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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di dalam bidang psikometrika terdapat banyak metode yang 

bervariasi untuk mengukur atribut dari individu. Menurut Fiske, metode di 

dalam konsep psikometri mencakup aspek-aspek pengukuran seperti 

konten butir, format respons, administrasi pengukuran, karakteristik 

individu serta tujuan dari pengukuran (Widhiarso, 2016). Luasnya definisi 

dari metode membuat penggunaan dari metode pada sebuah alat ukur 

dapat lebih dari satu jenis. Widhiarso (2016) menambahkan, ketika faktor 

dari penggunaan metode ini diabaikan maka dapat mengancam validitas 

dari alat ukur tersebut.  

Peranan dari konstruk metode yang digunakan ketika metode 

tersebut mendefinisikan keragaman data dinamakan efek metode (method 

effect) (Widhiarso, 2016). Menurut Podsakoff dkk, efek metode mengarah 

pada kecenderungan respon dari sebuah alat ukur berdasarkan konstruk 

lain diluar konstruk yang diukur (Lindwall, et al., 2012).Salah satu 

penggunaan dari metode yang dapat memunculkan efek metode dan umum 

untuk digunakan adalah penggunaan dari aitem dengan arah ukur yang 

berbeda, yaitu aitem positif (favorabel) dan negatif(unfavorabel). 

Penelitian yang dilakukan oleh Lindwall dkk (2012) menunjukan bahwa 

efek metode berhubungan dengan penggunaan kalimat favorabel dan 
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unfavorabel. Menurut Marsh, penggunaan dari aitem dengan arah ukur 

berbeda seharusnya tetap mengukur konsep dan arti yang sama namun 

dengan bentuk kalimat yang berbeda seperti kalimat positif dan negatif 

(DiStefano & Motl, 2006). Adanya penggunaan aitem favorabel dan 

unfavorabel diharapkan dapat membuat responden dapat membaca setiap 

aitem dengan baik (Widhiarso, 2016). Namun pada penelitian Widhiarso 

(2016), keberadaan aitem-aitem unfavorabel pada Skala Motivasi 

Berprestasi yang dikembangkan oleh Hadjam dkk pada Tahun 2004 

membuat kelompok sendiri dan mengukur konstruk yang berbeda.  

Ketika terdapat potensi adanya efek metode dalam suatu 

pengukuran, maka perlu dilakukan analisis pengujian terhadap efek 

metodetersebut (Tomas & Oliver, 1999). Menurut Widhiarso (2016), 

pengujian efek metode perlu dilakukan karena kemunculannya dalam 

suatu pengukuran akan berpengaruh pada validitas konstruk dari 

pengukuran tersebut. Analisis terhadap efek metode dapat dilakukan 

dengan menggunakan analisis Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

dengan pendekatan Multritrait Multimethod (MTMM). Terdapat dua 

konsep model MTMM yang digunakan untuk analisis efek metode yaitu 

model correlated traits-correlated unique (CTCU), correlated traits-

correlated methods (CTCM) atau dengan melakukan kombinasi antara 

kedua model tersebut (DiStefano & Motl, 2006). Dua konsep pendekatan 

tersebut merupakan pengembangan dari konsep analisis MTMM pada 

CFA. Menurut Brown (2012), penggunaan CFA dalam memeriksa efek 



3 

 

metode pada pengukuran memiliki keuntungan tersendiri, diantaranya 

adalah dapat menentukan model pengukuran yang lebih konseptual dan 

dapat menentukan jumlah varians metode pada setiap dimensi. Selain itu, 

penggunaan CFA juga dapat lebih mengetahui hubungan antara satu 

dimensi dengan lainnya serta hubungannya dengan konstruk pengukuran. 

Tujuan dari penggunaan model-model tersebut adalah untuk 

menguji keberadaan efek metode dari sebuah alat ukur. Pengujian tersebut 

dilakukan dengan cara mengujicobakan alternatif model yang telah 

ditentukan baik CTCM, CTCU atau keduanya dengan data yang ada. 

Ketika terdapat model yang cocok pada saat dilakukan analisis pengujian 

model dengan data, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efek metode 

di dalam alat ukur tersebut (Lindwall, et al., 2012).  

