari ancaman dalam hubungan 
dengan kliennya. Melalui terapi reflektif, 
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klien mampu mengembangkan 
keselarasan antara konsep diri dan 
konsep diri idealnya. 
3. Periode 3 (1957-1970): terapi 
eksperiensial. Tingkah laku yang luas 
dari terapis yang mengungkapkan 
sikap-sikap dasarnya menandai 
pendekatan pada periode ini. Terapi 
difokuskan pada apa yang sedang 
dialami oleh klien dan apa yang dialami 
terapis. Klien tumbuh pada suatu 
rangkaian keseluruhan (kontinum) 
dengan belajr menggunakan apa yang 
sedang dialami. 
 Dalam tigapuluh tahun terakhir 
terapi yang berpusat pada klien telah 
bergeser ke arah lebih banyak 
membawa kepribadian terapis ke dalam 
proses terpiutik.Terapis lebih bebas dan 
aktif berpartisipasi dalam hubungan 
dengan klien dalam rangka menciptakan 
atmosfer yang dapat membuat klien 
merasa diterima, apa pun teknik atau 
gaya yang digunakan oleh terapis. 
 
2. Psikoterapi Suryomentaram 
a. Konsep Kepribadian Sehat 

Konsep jiwa sehat menurut 
Suryomentaram muncul dari 
penghayatan atas pengalaman pribadi 
masing-masing. Fenomena senang-
susah dan keinginan yang mulur-
mungkret merupakan hal yang 
konsisten terjadi pada diri individu 
(Suryomentaram, 2003). 
 Suryomentaram menjelaskan 
bahwa manusia memiliki banyak catatan 
(kelompok persepsi) yang menjadi ciri-
ciri kepribadian (kramadangsa). 
Kelompok catatan ini yang mendorong 
gerak manusia. Jika seseorang berhasil 
mengendalikan catatan-catatan ini, 
maka dirinya akan mencapai kesehatan 
jiwa yang seutuhnya atau disebut 
dengan istilah Suryomentaram ‟manusia 
tanpa ciri‟. Sebaliknya, jika seseorang 
masih menggunakan catatan-catatan 
tertentu untuk mendorong aktivitasnya, 
maka identitas ‟kramadangsa‟ yang 
muncul (Prihartanti, 2004). 

 Kepribadian sehat ‟manusia 
tanpa ciri‟ diperoleh jika seseorang telah 
berhasil melakukan aktivitas mawas diri. 
Mawas diri adalah sebuah metode ‟olah 
rasa‟ yang dijelaskan oleh 
Suryomentaram sebagai cara latihan 
memilah-milah rasa sendiri dengan rasa 
orang lain. Bahagia atau tidaknya 
seseorang muncul dalam perilaku stabil, 
tenang, dan damai, yang akan 
menghasilkan sehat jiwa ‟manusia tanpa 
ciri‟. Sebaliknya, individu yang selalu 
menuruti keinginannya sendiri, yaitu 
catatan-catatan tertentu terutama semat 
(kekayaan), drajat (kehormatan) dan 
kramat (kekuasaan), maka disebut 
individu ‟kramadangsa‟ yang belum 
mencapai sehat jiwa. 
 Dengan melakukan latihan 
mawas diri, seseorang akan mampu 
senantiasa nyawang karep (mengamati 
keinginan) secara damai dan memandu 
keinginan agar senantiasa mengikuti 
jalan alamiah dan bertingkah laku 
benar. Untuk meraih jiwa sehat, 
dilakukan pendidikan ukuran keempat 
yang termuat dalam semboyan: ”Siapa 
mencari enak tanpa mengenakkan 
tetangganya, sama dengan membuat 
tali untuk menjerat lehernya sendiri”. 
Ungkapan tersebut berarti ”tidak ada 
rasa enak/ nyaman kecuali membuat 
orang lain merasa enak/ nyaman”. 
Sehingga rasa enak/ nyaman/ positif 
didapatkan hanya dengan membuat 
orang lain juga merasa nyaman dengan 
perilaku kita (Sarwiyono, 2008). 
 Kesadaran ukuran keempat yaitu 
manusia yang menyadari bahwa dirinya 
bukan kramadangsa tapi pengawas, 
saksi dari setiap peristiwa yang 
dialaminya. Setelah menyadari bahwa 
diri ini bukanlah kumpulan catatan dari 
pikiran, maka manusia sadar bahwa 
dirinya bukan kramadangsa, tetapi saksi 
atas perbuatannya sendiri yang mampu 
mengawasi dan mengendalikannya, 
sehingga muncul perasaan damai ketika 
bertemu orang lain. 

