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  x  VALIDITAS KONVERGEN SKALA CONSIDERATION OF FUTURE 

CONSEQUENCES ( CONFUSE)  Nur Rizki Budiasri 145120301111062  
ABSTRAK  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik validitas konvergen pada skor skala Confuse dengan menguji korelasi antara skor-skor dari skala Confuse dan skala SPAM. Partisipan penelitian ini yaitu siswa dan siswi SMA N 1 Kedungwuni yang berjumlah 307 orang melalui teknik random 

sampling. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan dua skala yaitu skala Confuse dari Haqi (2017) dan skala SPAM dari Astyarani (2017). Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu, menggunakan bantuan dari software R versi 3.5.0 serta rumus koefisien validitas konvergen. Hasil analisis menunjukkan bahwa skala Confuse dan skala SPAM memiliki korelasi yang rendah sebesar .23. Korelasi ini signifikan karena memperoleh p-value sebesar .0000367 (p < .001).  
Kata kunci: validitas konvergen, consideration of future consequences, skala 
Confuse 

 

 

 

 

 

 

 

 



  xi  CONVERGENT VALIDITY CONSIDERATION OF FUTURE 

CONSEQUENCES (CONFUSE) SCALE  Nur Rizki Budiasri 145120301111062  
ABSTRACT  This research aims to find out how well the convergent validity on the 

confuse scale score by testing the correlation between the scores of the confuse scale and SPAM scale. Participants of this study are students and high school students N 1 Kedungwuni, amounting to 307 people through random sampling technique. This research is a quantitative research using two scales of confuse scale from Haqi (2017) and SPAM scale from Astyarani (2017). Analysis of data to be used in this research is, using the help of software R version 3.5.0 and the validity convergence coefficient formula. The results show that the scale of 
Confuse and SPAM scale has a low correlation of .23. This correlation is significant because it obtains a p-value of .0000367 (p <.001).  
Keyword : convergent validity, consideration of future consequences, Confuse scale. 

 

 

 



 



 

 



 



  1  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Consideration of Future Consequences (CFC) merupakan pertimbangan perilaku idividu dalam menentukan masa depan. Individu saat ini masih belum bisa memperhatikan perilakunya dikarenakan faktor lingkungan sekitar. Lingungan merupakan kesatuan dari makhluk hidup yang bersifat fisik maupun ide yang dapat memunculkan pengaruh, reaksi, dan rangsangan yang menyebabkan terjadinya sebuah tindakan dalam berperilaku (Gunarsa, 2004). Hal tersebut yang menjadikan individu untuk mempertimbangkan perilaku saat ini, sehingga akan menghasilkan sebuah konsekuensi di masa yang akan datang. Menurut Strathman dkk. (1994), 
Consideration of Future Consequences (CFC) berfokus pada bagaimana individu mempertimbangkan perilaku mereka saat ini dan dipengaruhi oleh hasil potensial saat ini yang melibatkan intrapersonal antara perilaku saat ini dengan perilaku masa depan, sehingga konsekuensi ini dapat dilihat dalam jangka pendek atau jangka panjang (Rappange, 2009). Pada awalnya Strathman dkk. (1994), mengembangkan skala CFC dengan memulai 24 pernyataan dan melakukan analisis faktor eksploratori dan konfirmatori terhadap struktur faktornya. Setelah dianalisis hasil menunjukkan bahwa satu faktor terdiri dari 12 item yang mengukur CFC, maka Strathman dkk. (1994), memberikan nama CFC Scale. Skala CFC



2   yang dikembangkan oleh Strathman dkk. (1994) terdiri dari 12 item yang diukur dalam bentuk skala Likert dari 1 (Sangat Tidak Sesuai) hingga 5 (Sangat Sesuai). Responden diminta untuk mengisi pernyataan yang ada pada skala tersebut sesuai dengan perilakunya. Menurut Strathman dkk. (1994), reliabilitas dan validitasnya memiliki konsistensi (Cronbach’s 

alpha antara .80 - .86) dan stabilitas (korelasi tes-tes ulang .72) (Rappange, 2009). Setelah diketahui stabilitas, reliabilitas, dan validitas dari Strathman dkk. (1994), skala CFC layak digunakan untuk mengukur perilaku individu saat ini dengan perilaku di masa yang akan datang.  Setelah mengetahui skala CFC layak digunakan dalam mengukur perilaku individu, Haqi (2017) mengkonstruksi skala CFC kedalam versi Indonesia yang memiliki item berjumlah 20 serta membuat item pernyataan menggunakan bahasa Indonesia, sehingga skala ini diberi nama skala Confuse. Skala Confuse masih tetap mengacu pada teori dari Strathman dkk. (1994), yang menggunakan model Likert serta tujuan mengukur yang sama. Skala Confuse ini memiliki koefisien stabilitas .85 dan korelasi item total antara -.19 - .58. Pada paragraf berikutnya akan dijelaskan sedikit mengenai perkembangan skala SPAM, yang nantinya akan digunakan sebagai skala pembanding pada penelitian ini. 
Future Time Perspective merupakan perspektif mengenai dimensi waktu di masa kini dan dapat memiliki ekspektasi mengenai situasi tersebut di masa depan. Ada tiga aspek yang terbagi kedalam Time 