Penelitian ini menggunakan variabel ethnic experience yang 

merupakan sebuah pola pikir seorang individu mengenai pengalaman 

uniknya dalam menjadi anggota dari suatu kelompok etnis pada 

lingkungan multietnis (Malcarne, Chavira, Fernandez dan Liu, 2006). Di 

Indonesia sendiri, masyarakatnya merupakan masyarakat multikultural 

sehingga memiliki keanekaragaman budaya yang menjadi sebuah ciri dari 

kelompok masyarakat tertentu. Menurut Berry, ketika terdapat kontak 

antara dua atau lebih kelompok budaya yang berbeda, maka akan terjadi 

perubahan baik secara psikologis maupun sosio budaya (Malcarne, 

Chavira, Fernandez, & Liu, 2006). Dalam proses kontak antar budaya 
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tersebut, muncul peran dari ethnic experience di dalam diri individu yang 

mempengaruhi dan memiliki peran dalam kehidupannya.  

Pengembangan alat ukur ethnic experience dilakukan oleh 

Malcarne, Chavira, Fernandez dan Liu pada Tahun 2006 yang diberi nama 

Scale ofEthnic experience (SEE). Di dalam alat ukur ini terdapat empat 

dimensi pembentukan dari ethnic experience sendiri.Keempat dimensi 

tersebut yaitu ethnic identity, perceived discrimination, mainstream 

comfort dan social affiliation. Dimensi-dimensi tersebut memiliki korelasi 

antara satu dengan dimensi yang lainnya. SEE merupakan pengembangan 

alat ukur dari konstruk pengukuran kognitif suatu etnis dan dapat 

digunakan untuk kelompok etnis lainnya (Malcarne, Chavira, Fernandez, 

& Liu, 2006). Terdapat 32 aitem dalam SEE ini yang terdiri dari 20 aitem 

favorabel dan 12 aitem unfavorabel, serta disusun menggunakan metode 

Likert dengan lima respon pilihan jawaban, dimulai dari 1 (sangat tidak 

setuju) sampai 5 (sangat setuju). 

Berdasarkan penjelasan mengenai SEE, dapat diketahui bahwa 

pada SEE terdapat aitem favorabel dan unfavorabel. Hal tersebut membuat 

SEE memiliki potensi kemungkinan adanya efek metode. Kemungkinan 

adanya efek metode pada SEE ini dapat diketahui melalui analisis CFA 

dengan konsep pendekatan model CTCM, CTCU atau keduanya. Namun 

pada penelitian ini, konsep pendekatan model yang digunakan adalah 

CTCM dan Correlated Trait-Correlated Method Minus One (CTCM-1) 

yang merupakan pengembangan dari model CTCM.  
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Pada CTCM-1 melibatkan konstruk ukur dan metode di dalam 

analisisnya, sehingga model ini serupa dengan CTCM(Brown, 2015). 

Namun pada CTCM-1 konstruk metode yang ada dikurangi satu, sehingga 

konstruk metode yang dilibatkan sebanyak konstruk metode yang ada 

dikurangi satu (Widhiarso, 2016). Selanjutnya, pada penelitian ini 

alternatif model yang digunakan untuk proses analisis adalah enam model, 

yang terdiri dari empat model pengembangan CTCM-1 dan dua model 

pengembangan CTCM. Keenam alternatif model ini digunakan untuk 

mengetahui keberadaan efek metode dari SEE dengan cara melakukan 

pengujian model dengan data. Tingginya tingkat kecocokan dari model 

yang digunakan pada suatu alat ukur didapatkan ketika model yang diuji 

dapat menjelaskan data dengan baik (Widhiarso,2016). Ketika terdapat 

alternatif model yang cocok dengan SEE, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat efek metode di dalam SEE.  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan 