Sehat jiwa dapat diperoleh 
dengan latihan mawas diri. Orang itu 
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baru merasa ada bila berinteraksi 
dengan benda, orang lain, maupun 
dengan perasaannya sendiri. Dalam 
berhubungan itulah orang baru dapat 
mengetahui diri sendiri. Maka 
berinteraksi itu dapat dimisalkan 
sebagai cermin. Orang dapat 
meneruskan meneliti diri sendiri dengan 
bertanya, bagaimana perasaanku bila 
dihina? Tentu saja diri sendiri akan 
menjawab: "Bila aku dihina hatiku 
merasa sakit." Jadi menghina itu 
menyakitkan hati. Menyakitkan hati 
orang lain namanya bertindak 
sewenang-wenang. Kalau begitu, diri 
sendiri itu sewenang-wenang.  

Bila timbulnya semua rasa 
senang terhadap kesewenangannya 
sendiri sudah diketahui, maka rasa 
senang tersebut yang merintangi untuk 
melihat kesewenangannya sendiri akan 
diketahui. Bila dapat diketahui maka 
lenyaplah rintangan itu. Bila orang akan 
melanjutkan untuk mengetahui 
kesewenangannya sendiri, tentu akan 
berjumpa dengan rasa sendiri yang 
akan mengubah kesewenangannya 
sendiri. Tiap ada maksud untuk 
mengubah, orang tidak dapat melihat 
rasanya sendiri. Jadi niat mengubah itu 
merupakan rintangan untuk mengetahui 
kesewenangannya sendiri. 

Bila diketahui rintangan tersebut 
akan lenyap. Demikian banyak sekali 
rintangan yang menutupi pandangan 
untuk melihat kesewenangannya 
sendiri. Bila rasa kesewenangannya 
sendiri ketahuan sebelum terjadi 
perbuatan sewenang-wenang itu, maka 
rasa sewenang-wenang tersebut tidak 
lahir menjadi perbuatan sewenang-
wenang. Sebab bila orang melihat rasa 
sewenang-wenangnya sendiri tanpa 
maksud untuk mengubah, artinya 
Kramadangsa diam atau mati. 

Bila Kramadangsa mati, 
kesewenangannya ikut mati pula. Jika 
Kramadangsa mati, timbullah rasa kasih 
tanpa syarat. Kasih tanpa batas itu 
berarti terhadap siapa saja kasih dan 
terhadap apa saja juga kasih, malahan 

kepada kesewenangannya sendiri pun 
kasih. Tanpa syarat artinya, biarpun 
dibenci atau dikasihi akan tetap kasih. 
Kasih tanpa batas dan tanpa syarat 
bukanlah Kramadangsa, Kramadangsa 
tidak pernah kasih dan Kramadangsa 
selalu bersifat sewenang-wenang. Maka 
lahirnya kasih itu bila Kramadangsa 
mati. 

Kasih itu rasanya enak atau 
bahagia. Bukan rasa enak karena 
kehendaknya tercapai, bukan karena 
mendapat harta benda banyak, bukan 
karena mendapat kekuasaan, bukan 
karena mengalahkan musuh dan 
sebagainya. Rasa yang lahir tersebut 
akan dicatat oleh Kramadangsa. Jika 
sudah mencatat rasa kasih tersebut 
Kramadangsa hidup lagi. 

Catatan rasa kasih itu bukanlah 
kasih. Dari catatan rasa kasih tersebut 
Kramadangsa akan mengejar kasih, 
setiap mengejar rasa kasih, 
Kramadangsa tidak dapat berhasil 
sebab selama hidupnya Kramadangsa 
tidak dapat kasih. Agar supaya rasa 
kasih itu lahir, Kramadangsa haruslah 
mati dahulu. Padahal matinya 
Kramadangsa itu bila diketahui 
kesewenangannya tanpa maksud untuk 
merubah. Bila ada maksud untuk 
merubah berarti Kramadangsa masih 
hidup, sebab yang bermaksud untuk 
merubah adalah Kramadangsa. Bila 
sudah mencatat rasa kasih, 
Kramadangsa lalu hidup lagi. Demikian 
seterusnya. Jadi lahirnya rasa kasih itu 
tidak terus menerus, tetapi terputus-
putus pada tiap kali perbuatan. 
 