perspective yaitu, past time perspective, present time perspective, dan 



3   future time perspective. Menurut Lewin (1939), aspek future time 

perspective merupakan aspek yang terpenting diantara aspek yang lainnya, karena berpengaruh pada tugas perkembangan individu. Pada awalnya Lewin (1939), mengartikan future time perspective adalah suatu pengaruh dari lingkungan terhadap masa depan mengenai perilaku individu pada saat ini. Hal ini disebabkan karena setiap individu dipengaruhi  cara pandang mereka untuk melihat masa depan berdasarkan keinginan dan ekspektasi. Pada tahun 1999, Carstensen, Isaacowitz, & Charles mengkaji FTP berdasarkan teori sosioemosional selektivitas yang menjelaskan peran waktu dalam memprediksi tujuan yang dikejar oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Terdapat tiga hal yang mendasari teori sosioemosional selektivitas yaitu interaksi sosial yang merupakan keberlangsungan hidup yang berkaitan dengan kelekatan sosial, menganggap bahwa individu dituntun oleh caranya sendiri untuk mewujudkan tujuannya, dan seseorang dapat memegang suatu tujuan secara bersamaan karena tujuan merupakan hal yang mendasari suatu perilaku individu (Carstensen, Isaacowitz, & Charles, 1999). Berdasarkan penjelasan teori sosioemosional selektivitas, definisi FTP adalah perspektif seorang individu terhadap masa depan untuk memilih tujuan dan mencari hal-hal baru yang berguna untuk masa depan. Tujuan tersebut dapat mengoptimalkan prioritas dan masa depan terhadap individu terebut (Carstensen & Lang, 2002). 



4   Menurut Carstensen & Lang (2002) FTP memiliki dua dimensi, yaitu Future as open-ended (perspektif seorang individu tentang masa depannya dimana individu tersebut memiliki peluang banyak waktu yang dapat dilakukan untuk masa depan, sehingga individu tersebut dapat memprioritaskannya untuk mencapai tujuan. Future as limited (perspektif seorang individu tentang masa depannya dimana individu tidak memiliki banyak waktu untuk masa depannya, sehingga individu tersebut memiliki kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuannya. Dua dimensi inilah yang digunakan Carstensen & Lang (1996), untuk penelitiannya yang terdiri dari 10 item dengan alternatif jawaban. Nilai Cronbach’s Alpha yang diperoleh pada FTPS sebesar .73, kemudian FTP dikembangkan kembali dan dikonstruksi kedalam versi Indonesia yang memiliki item skala berjumlah 20 item. Konstruksi FTP ini dilakukan oleh Astyarani pada tahun 2017 yang mengacu pada teori dari Carstensen & Lang (1996). Skala ini diberi nama Skala Perspektif Akan Masa Depan (SPAM) yang memiliki koefisien stabilitas .71, model skala Likert, serta menggunakan metode test-retest. Banyak berbagai jenis uji yang digunakan pada alat ukur yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan mengembangkan alat ukur tersebut. Salah satu uji yang diambil dalam penelitian ini adalah uji validitas konvergen. Sebelum membahas lebih mendalam tentang validitas konvergen, akan sedikit dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian validitas. 



5   Menurut Cronbach (1949), validitas adalah sejauh mana alat tes untuk mengukur dan sejauh mana pula untuk mengetahui tingkat alat tes tersebut dalam mengukur atau memprediksi (McCowan, 1999). Menurut Soegoto (2008), validitas konstruk adalah validitas yang membahas tentang tingkatan dimana skala tersebut mencerminkan dan berperan kedalam konsep yang sedang diukur. Dua aspek pokok yang ada dalam validitas konstruk yaitu secara alamiah bersifat teoretis dan statistik. Sedangkan validitas konvergen menurut Suryani (2015), dapat dikatakan validitas konvergen apabila terpenuhinya skor yang diperoleh dari dua instrumen yang berbeda yang mengukur konsep yang sama serta menunjukkan korelasi yang tinggi. Penelitian ini validitas konvergen diaplikasikan dengan cara mengkorelasikan antara skala Confuse dengan skala SPAM. Dilakukan analisis validitas konvergen karena penelitian ini menggunakan dua skala yang memiliki konsep hampir sama dan nantinya akan dikorelasikan. Pentingnya validitas konvergen pada penelitian ini yaitu apabila hasil korelasi menunjukkan tinggi maka adanya dukungan validitas konvergen dari skor skala Confuse. Jika korelasinya rendah tidak ada cukup bukti bahwa skor skala Confuse valid secara konvergen. Skala pembanding yang digunakan pada penelitian ini adalah skala SPAM. Skala SPAM memiliki item yang sama dengan skala Confuse yang berjumlah 20 item. Selain itu skala SPAM memiliki konsep yang hampir sama dengan skala Confuse 



6   yaitu, mengukur perspektif individu terhadap tujuan masa depan. Hal ini tepat bila skala Confuse dan skala SPAM dikorelasikan.  Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini menggunakan skala 
Confuse yang akan dikorelasikan dengan skala SPAM dengan tujuan untuk melihat validitas konvergen dari kedua alat ukur tersebut. 

B. Rumusan Masalah Dari ilustrasi latar belakang di atas penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni seberapa baik validitas konvergen pada skor skala 
Confuse?. 

C. Tujuan Penelitian Dari ilustrasi rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui seberapa baik validitas konvergen pada skor skala 
Confuse, dengan menguji korelasi antara skor-skor dari skala Confuse dan skala SPAM. 

D. Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni: 1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya. 



7   2. Dengan menguji validitas konvergen pada skala Confuse ini, sehingga penelitian selanjutnya menggunakan skala Confuse ini dapat memiliki hasil yang valid untuk di interpretasi. 
E. Penelitian Terdahulu 

1. Andreea Zagarin & Eugen Iordanescu. (2012). The Romanina 

version of “Consideration of Future Consequences Scale” Ro-

CFC-S: Preliminary Data. Procedia – Social and Behavioral 

Sciences 33, 603-607. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur konstruk dari skala CFC ini dengan sampel siswa Missouri dan Universitas Calivornia. Skala CFC yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 12 item. Uji konsistensi internal berkisar antara .78 dan .86, sedangkan reliabilitas 
test-retest menunjukkan tingkat stabilitas yang tinggi (r=.76; p<.01, setelah 14 hari). Subjek dalam penelitian ini awalnya berjumlah 91 siswa Rumania di Universitas Lucian Blaga Sibiu Inggris. Versi CFC-S diterapkan pada siswa sejumlah 91, dan setelah 10-14 hari, versi CFC-S bahasa Rumania diterapkan pada siswa berjumlah 87= 23 laki-laki, 64 perempuan, dan 4 siswa menarik dalam penelitian ini. Rata-rata usia sampel akhir dalam penelitian ini 21,35 (SD=1,69), mulai dari usia 19 sampai 33 tahun. Konsistensi internal penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha untuk setiap versi keandalannya dibuat dengan metode uji coba ulang. Koefisien alpha cronbach untuk bahasa Inggris adalah 722, dan untuk bahasa Rumania adalah 801, maka 



8   interval persyaratan ilmiah (70-90) dipenuhi. Hasil dari CFCS bahasa inggris memiliki konsistensi internal yang tinggi (.80). Korelasi antar item  bersertifikat bahwa item yang termasuk dalam versi Rumania CFC-S benar. Skor rata-rata CFC-S dan RO-CFC-S serupa dan tidak ada perbedaan statistik yang diidentifikasi setelah menggunakan dua sampel tergantung (uji Willcoxon).  
2. Vera Toepoel. (2010). Is Consideration of Future Consequences A 

Changeable Construct. Personality and Individual Differences 44 

(2010) 951-956. Penelitian ini bertujuan untuk menguji skala CFC yang berkaitan dengan konsistensi internal, stabilitas, serta faktor mendasar dari konstruksi CFC, sehingga dapat membangun kevalidan dan empiris dari skala ini. Penelitian ini mengambil sampel Centerpanel, rumah tangga berbasis web panel yang didirikan pada tahun 1991 terdiri dari lebih dari 2000 rumah tangga. Tujuan dari panel tersebut untuk mewakili penduduk berbahasa Belanda di Belanda yang berusia 16 tahun lebih. Skala yang digunakan adalah CFC hanya 11 item bukan versi asli 12 dari skala CFC. Konsistensi internal pada penelitian ini agak rendah yaitu .72 sampai .77 berbeda dengan milik Strathman dkk, yang mulai dari .80 sampai .86. Walaupun penelitian ini menggunakan versi 11 item, penelitian ini memberikan bukti tetap stabilnya skala CFC yang digunakan ini. 



9    
3. Michael Moore & Eric R. Dahlen. (2008). Forgiveness and 

Consideration of Future Consequences in Aggressive Driving. 

Accid Anal Prev, 40 (5), 1661-1666. Penelitian ini bertujuan ingin memeriksa dua faktor kepribadian yang relevan dan pertimbangan konsekuensi masa depan. Sehingga ada dorongan agresif dapat di tingkatkan  dengan perhatian untuk pencegahan kecelakaan serta pertimbangan masa depan. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 316 relawan sarjana psikologi di University of Southern Mississippi. Skala yang digunakan salah satunya yaitu CFC versi 12 item. Pertimbangan konsekuensi masa depan yang relevan dengan mengemudi agresif dapat memicu ekspresi kemarahan. Tingginya CFC dari responden terdapat agresi yang lebih banyak sedangkan untuk agresi yang rendah membawa konsekuensi secara langsung. Jadi skala ini stabil didalam pengukurannya.



  10  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Consideration of Future Consequences 

1. Teori Consideration of Future Consequences Teori Consideration of Future Consequences dikembangkan pertama kali oleh Strathman dkk, pada tahun 1994. Menurut Strathman dkk. (1994), Consideration of Future Consequences berfokus pada bagaimana individu mempertimbangkan hasil dari perilaku mereka saat ini yang dipengaruhi lingkungan sekitarnya pada saat ini juga. Hal ini dapat melibatkan perilaku intrapersonal mereka saat ini dan perilaku di masa yang akan datang.  Individu yang memiliki perilaku Consideration of Future 

Consequences rendah, mereka tidak mempertimbangkan perilakunya akan konsekuensi masa depan, bahkan mereka hanya menuju pada kebutuhan saat ini tanpa melihat akan kekhawatiran di masa depan. Mereka yang memiliki perilaku Consideration of Future 

Consequences tinggi, individu tersebut dapat mempertimbangkan perilakunya dalam menggunakan tujuan mereka sebagai tindakan akan masa depan (Strathman dkk, 1994). Sebelum Strathman dkk, mengembangkan CFC, penelitian tentang CFC dikembangkan terlebih dahulu oleh Lessing (1968) yang meneliti tentang orientasi masa depan, dimana hasilnya tidak