efek metode dari SEE dengan menggunakan konsep CTCM dan CTCM-1 

pada analisis CFA. Alternatif model yang digunakan untuk uji coba 

sebanyak enam model dalam penelitian ini. Pengujian dilakukan untuk 

mengetahui keberadaan efek metode dari SEE melalui uji coba terhadap 

keenam alternatif model yang telah ditentukan. Selain itu, penggunaan 

SEE dalam penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan alat ukur 

tersebut ke dalam Bahasa Indonesia sehingga dapat digunakan untuk 
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kepentingan penelitain mengenai etnis di Indonesia. Atas pertimbangan 

tersebut, maka penelitian ini dirasa perlu dilakukan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah terdapat efek metode dari penggunaan aitem 

favorabel dan unfavorabel pada Scale of Ethnic experience (SEE) dengan 

menggunakan enam alternatif model .  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemungkinan 

adanya efek metode dari penggunaan aitem favorabel dan unfavorabel 

pada Scale of Ethnic experience(SEE) dengan menggunakan enam 

alternatif model .  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Mengetahui keberadaan efek metode dari penggunaan metode 

favorabel dan unfavorabel pada Scale of Ethnic experience (SEE).  

2. Manfaat Teoritis 

a. Membantu pengembangan dalam ilmu psikologi, terutama bidang 

psikometrika. 

b. Membantu pengembangan skala ethnic experiencedi Indonesia. 
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c. Membantu pengembangan dalam penelitian yang berkaitan dengan ethnic 

experience.  
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Tujuan dari penelitian ini adalah mengakomodasi beberapa 

pemodelan untuk mengendalikan efek metode yang mucul akibat 

perbedaan dari arah penulisan aitem pada skala, yaitu aitem favorabel dan 

unfavorabel. Pada penelitian ini, skala yang digunakan adalah skala Harga 

Diri Coopersmith yang telah diadaptasi kedalam Bahasa Indonesia dengan 

jumlah aitem sebanyak 25 aitem. Hasil dari penelitian ini adalah keenam 

model yang diajukan dalam pengujian model memenuhi kecocokan model 

dengan data. Serta model yang memiliki milai AIC dan BIC adalah KTKU 

dan KTKM-1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan arah 

kalimat yang berbeda dapat menimbulkan efek metode di dalam 

pengukuran.  
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Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan properti 

psikometris antara pengukuran menggunakan sub skala dengan butir 

favorabel dan unfavorabel, serta untuk mengetahui apakah butir favorabel 

dan ufavorabel memiliki validitas kriteria yang sama. Skala yang 

digunakan adalah Skala Motivasi Berprestasi dengan 40 aitem pernyataan. 

Jumlah subjek yang terlibat sebanyak 2986 siswa SMA yang hasilnya 

dianalisis menggunaka pendekatan faktor eksploratori. Hasil dari 

penelitian ini adalah skala yang melibatkan aitem unfavorabel akan 
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mengganggu validitas faktorial skor namun tidak mengganggu validitas 

kriteria.  

4. Tomas, Jose M dan Amparo Oliver. (1999). Rosenberg’s Self Esteem 

Scale: Two Factors or Method Effects. Structural Equation Modeling, 

6(1), 84-98. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui validitas faktor 

pada Self EsteemScale milik Rosenberg terkait dengan dua faktor yang 

saling berlawanan yaitu faktor positif dan faktor negatif. atau terdapat efek 

metode di dalamnya. Skala ini memiliki 10 aitem yang terdiri dari 5 aitem 

positif dan 5 aitem negatif dengan menggunakan subjek sebanyak 640 

siswa SMA di Spain. Penelitian ini menggunakan multutrait-mutimethod 

(MTMM) untuk menganalisis efek metode pada skala Self Esteem 

Rosenberg menggunakan analisis pendekatan CFA dengan correlated 

traits and correlated method dan correlated uniqueness model. Hasil 

penelitian ini mengungkapkan bahwa efek metode berhubungan dengan 

kalimat pada aitem terutama kalimat positif dan negatif. Pendekatan 

MTMM pada CFA dapat digunakan untuk pengujian pada bias respon. Fit 

model pada penelitian ini adalah model (3) diantara model-model yang 

tidak menggunakan faktor model. Model 3 dapat menunjukkan adanya 

efek metode dengan nilai CFI .97 dan nilai TLI  .96. 

 