b. Penyebab Tidak Tercapainya 
Kepribadian Sehat 

Untuk menuju sehat jiwa, 
manusia melalui beberapa ukuran, 
mulai dari ukuran I hingga ukuran IV. 
Ukuran I merupakan juru catat. Ketika 
kita masih sebagai bayi, kita bertindak 
sebagai juru catat, yang mencatat 
segala hal yang berhubungan dengan 
diri kita. Misalnya sebagai bayi kita 
melihat sesuatu, mendengar sesuatu, 
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menjilat dan merasakan sesuatu, 
sesuatu itu kita catat. Seperti saya 
melihat lampu ini, lantas saya 
mencatatnya. Catatan lampu dan 
lampunya yang dicatat, adalah dua 
barang terpisah, yang tidak 
bersangkutan. Jika lampu yang dicatat 
itu pecah, catatan lampu yang ada 
dalam diri saya, tidak turut pecah. 
Sebaliknya, bila saya tiba-tiba mati, 
catatan lampu yang ada dalam diri saya 
rusak, tapi lampu yang dicatat itu, tidak 
turut rusak. Untuk melihat catatan-
catatan itu harus memakai mata batin, 
tidak dapat memakai mata kepala. 
Seperti saya sekarang di Yogyakarta, 
dengan mata terpejam melalui mata 
batin, dapat melihat catatan tempat 
kerja saya di Solo, jelas sekali. Dengan 
perantara pancaindera, kita mencatat 
segala rupa penglihatan, suara, rasa 
dan sebagainya; yang berjuta-juta 
jumlahnya, tidak kunjung penuh. Maka 
isi catatan kita itu, lebih besar jumlahnya 
dari pada isi dunia. Karena rasa sendiri, 
yang tak ada di dunia luar, ada dalam 
catatan. Peranan kita sebagai juru catat 
ini, boleh dikatakan hidup dalam ukuran 
kesatu, seperti cara hidup tumbuh-
tumbuhan. Pekerjaannya tidak lain 
hanya mencatat, dan bila berhenti 
mencatat, matilah juru catat itu.  

Hasil pekerjaan mencatat, ialah 
berupa bermacam-macam catatan yang 
berjuta-juta jumiahnya. Catatan-catatan 
itu barang hidup, yang hidup dalam 
ukuran II, seperti kehidupan hewan. 
Maka sebagai barang hidup, catatan itu 
bila dapat makanan cukup, suburlah 
hidupnya, tapi bila kurang makanan ia 
menjadi kurus, kemudian mati. Makanan 
catatan-catatan itu berupa perhatian. 
Jika memperoleh perhatian besar, 
catatan-catatan itu hidup subur, tapi jika 
tidak dapat perhatian, catatan-catatan 
akan mati. 

Apabila catatan-catatan itu 
sudah cukup banyak jumlah dan 
jenisnya, barulah lahir rasa 
Kramadangsa (ukuran III). Yaitu rasa 
yang menyatukan diri dengan semua 

catatan-catatan, yang berjenis-jenis itu 
sebagai: harta-bendaku, keluargaku, 
bangsaku, golonganku, agamaku, 
ilmuku dan sebagainya. Rasa aku si 
Kramadangsa ini, bagaikan tali pengikat 
batang-batang lidi dari sebuah sapu lidi. 
Kramadangsa ini pun barang hidup, 
yang hidup dalam ukuran ketiga, karena 
tindakannya dengan berpikir. Jadi 
Kramadangsa ini tukang pikir, 
memikirkan kebutuhan catatan-catatan 
di atas tadi. Kita orang dewasa pun 
bertindak atau berbuat terdorong oleh 
catatan. Jadi dalam hal bayi tadi, 
apabila catatan-catatannya belum cukup 
dan belum lengkap, ia belum dapat 
membedakan benda-benda dan 
menghubungkan sebab dan akibat 
kejadian-kejadian, karena belum lahir 
rasa Kramadangsa. Oleh karenanya ia 
belum dapat memikir. Memikir ialah 
membedakan pohon waru dengan 
pohon pisang, menghubungkan sebab 
terjadinya gelas jatuh, yang 
mengakibatkan pecah. Setelah bayi itu 
agak besar, sebagai anak kecil, ia pun 
belum mengerti hal ruang dan waktu 
(jaman). Bila anak itu sudah berusia tiga 
tahun ke atas, rasa Kramadangsanya 
sudah terbentuk, demikian seterusnya 
sehingga tua. banyak hal dan benda-
benda dinyatakan sebagai miliknya.  
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Dari ukuran III (kramadangsa) 