11    konsisten, karena menggunakan tes masa depan seperti melengkapi kalimat yang kurang lengkap dan membuat cerita yang lengkap sesuai dengan keinginan responden, sehingga penelitian tersebut tidak meniru penelitian sebelumnya. Berbeda dengan Stewart & Ahmed (1984) yang mengukur tentang orientasi masa depan dengan menggunakan skala, tetapi analisis faktor itemnya tidak tergolong dalam orientasi masa depan satupun dari 10 faktor (Strathman dkk, 1994). Dalam penelitian Sanders (1986), bahwa tidak ada informasi mengenai reliabilitas dan validitasnya. Walaupun tetap mengukur pengalaman waktu orientasi masa depan menggunakan item on the future orientation subscale masa depan (Strathman dkk, 1994). Berawal dari pengembangan skala CFC yang belum tercapai dan memuaskan. Strathman dkk, (1994) akhirnya mengembangkan juga skala Consideration of Future Consequences dengan tujuan mengukur pemikiran individu di masa yang akan datang. Mengenai tentang dimensi Consideration of Future Consequences terdapat perbedaan pendapat antara Strathman dkk, (1994) dan McCay (2015). Strathman dkk, (1994) menggunakan subjek penelitian berjumlah 323 dengan sampel terpisah yang telah menyelesaikan final 12 item dari CFCS dan analisis faktor yang digunakan yaitu analisis faktor konfirmatori. Model unidimensional merupakan struktur faktor yang terbaik untuk CFC dikarenakan adanya bukti yang ditemukan yaitu one-

factors. Sedangkan model faktor lain yang digunakan McCay (2015), 



12    untuk CFCS adalah bifactor model. Subjek yang digunakan penelitian McCay berjumlah 2 responden dari siswa SMA untuk menguji empat (4) alternatif model faktor yaitu unidimensional, two uncorrelated 

factor, two correlated factor, dan model bifactor.  Demikian teknik confirmatory factor analysis yang dilakukan, telah diketahui model bifactor merupakan model yang paling sesuai untuk skala CFC dan tepat dengan data subjek yang didapatkan. Meskipun model bifactor telah mendukung, McCay (2015) lebih merekomendasikan model faktor yang digunakan oleh Strathman dkk. (1994) yaitu one-factor dengan model unidimensional seperti gambar dibawah ini:     
 

 

 

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12  CFC 
Gambar 1. Model Unidimensional dari Strathman dkk, (1994). 



13    Gambar 1 adalah bentuk model unidimensional yang dikemukakan oleh Strathman dkk. (1994). Arti dari unidimensional yaitu seluruh 12 item penyusun skala CFC. Item di atas dijumlahkan menjadi satu skor, kemudian skor tersebut berupa hasil dari pengukuran subjek Consideration of Future Consequences. Apabila individu mendapatkan skor yang tinggi pada skala CFC individu lebih berfokus pada masa yang akan datang (future), sedangkan skor yang rendah individu lebih mengikuti perilakunya saat ini saja (immediate). Berdasarkan penjelasan di atas model dimensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah unidimensional seperti yang dikatakan oleh Strathman dkk, (1994) dimana struktur unidimensional Consideration 

of Future Consequences memiliki dua arah yang berlawanan yaitu kecenderungan immediate dan future. 

2. Dimensi Consideration of Future Consequences 

Consideration of Future of Consequences memiliki dimensi unidimensi. Arti dari unidimensi terkait dengan dimensi-dimensi yang membuat faktor spesifik dan berdasarkan pada satu faktor dominan. Kedua ujung yang berlawanan tersebut dapat mencerminkan perilaku individu akan pemikiran di masa yang akan datang (future) dan (immediate) perilaku saat ini.    



14    a. Immediate Dimensi ini menggambarkan individu yang tidak memperhatikan konsekuensi di masa yang akan datang dan hanya melihat konsekuensi perilaku saat ini. 
b. Future Dimensi ini menggambarkan individu yang memperhatikan konsekuensi di masa yang akan datang, sehingga perilaku saat ini akan berpengaruh pada konsekuensi di masa yang akan datang. 

          I                                                                      F                                
Gambar 2. Dua ujung dari Dimensi Immediate dan Future Menurut Strathman dkk, (1994), CFC berfokus pada individu yang mempertimbangkan perilaku saat ini dan konsekuensi di masa yang akan datang, sehingga apabila skor dari CFC rendah artinya individu tersebut kurang memperhatikan konsekuensi di masa yang akan datang atau lebih berfokus pada perilaku saat ini saja (Rappange, 2009). Jika individu yang memperoleh skor CFC pada bagian tengah-tengah arah dimensi gambar 2, maka individu tersebut tergolong seimbang dalam mempertimbangkan perilaku saat ini (immediate) dan konsekuensi di masa yang akan datang (future).  