hendak menuju ke ukuran keempat 
(manusia tanpa ciri), terdapat simpang 
tiga. Untuk menuju ke ukuran keempat 
terdapat penghalang yang berupa 
pendapat benar, yaitu rasa benar 
sendiri. Pembagian ini dibuat dengan 
sengaja oleh Ki Ageng Suryomentaram. 
Orang lain dapat saja membaginya 
menurut kehendak masing-masing, 
tidak terikat. Di luar kelompok-kelompok 
di atas, masih banyak lagi catatan-
catatan yang khusus, misalkan ada 
barang-barang baru, kapal udara dan 
sebagainya yang tercatat dalam 
catatan. Demikian perbedaan hidup 
manusia, walaupun reaksi rasanya 
sama, tetapi tindakannya berlainan. 
Karena manusia punya tukang memikir 
yaitu Kramadangsa, yang bertindak 
menurut perintah catatan-
catatannya.Jadi Kramadangsa ini dapat 
dikatakan, sebagai seorang buruh yang 
mengabdi pada sebelas orang majikan, 
yang berwujud sebelas kelompok 
catatan tadi. Kramadangsa sebagai 
pengikat dan pemilik catatan-catatan, 
menilai catatan-catatan itu tidak sama 
rata. Pada umumnya yang bernilai 
paling tinggi, ialah catatan harta benda, 
kehormatan, kekuasaan (bhs. Jawa: 

semat, drajat, kramat). Penilaian ketiga 
macam catatan tersebut oleh masing-
masing Kramadangsa, juga berbeda-
beda. Yang satu menilai harta-benda 
nomor satu, kehormatan nomor dua, 
kekuasaan nomor tiga. Yang lain 
menilai kehormatan nomor satu, 
kekuasaan nomor dua, harta-benda 
nomor tiga. Yang lain lagi mempunyai 
urutan penilaian yang lain pula. Catatan 
yang dianggap terpenting itu, makin 
lama mencengkeram Kramadangsa. 
Kramadangsa yang dicengkeram oleh 
salah satu catatan, tindakannya 
mengabaikan catatan-catatan lain dan 
diri-sendiri. Misalnya catatan harta-
benda yang mencengkeram 
Kramadangsa, setiap tindakannya pasti 
ditujukan untuk menambah 
kekayaannya. Bahkan makin hebat 
cengkeraman catatan tadi, sehingga 
menyatukan diri dengan harta-
bendanya, ‟harta-bendaku adalah aku‟. 
Pada waktu ia diserbu penggedor 
(perampok), dia membela harta-
bendanya mati-matian, sehingga 
mengorbankan jiwa-raganya. Jika kita 
merasa marah, maka kita berada di 
jalan simpang tiga. Dalam marah itu, 
bila kita memikirkan bagaimana cara 
melaksanakan marah, kita menuju ke 
jurusan ukuran ketiga, yakni 
Kramadangsa. Hal demikian ini sudah 
biasa kita lakukan sepanjang ribuan 
tahun. Tetapi bila dalam marah itu, kita 
tidak memikirkan bagaimana cara 
melaksanakan marah, melainkan 
memikirkan si marah, yaitu marah itu 
apa, bagaimana rupa dan bagaimana 
arti maksudnya, kita lalu menjurus ke 
ukuran keempat, manusia tanpa ciri. 
Kemudian apabila kita berhubungan 
dengan orang lain, kita merasa damai 
atau tidak berselisih. Pada jalan 
simpang tiga itu, rasa yang timbul hanya 
dua macam, yaitu rasa suka dan rasa 
benci. Rasa suka dan benci ini bisa 
bermacam-macam rupanya. Rasa benci 
bisa berupa marah, malu, takut, 
terganggu (bhs. Jawa: risi) dan 
sebagainya. Rasa suka bisa berupa 
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bangga, senang, gembira dan 
sebagainya. Rasa suka dan benci ini 
berasal dari catatan-catatan, oleh 
karenanya bermaksud untuk membela 
diri. Lantaran catatan-catatan itu butuh 
hidup subur, maka jika diganggu akan 
marah, jika dibantu akan tertawa 
senang; sehingga jika dirugikan akan 
benci, jika diberi keuntungan akan suka. 
Jadi bila ada rasa muncul, dan rasa itu 
diteliti, maka kita akan menemukan 
hanya dua macam hal, yaitu suka dan 
benci, kedua-duanya itu tentu bersifat 
membela diri. 

Dalam gambar Kramadangsa, 
pada bagian gambar jalan simpang tiga, 
terdapat aling-aling (penghalang). 
Penghalang inilah yang menghalangi 
kita menuju ke ukuran keempat. 
Penghalang ini ialah pembelaan diri, 
yang berwujud anggapan benar. Jadi 
penghalang yang menghalangi diri-
sendiri menuju ke ukuran keempat, 
berwujud ‟anggapan benar‟. Anggapan 
benar yang ada pada diri-sendiri ini, 
menimbulkan perselisihan. Dua orang 
yang berselisih, masing-masing sama-
sama beranggapan benar. Misalnya si A 
berselisih dengan si B, si A merasa 
benar dan si B juga merasa benar. 
Maka merasa benar adalah 
perselisihan, dan orang berselisih 
karena merasa benar. Apabila merasa 
benar berarti berselisih, maka damai itu 
berarti merasa salah. Jadi, di waktu kita 
berselisih dengan orang lain, dapatlah 
dimengerti bahwa kita sendiri yang 
salah, maka carilah kesalahan diri-
sendiri itu sampai ketemu. Yakni bahwa 
kita hanya mengejar kepentingan diri 
sendiri dan tidak memedulikan orang 
lain. Maka kita ini bertindak sewenang-
wenang, tukang bertengkar atau juara 
pertengkaran. 
 
c. Teknik Terapi 
 Untuk mencapai sehat jiwa, 
Suryomentaram menawarkan teknik 
terapi berupa empat langkah 
kesejahteraan sejati yaitu (Sumanto, 
2009): 

1. meneliti tanggapan rasa suka-benci 
pada diri kita. 
Dalam berhubungan dengan dunia luar, 
kita selalu menanggapi dengan rasa 
suka (karena diuntungkan) dan benci 
(karena dirugikan). Pengertian 
diuntungkan dan dirugikan di sini 
berkaitan dengan kekayaan (semat), 
kehormatan (drajat), dan kekuasaan 
(kramat).  
Apabila kita hanya mengerti rasa kita 
tetapi tidak mengenali rasa yang 
berganti rupa maka tidak dapat melihat 
apakah perilaku kita itu baik atau jelek. 
Ketika kita bertemu dengan teman yang 
sering membantu kita, omongan dan 
tindakan kita tentu yang membuat dia 
senang dan kalau diteliti rasa ingin 
menyenangkan tersebut sebenarnya 
adalah untuk membujuk agar teman kita 
itu terus mau membantu kita, tidak 
peduli apakah sebenarnya dia senang 
atau tidak. Tindakan tersebut didorong 
oleh kesewenang-wenangan rasa kita 
sendiri.  
Kecenderungan menuntut terhadap 
orang lain, adanya kepentingan dan 
egoisme menghalang-halangi kita untuk 
memberikan tanggapan yang obyektif. 
Ketika anak kita menangis, jika 
penyelidikan kita hanya terarah pada 
anak kita maka akan menimbulkan rasa 
jengkel dan perselisihan. Kalau anak itu 
terus menangis, kejengkelan akan 
meningkat menjadi kemarahan yang 
mungkin akan dilanjutkan dengan 
kekerasan. Sementara, jika kita mau 
menyelidiki diri kita sendiri ternyata rasa 
jengkel itu muncul karena diri kita 
merasa terganggu. Karena kepentingan 
terganggu, maka tidak mudah bagi kita 
untuk memahami bahwa anak kita 
masih kecil dan membutuhkan kasih 
sayang. Jadi, kepentingan itu sifatnya 
sewenang-wenang, mementingkan diri 
sendiri tanpa memedulikan kepentingan 
orang lain. 
Setelah kita mengetahui semua itu, rasa 
suka-benci berhenti, tidak bergerak, dan 
sirna sehingga tidak merintangi 
pandangan kita untuk melihat orang lain 
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yang bergaul dengan kita. Dalam 
pergaulan, jika kita tidak tahu rasa 
orang lain maka kita akan 
menabraknya, tapi jika kita melihat rasa 
orang lain maka kita dapat 
menghindarinya. 