15    B. Karakteristik Psikometri 

1. Validitas Konstruk Menurut Cronbach (1949), validitas merupakan proses dalam memeriksa keakuratan dalam memprediksi atau kesimpulan  spesifik yang dibuat dari skor tes (McCowan 1999). Menurut Kerlinger (1973), konsep adalah abstraksi yang dibentuk oleh generalisasi dari hal-hal khusus, sedangkan konstruk adalah konsep yang dibuat dengan tujuan menspesifikkan tujuan ilmiah (McCowan, 1999). Konstruk adalah sebuah tes dimana alat tes tersebut didasarkan berhubungan secara khusus dengan kompetensi yang diuji oleh item yang termasuk dalam tes tersebut (McCowan, 1999).  Cureton (1951), mendefinisikan hampir mirip dengan Cronbach (1949) bahwa pertanyaan penting dari validitas adalah seberapa baik tes melakukan apa yang harus dilakukan, sehingga validitas merupakan korelasi antara skor tes aktual dan kriteria dari skor “benar” (McCowan, 1999). Jadi dapat disimpulkan bahwa validitas konstruk adalah proses memprediksi atau menyimpulkan alat tes secara spesifik dimana tiap itemnya diuji secara khusus sesuai dengan item skala (alat tes) tersebut. 
2. Validitas Konvergen Menurut Hulland (1999), apabila banyak tindakan yang digunakan untuk membangun individu, peneliti tidak hanya peduli terhadap item pengukuran ketrampilan individu saja, melainkan 



16    dengan sejauh mana langkah-langkah menunjukkan validitas konvergen. Validitas konvergen yaitu dua instrumen berbeda yang mengukur konsep yang sama menunjukkan korelasi yang tinggi (Suryani, 2015). Menurut Hartono (2008), validitas konvergen terjadi apabila skor yang didapat dari dua instrumen yang berbeda serta mengukur konstruk yang sama dan memiliki korelasi yang tinggi (Bahri, 2014).  
C. Skala Consideration of Future Consequences (Confuse) Skala Confuse dibuat oleh Haqi (2017) berdasarkan teori dari Strathman dkk. Skala Confuse milik Haqi (2017) terdiri dari 20 item yang diukur menggunakan skala Likert dari 1 (Sangat Tidak Sesuai) sampai 5 (Sangat Sesuai). Skala ini bisa disebut juga dengan skala Confuse, dimana nama tersebut diambil dari kata Consideration of Future Consequences. Penelitian ini menggunakan skala Consideration of Future Consequences (Confuse) dengan dua dimensi spesifik yaitu immediate dan future. Berikut ini adalah blueprint dari skala Confuse: Tabel 1.  

Model Blueprint Skala Confuse 

 Dimensi No Item Jumlah A Future 1, 2, 4, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 19 10 item B Immediate 3, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 20 10 item 
  Total 20 item  



17    Berdasarkan Tabel 1 tiap-tiap dimensi memiliki item yang berjumlah 10 pernyataan, sehingga total keseluruhan item pernyataan berjumlah 20 item. Model yang digunakan pada skala Confuse ini adalah skala Likert, yang memiliki pilihan empat jawaban yaitu, Sangat Tidak Sesuai, Tidak Sesuai, Sesuai, dan Sangat Sesuai. Bentuk item yang digunakan pada skala Confuse ini yaitu item favorable.  Skala Confuse memiliki konstruk unidimensional, sehingga skoring pada skala ini dilakukan dengan cara menjumlahkan skor kumulatif dari semua item. Skor tiap item dilihat berdasarkan respon dari pernyataan yang diisi oleh responden. Keterangan skor dari item dimensi future yaitu, skor 1 jawaban Sangat Tidak Sesuai, skor 2 jawaban Tidak Sesuai, skor 3 jawaban Sesuai, dan skor 4 jawaban Sangat Sesuai. Skor untuk dimensi immediate yaitu, skor 4 jawaban Sangat Tidak Sesuai, skor 3 jawaban Tidak Sesuai, skor 2 jawaban Sesuai, dan skor 1 jawaban Sangat Sesuai. Skala SPAM memiliki kualitas yang hampir sama dengan skala 
Confuse. Skala SPAM dibuat oleh Astyarani (2017), yang mengacu pada teori Carstensen & Lang (1996) dimana menggunakan dua dimensi yang spesifik yaitu Future as open-ended dan Future as limited. Skala SPAM terdiri dari 20 item dan model skala Likert yang memiliki empat jawaban yaitu Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, Setuju, dan Sangat Setuju. Skala SPAM ini menggunakan bentuk item favorable. 



18    D. Variabel Penelitian Variabel pada penelitian ini adalah Consideration of Future 

Consequences (Confuse).  
E. Kerangka Berpikir Skala Confuse (Consideration of Future Consequences) dan skala SPAM (Skala Perspektif Akan Masa Depan) adalah dua alat ukur yang mengukur konsep yang hampir sama. Masing-masing kedua skala tersebut memiliki item yang berjumlah 20 dan adanya 2 dimensi pada tiap-tiap skalanya. Dimensi skala Confuse yaitu Immediate dan Future, sedangkan dari skala SPAM antara lain Future as Open-Ended dan Future as Limited. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan diketahui bagaimana validitas konvergen dari skala Confuse, dengan mengkorelasikan skala Confuse dengan skala SPAM.  Jika korelasi antara skala Confuse dan SPAM adalah tinggi akan menunjukkan validitas konvergen yang tinggi, yang berarti bahwa bukti yang mendukung validitas konvergen pada skor yang dihasilkan dari skala 

Confuse. Sebaliknya jika nilai korelasi antara skala Confuse dan SPAM adalah rendah, akan menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti bahwa skor-skor pada skala Confuse valid secara konvergen. Jadi kerangka berfikir pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3:                                                                   
Gambar 3. Pengujian Skala Confuse dengan Skala SPAM. SPAM Confuse 



  19  BAB III 

METODE PENELITIAN  
A. Desain Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat validitas konvergen dari skor skala 

Confuse. Penelitian ini menggunakan dua skala yaitu Confuse dan skala SPAM. Skala Confuse dan skala SPAM diadministrasikan sebanyak satu kali dalam satu waktu. Setelah melakukan administrasi dari dua skala, maka akan menghasilkan dua skor yang selanjutnya akan dikorelasikan.  
B. Fokus Penelitian Penelitian ini berfokus untuk mengetahui validitas konvergen dari skor skala Confuse. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kualitas dari skala Confuse dalam mengukur Consideration of Future Consequences. 
C. Definisi Operasional 

Consideration of Future Consequences adalah pertimbangan perilaku individu saat ini yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, sehingga individu tersebut dipengaruhi oleh kemampuan intapersonal terhadap konsekuensi saat ini maupun jangka panjang (Strathman dkk, 1994). Pertimbangan perilaku individu dapat berkaitan dengan konsekuensi di masa yang akan datang, karena masing-masing individu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Adapun tujuannya yaitu individu 



20    yang berfokus pada perilaku saat ini dan individu yang berfokus pada konsekuensi di masa yang akan datang. Dimensi dari Consideration of 

Future Consequences yaitu unidimensional yang memiliki dua ujung berlawanan, pada tiap ujungnya mewakili dimensi Immediate dan Future. Tabel 2.  
Dimensi Consideration of Future Consequences  Dimensi Deskripsi a. Immediate Individu yang tidak memperhatikan konsekuensi di masa yang akan datang dan hanya melihat konsekuensi perilaku saat ini.  b. Future Individu yang memperhatikan konsekuensi di masa yang akan datang, sehingga perilaku saat ini akan berpengaruh pada konsekuensi di masa yang akan datang.                                      Berdasarkan Tabel 2 skala ini akan menghasilkan skor kecenderungan individu terhadap salah satu dimensi Immediate atau 
Future. Apabila individu memperoleh skor tinggi, maka individu tersebut tergolong kedalam Future. Sedangkan individu yang memperoleh skor rendah berarti individu tergolong kedalam kategori Immediate. Jika skor seimbang atau sedang, individu tersebut tergolong seimbang dalam 
Immediate dan Future.   



21    Tabel 3. 
Dimensi Future Time Perspective  Dimensi Deskripsi a. Future as open-ended Perspektif individu yang memiliki ruang waktu terbuka di masa depan dan memprioritaskan hal tersebut untuk mencapai tujuannya.   b. Future as limited Perspektif individu yang memiliki ruang waktu namun terbatas di masa depan dan memiliki kesempatan terbatas untuk mencapai tujuannya.   Berdasarkan Tabel 3 skala ini merupakan skala pembanding yang akan menghasilkan skor kecenderungan individu memiliki future as open-

ended atau future as limited dalam melihat masa depannya. Jika individu memperoleh hasil skor yang tinggi, individu tersebut memiliki future as 

open-ended, sedangkan individu mendapatkan skor rendah, individu tersebut termasuk ke dalam individu yang memiliki future as limited. 

D. Lokasi dan Obyek Penelitian Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu di SMA N 1 Kedungwuni yang beralamat JL. Paesan Utara, Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah. Obyek penelitian ini adalah remaja yang berusia antara 15 tahun hingga 18 tahun. Remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Masa transisi ini biasanya terjadi pada usia 11 tahun sampai 21 tahun. Ada tiga tahapan 



22    masa remaja yaitu, masa pra remaja (usia 12-14 tahun), masa remaja awal (usia 14-17 tahun), dan masa remaja akhir (usia 17-21 tahun) (Hurlock & Elizabeth B., 1999). Pada masa remaja biasanya individu memiliki pemikiran yang berubah-ubah. Menurut Monks dkk. (1989), remaja tidak termasuk kedalam golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat diterima secara penuh kedalam golongan orang dewasa. Karena itu remaja seringkali dikenal dengan fase “mencari jati diri” atau fase “topan dan badai”. Remaja masih belum mampu menguasai secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya, namun fase remaja merupakan fase perkembangan yang berada pada masa sangat potensial, baik dilihat dari aspek kognitif, emosi maupun fisik. 
E. Partisipan Penelitian Penelitian ini menggunakan partisipan siswa dan siswi SMA N 1 Kedungwuni kelas X dan XI yang berjumlah 307 siswa. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling. Berlandaskan stratified (subjek diambil secara acak dari masing-masing kelas untuk sample) dan cluster (diundi salah satu kelas untuk seluruh siswanya dijadikan sample penelitian).    