2. mencari persamaan rasa orang lain 
dengan rasa yang ada pada diri kita. 
Jika kita hanya mengetahui rasa orang 
lain, tetapi tidak tahu persamaannya 
dengan rasa diri sendiri berarti belum 
mengetahui rasa orang lain. Jika anak 
menangis dapat dicari persamaannya 
dengan rasa kita sendiri. Anak yang 
menangis karena kecewa sementara itu 
orang dewasa juga sering mengalami 
kekecewaaan dan menangis (dengan 
cara lain). Dengan mengerti dan melihat 
persaaan rasa dengan orang lain akan 
muncul rasa damai, artinya tidak 
mencela atau memuji orang lain dan diri 
sendiri. 

3. bertindak menurut penglihatan kita kini 
di sini. 
Pada langkah ini kita dituntut untuk 
berpikir kritis. Misalnya kita melangkah 
dan saya melihat meja di depan pasti 
saya tidak akan menabraknya. Jadi 
melihat itu akan melahirkan tindakan 
yang benar dan tepat. Dalam melihat 
suatu hal, kita melihat pula hal-hal lain 
yang ada di sekitarnya. Pada saat kita 
melihat anak menangis karena kecewa 
kita melihat pula rasa dan hal yang 
menyebabkannya. Pada langkah ini, kita 
sendiri yang menentukan kehidupan kita 
akan bahagia atau tidak. Jika kita sudah 
bertindak halus dan menghiburnya 
tetapi anak tetap menangis, kita tidak 
perlu kecewa.  
Jika kita bertindak mengejar hasil yang 
berupa idam-idaman pasti akan gagal 
karena meskipun berhasil mencapai hal 
atau bendanya tetapi cita-cita akan 
terus berkembang sehingga dalam hal 
mengejar cita-cita dapat 
membahayakan orang lain. Tindakan 
yang berdasar atas penglihatan dan 
pengertian keadaan yang ada sekarang, 
di sini tentu berhasil tepat dan benar 
karena ia tidak peerlu berpegangan 

pada pedoman kejiwaan. Keinginan 
seseorang itu terus bertambah (mulur), 
tetapi juga dapat menyusut (mungkret) 
jika tidak tercapai, sehingga kita dapat 
merasakan damai dan tenang. 
Pedoman kita tentang kejiwaan jika 
dipakai sebagai ukuran benar-salah 
dapat menimbulkan pertengkaran 
karena tiap orang memiliki ukuran yang 
berbeda. 
Dalam situasi kita dapat menerima hasil 
kerja apa adanya dan apa yang 
dikehendaki tercapai karena yang kita 
inginkan adalah hal yang wajar dan 
seperlunya, maka tindakan ini tidak 
akan meninggalkan bekas dalam batin 
yang berupa perasaan dendam atau 
perasaan yang mengganjal dalam 
pikiran kita. 

4. menghilangkan keinginan untuk terus 
mulur (bertambah). 
Keinginan akan terus bertambah, dan 
hal ini harus dilenyapkan. Kekecewaan 
akibat tidak terpenuhinya suatu 
keinginan harus dihilangkan. Orang 
dewasa sering menyukai suatu hal 
hingga pikiran dan perbuatannya selalu 
diarahkan untuk memenuhi 
kegemarannya tersebut. Kegemaran 
terhadap sesuatu itu karena tidak tahu 
sifat barang permainannya. Jika kita 
mengerti bahwa sifat kita terhadap 
sesuatu tersebut cenderung mulur, dan 
kita paham bahwa perasaan dapat 
dikelola agar tidak selalu mulur, maka 
kita tidak akan menjadi orang yang 
terobsesi pada keinginan yang tidak 
akan pernah berhenti. 
 