23    F. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

 

 

 

 

 

1. Tahap persiapan a. Peneliti mempersiapkan skala Confuse yang diperoleh dari Haqi (2017) dan skala SPAM dari Astyarani (2017). b. Peneliti memohon izin kepada Kepala Sekolah SMA N 1 Kedungwuni. c. Peneliti mempersiapkan surat pengantar untuk melaksanakan penelitian di SMA N 1 Kedungwuni. 
2. Tahap pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan kepada 307 siswa dan siswi SMA N 1 Kedungwuni, dengan menggunakan satu kali koleksi data. Partisipan diminta merespon dua skala dalam satu waktu. 
3. Tahap analisis data a. Peneliti memeriksa kembali untuk mengetahui data yang layak dan tidak layak diikutsertakan dalam penelitian. b. Peneliti memberikan skor pada respon.  c. Peneliti membuat tabulasi data yang diperoleh dari skor tiap masing-masing skala. Kemudian dilakukan analisis dengan Pengumpulan Data Analisis Data Persiapan 
Gambar 4. Proses Pelaksanaan Penelitian 



24    mengkorelasikan hasil skor dari skala Confuse dengan skala SPAM menggunakan bantuan dari software R versi 3.5.0. d. Tahap terakhir peneliti melakukan interpretasi dan membahas hasil analisis data. 
G. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang akan dilakukan pada penelitian kuantitatif ini yaitu:  

1. Korelasi Product Moment Rumus ini digunakan untuk memperoleh validitas konvergen dengan teknik korelasi product moment seperti pada persamaan:   ����� ��� = ����    Berdasarkan rumus tersebut, (r) merupakan korelasi, (x) skala 
confuse, (y) merupakan skala SPAM, (rxy) merupakan koefisien validitas konvergen, (COVxy) merupakan the sum of products of 

deviations, dan (S) merupakan standard deviation. 



 25  BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Partisipan Penelitian Partisipan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa dan siswi kelas X dan XI yang berusia antara 15 tahun hingga 18 tahun di SMA N 1 Kedungwuni. Penelitian ini menggunakan partisipan sebanyak 307 siswa dan siswi yang tersebar dalam 10 kelas yang telah diperoleh dari random sampling.  Dikarenakan jumlah siswa dan siswi setiap kelasnya berbeda dan ada yang tidak mengikuti saat proses pengisian skala, maka total keseluruhan skala yang didapat berjumlah 324. Dari total skala yang didapat sejumlah 324, ada yang tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan analisis data baik dari skala SPAM maupun skala Confuse, jadi skala yang dieliminasi berjumlah 17 skala.  Penelitian ini menggunakan 307 skala dan 307 partisipan yang sesuai atau termasuk kedalam kriteria dapat melanjutkan analisis data. Pengkategorian partisipan penelitian ini berdasarkan pada kelas, usia, dan jenis kelamin yang dapat dilihat pada Tabel 4. 
 

 

 



26    Tabel 4. 
Gambaran partisipan penelitian skala Confuse dan skala SPAM 

Kategori Kriteria Jumlah Persentase 
Partisipan Penelitian   (%) Kelas X 151 49.19  XI 156 50.81     Jenis Kelamin Laki-Laki   83 27.04  Perempuan 224 72.96     Partisipan penelitian ini rata-rata berusia antara 15 tahun sampai 18 tahun dan didominasi pada usia 16 tahun sejumlah 53.10%. Partisipan yang berusia 18 tahun memiliki persentase paling terkecil sebesar 2.93%. Pada penelitian ini partisipan didominasi oleh kelas XI dengan usia 16 tahun, akan tetapi usia 16 tahun tidak hanya terdapat pada kelas XI saja melainkan kelas X. 

B. Hasil Penelitian Penelitian ini memperoleh hasil skor dari dua skala yang diadministrasikan secara bersamaan dalam satu waktu. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Confuse milik Haqi (2017) dan skala SPAM milik Astyarani (2017). Kedua skala ini memiliki jumlah item yang sama yaitu 20 item. Kemudian data yang sudah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan koefisien validitas konvergen. Pada umumnya validasi tidak dapat dituntut dari perolehan koefisien yang tinggi sekali.  



27    Nilai koefisien validitas dengan rentang .30 hingga .50 dapat dikatakan cukup baik, sedangkan jika koefisiennya kurang dari .30 dianggap kurang baik. Menurut Cronbach (1970) koefisien yang baik yaitu berkisar antara .30 sampai dengan .50 yang dapat memberikan kontribusi yang baik (Azwar, 2015). Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, skala Confuse dan skala SPAM memiliki korelasi sebesar .23, maka nilai korelasi tersebut rendah. P-value yang diperoleh sebesar .0000367 (p < .001) hal ini menunjukkan signifikan. Pada Gambar 5, akan ditampilkan korelasi skala Confuse dengan skala SPAM.  
Gambar 5. Plot Linearitas skor skala Confuse dan skor skala SPAM  Dari Gambar 5, terlihat bahwa kemiringan garis korelasi linear tidak terlalu tinggi, hal tersebut memberikan asusmsi bahwa hubungan dari kedua alat tes tersebut rendah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa validitas skala Confuse tergolong kurang baik walaupun korelasinya signifikan. 



28    C. Pembahasan Penelitian ini bertujuan untuk melihat hasil korelasi yang berasal dari skor skala Confuse dan skor skala SPAM. Partisipan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan siswa dan siswi kelas X dan XI SMA N 1 Kedungwuni yang berusia 15 hingga 18 tahun. Pada setiap skala jumlah partisipan yang digunakan sebanyak 307 partisipan, baik dari Confuse atau SPAM. Kedua alat ukur ini mengukur konsep yang hampir sama, sehingga saling berkorelasi. Setelah selesai dalam pengumpulan data, kemudian  dianalisis menggunakan validitas konstruk dengan menggunakan teknik korelasi product moment. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, diperoleh bahwa kedua skala ini memiliki korelasi yang rendah, hal ini menunjukkan koefisien validitas konstruk rendah. Menurut Murphy dan Davidshofer (1994), secara teoritis koefisien validitas dapat bergerak antara 0 sampai dengan 1.0. Namun dalam kenyataannya koefisien validitas berdasarkan kriterion memang cenderung kecil. Bahkan pada tes yang dikonstruksi dengan baik jarang diperoleh koefisien validitas yang lebih besar daripada .50 (Azwar, 2015). Menurut Azwar (2015), Interpretasi korelasi yang dapat berlaku bagi koefisien validitas adalah dengan menggunakan koefisien determinasinya, yaitu kuadrat koefisien korelasi yang menggambarkan proporsi varians skor-murni yang dapat dijelaskan oleh varian skor tes.  



29    Korelasi merupakan teknik analisis dimana berfungsi untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel X dan Y. Korelasi kemungkinan memiliki pengujian hipotesis dua arah (two tailed). Yang dimaksud dengan koefisien korelasi yaitu, pengukuran statistik kovariasi atau asosiasi antara dua variabel. Jika koefisien korelasi terdapat tidak sama dengan nol (0), maka terdapat hubungan antara dua variabel tersebut (Sarwono, 2006). Menurut Sarwono (2006), apabila kedua variabel memiliki hubungan terbalik, dapat dikatakan koefisien korelasinya negatif, artinya nilai dari variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan menjadi rendah demikian pula sebaliknya. Dari hasil analisis terdapat korelasi rendah yang berarti memiliki koefisien korelasi posistif, dimana nilai skor 
Confuse (X) rendah dan nilai skor SPAM (Y) tinggi atau dapat dilihat pada Gambar 5.  Walaupun hasil analisis menunjukkan adanya korelasi yang rendah dan nilai koefisien validitas dari skala Confuse yang rendah. Skala 
Confuse masih layak digunakan untuk mengukur pertimbangan perilaku pada siswa, karena masih valid dalam mengukur sesuai fungsi dari alat ukur tersebut, sehingga validitas konvergennya juga rendah dikarenakan kedua instrumen tersebut berbeda, hanya saja mengukur konsep yang hampir sama. Apabila kedua instrumen dan konsep yang sama, maka kemungkinan juga akan menghasilkan validitas konvergen yang tinggi. Tidak hanya itu hasil dari analisis juga menjadi sebuah pengaruh pada kurang baiknya validitas konvergen. Diketahui bahwa construct validity 



30    rendah, maka kemungkinan besar juga menyebabkan validitas konvergen menjadi kurang baik. Rendah tapi signifikan dan tidak terlalu memuaskan hasil dari korelasi ini, tidak dapat disimpulkan bahwa validitas tes ini tidak bagus, karena untuk membuktikan kevalidan dari sebuah tes membutuhkan proses yang sangat panjang. Proses tersebut dapat menggunakan teknik-teknik uji validitas yang lainnya, seperti validitas 
divergent, validitas concurrent, dan menguji struktur dari construct tersebut (faktor analisis). 

D. Keterbatasan Penelitian Keterbatasan penelitian ini adalah partisipan penelitian siswa dan siswi kelas XII tidak bisa diikutsertakan, karena hal yang tidak memungkinkan. Karena dua alat ukur ini mengukur konsep yang hampir sama, kemungkinan akan menyebabkan kejenuhan bagi partisipan. Dampak yang ditimbulkan dari kejenuhan tersebut adalah partisipan tidak memberikan atensi dalam pengerjaan, sehingga  akan mempengaruhi validitas dari alat ukur. Pada saat yang sama partisipan mengisi dua alat ukur yang muncul, karena subtipe pernyataan yang mirip mungkin partisipan untuk menyatakan keseriusan kepada pernyataannya kurang. Selain itu waktu pengerjaan pengisian kuisioner terbatas. 



  31  BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji validitas konvergen dari skala Confuse. Hasil yang diperoleh berdasarkan analisis, skala memiliki validitas yang rendah dengan korelasi sebesar .23. Dari uji validitas konvergen, skala Confuse memiliki validitas kurang baik. Hal ini terlihat dari hasil koefisien korelasi antara skala Confuse dan skala SPAM yang masuk dalam kategori rendah, walaupun hasilnya rendah tetapi masih signifikan. Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa tidak terbukti adanya validitas konvergen dari skala Confuse.  
B. Saran Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan pada penelitian kedepannya yaitu, partisipan penelitian siswa dan siswi kelas XII diharapkan untuk diikutsertakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan jumlah partisipan 307, diharapkan penelitian selanjutnya mengambil partisipan yang lebih banyak dan beda sekolah. Penelitian berikutnya dapat menggunakan atau memilih salah satu dari kedua skala ini baik skala 

Confuse maupun skala SPAM karena kedua skala ini valid



32    untuk digunakan. Partisipan penelitian selanjutnya jika ingin menggunakan remaja, maka pilihlah remaja pada tahap fase remaja akhir. Fase remaja akhir merupakan individu yang sudah dapat merencanakan masa depannya. Apabila mengambil pada fase remaja awal kurang tepat, karena pada tahap remaja awal individu mengalami perkembangan seksual atau kematangan biologis, dan secara kognitif masih belum mampu merencanakan masa depannya.  
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