Ulasan Penulis 
 Suryomentaram lahir pada 20 
Mei 1892, putra dari Sultan Hamengku 
Buwana VII, seorang raja di Yogyakarta 
dengan mayoritas masyarakat beretnis 
Jawa, sehingga filosofi konsep 
psikoterapi Suryomentaram berakar 
pada suatu keyakinan dan etika yang 
dijalankan oleh masyarakat Jawa. Inti 
pandangan dunia Jawa terdiri dalam 
pandangan bahwa di belakang gejala 
lahiriah terdapat kekuatan kosmis 
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numinus sebagai realita yang 
sebenarnya dan bahwa realitas 
sebenarnya manusia adalah batinnya 
yang berakar dalam alam numinus itu. 
Hidup manusia akan berhasil sejauh ia 
berhasil menyesuaikan diri dengan 
realitas itu, atau sejauh ia dapat 
menembus sampai padanya. 
Keberhasilannya adalah suatu keadaan 
psikologis yaitu keadaan slamet, atau 
ketentraman batin yang tenang. Sikap 
batin yang tepat adalah bagaimana 
mengontrol nepsu (hawa nafsu) dan  
pamrih (berharap sesuatu dari orang 
lain atas perbuatan yang dilakukannya). 
Oleh karena itu manusia harus dapat 
mengontrol nafsunya dan melepaskan 
pamrihnya (Suseno, 2001).  
 Dengan memahami pandangan 
masyarakat Jawa pada jamannya, 
Suryomentaram menemukan konsep 
sehat jiwa „manusia tanpa ciri‟, 
bagaimana manusia mengelola hawa 
nafsu dan keinginannya untuk 
mendapatkan sesuatu dari orang lain 
atas perbuatannya (pamrih) melalui 
suatu latihan mawas diri. Dengan 
mawas diri, seseorang mampu melihat 
kekurangan/ cacat/ cela pada dirinya 
sehingga tidak mudah menyalahkan 
orang lain sebagai penyebab munculnya 
masalah. Dalam melihat suatu 
permasalahan, manusia diharapkan 
untuk memulai dengan melihat 
kekurangan yang ada pada dirinya dan 
segera mengoreksinya sehingga tidak 
muncul perasaan diri selalu benar dan 
menyalahkan orang lain. Sikap mawas 
diri yang terus-menerus dilatihkan pada 
seseorang, menurut Suryomentaram 
akan membawanya pada jiwa sehat. 

Pemikiran Suryomentaram 
tentang kahidupan yang dirumuskannya 
dalam tulisan „Kawruh Jiwa‟ berasal dari 
pengalaman hidupnya sebagai 
pangeran yang gelisah dengan 
dinamika kehidupan di lingkungan 
kraton. Suryomentaram merasa bahwa 
perlakuan yang diterimanya seperti 
dipuji, disembah, dan dihormati adalah 
hal yang semu. Dalam proses mencari 

jati diri, Suryomentaram remaja keluar 
dari lingkungan kraton dan menjadi 
rakyat biasa untuk dapat menemukan 
kesejatian dalam hidup 
(Suryomentaram, 2003; Sarwiyono, 
2008). Catatan-catatan mengenai 
pengalaman hidupnya sebagai rakyat 
biasa inilah yang membuat 
Suryomentaram mampu melakukan 
pemikiran-pemikiran reflektif dan 
merumuskannya menjadi suatu konsep 
kepribadian. 

Hal yang serupa dialami oleh 
Rogers (lahir pada tahun 1902). Di 
usianya remajanya, Rogers mengalami 
perubahan penting dalam hidupnya dan 
menuliskan pemikirannya mengenai 
konsep kepribadian berdasarkan 
pengalaman pribadinya. Rogers yang 
dibesarkan di keluarga Kristen 
fundamentalis yang ketat dan tidak suka 
berkompromi serta tekanan pada 
tingkah laku moral membuatnya 
mengabdikan diri pada agamanya 
dengan menjadi seorang pendeta. Pada 
tahun ketika Rogers menjadi utusan 
pada Konferensi Federasi Mahasiswa 
Kristen se-Dunia di Cina tahun 1920, 
dirinya bertemu dengan delegasi lain 
dari negara lain. Interaksinya dengan 
delegasi lain itu yang membuka 
pemikirannya terhadap ide, budaya, 
penampilan, dan bahasa lain. Rogers 
mulai membuang pemikirannya yang 
dipengaruhi Kristen fundamentalis. 
Akibat pengalaman tersebut, Rogers 
memutus ikatan agama dan intelektual 
dengan orangtuanya dan muncul 
kesadaran bahwa ‟saya dapat berpikir 
menurut pikiran saya sendiri, sampai 
pada kesimpulan saya sendiri, dan 
menjadi saksi atas kepercayaan saya 
sendiri‟. Kebebasan baru yang diperoleh 
ini yang membuatnya sadar bahwa 
seseorang harus bersandar pada 
pengalamannya sendiri. Kepercayaan 
dan keyakinan akan pengalaman 
individu itu sendiri menjadi sendi 
pendekatan Rogers terhadap 
kepribadian (Corey, 1999). 
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Pemikiran maupun rumusan 
seseorang tentang kehidupan dan 
kepribadian manusia tidak lepas dari 
pengalaman hidupnya sendiri. Ketika 
seseorang mampu merefleksikan 
sejumlah pengalaman dalam hidupnya 
dan menganggapnya sebagai hal yang 
universal (dapat dirasakan oleh 
sebagaian besar orang lain), maka baik 
Rogers maupun Suryomentaram 
menuliskannya dalam buku atau 
pertemuan ilmiah untuk didiskusikan 
dan dikaji lebih lanjut. Baik Rogers dan 
Suryomentaram, keduanya menemukan 
titik balik di kehidupannya di usia 
remaja, usia yang menuntut seseorang 
untuk dapat menemukan jati dirinya. 
Meskipun berasal dari budaya dan 
lingkungan yang berbeda, keduanya 
merasa tidak puas dengan dinamika 
kehidupan yang sarat dengan tatanan 
norma dan aturan yang ketat. Keduanya 
mencari dan menemukan makna hidup 
ketika lepas dari lingkungannya. 
Rumusan pemikirannya juga tidak lepas 
dari budaya tempat keduanya 
berkembang. Rogers dengan budaya 
Amerika yang bebas dan 
bertanggungjawab atas pilihannya 
sendiri, sedangkan Suryomentaram 
dengan budaya Jawa yang meyakini 
bahwa dalam kehidupan diharapkan 
ada keselarasan yang berawal dari 
sikap batin yang tepat adalah 
bagaimana mengontrol nepsu (hawa 
nafsu) dan  pamrih. 

Persamaan lain pada konsep 
Rogers maupun Suryomentaram, 
keduanya tidak merumuskan secara 
rinci mengenai teknik psikoterapi dan 
langkah-langkahnya. Jika Rogers 
menitikberatkan pada ketrampilan teknis 
terapisnya seperti penerimaan tanpa 
syarat, empati, dan kesejatian, maka 
Suryomentaram menitikberatkan pada 
kemampuan pribadi klien untuk dapat 
lebih mawas diri terhadap perilakunya 
dan mengontrol keinginan-keinginan 
‟kramadangsa‟.  

Sekalipun terdapat persamaan 
pada kedua konsep psikoterapi dari 

latar belakang budaya yang berbeda ini, 
terdapat perbedaan-perbedaan yang 
terkait dengan filosofi berpikir para 
pencetus konsep. Menurut penulis, 
karena keduanya memiliki nilai 
universalitas yang cukup luas, maka 
konsep keduanya dapat diterapkan di 
mana pun, sejauh klien sepaham 
dengan nilai filosofi yang mendasari 
pemikiran konsep psikoterapi ini. 
Psikoterapi Suryomentaram dapat 
dipakai di Amerika jika klien Amerika 
sepaham dengan pemikiran filosofi 
Jawa bahwa sikap batin yang tepat 
adalah bagaimana mengontrol hawa 
nafsu dan  pamrih. Perilaku tidak pamrih 
sesuai dengan konsep altruisme di 
Amerika (Snyder, 2007). Sebaliknya, 
konsep psikoterapi yang berpusat pada 
klien juga dapat diterapkan di Indonesia 
atau belahan dunia yang lain sejauh 
konsep filosofinya sesuai dengan nilai 
pribadi klien.    

Barangkali kelemahan kedua 
konsep ini adalah pada sasaran klien. 
Untuk dapat merumuskan pemecahan 
atas masalahnya sendiri dan mengamati 
perilakunya apakah sudah mawas diri, 
diperlukan kemampuan berpikir yang 
komprehensif, sehingga konsep ini lebih 
tepat untuk klien dewasa yang ingin 
mencapai aktualisasi diri atau sudah 
ingin melepaskan diri dari nafsu dan 
pamrih. 
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