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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Generasi muda merupakan aset bangsa yang tidak bisa diacuhkan perkembangannya, 

karena di pundak mereka ada tanggungjawab untuk memajukan bangsa Indonesia. 

Namun seiring perkembangan jaman dengan kemajuan teknologi dan informasi saat 

ini, banyak permasalahan yang dialami oleh generasi muda. Sebut saja 

penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS, tingginya perkawinan usia dini yang 

memerlukan perhatian serius dari pemerintah.  

Tingginya angka pernikahan dini di Indonesia merupakan pekerjaan rumah 

yang harus segera diselesaikan karena hal ini dapat menyebabkan efek domino 

dengan munculnya masalah-masalah lainnya sebagai akibat dari pernikahan dini. 

Pernikahan yang ideal adalah ketika calon istri minimal berusia 20 tahun dan calon 

suami 25 tahun. Selain di Indonesia, praktik pernikahan dini juga terjadi di berbagai 

belahan dunia seperti Asia Selatan, Afrika, Sub-Saharan, bahkan di Asia Tenggara 

masih terjadi hal ini.  

Indonesia menempati peringkat ke-37 di dunia dan kedua terbesar di ASEAN 

setelah Kamboja. Menurut data Susenas 2010, rata-rata usia kawin pertama di 

Indonesia adalah 19,7 tahun.  Rata-rata usia kawin pertama di perkotaan adalah 20,53 

tahun dan di daerah pedesaan adalah 18,94 tahun.  
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Sensus nasional pada tahun 2012 kerjasama dengan UNICEF menunjukkan 

bahwa satu dari empat anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, bahkan di 

sejumlah daerah, anak perempuan berusia 15 tahun sudah menikah (Anonim, 2014. 

Batas Usia Pernikahan Dini Digugat). Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-

14 tahun menikah sebanyak 0.2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 

10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Jumlah perempuan muda berusia 15-19 

tahun yang menikah, jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah laki-

laki muda yang berusia sama (11.7% Perempuan : 1.6% Laki-laki usia 15-19 tahun) 

(BKKBN, 2011).  

Menurut temuan penelitian Plan Indonesia yang dilakukan di delapan 

Kabupaten di Seluruh Indonesia selama Januari-April 2011, yaitu Kabupaten 

Indramayu, Grobogan, Rembang, Tabanan, Dompu, Timor Tengah Selatan, Sikka 

dan Lembata ditemukan bahwa 33.5 persen anak usia 13-18 pernah menikah dan rata-

rata mereka menikah di usia 15 dan  16 tahun. (Syukron, 2011. 44% Perempuan 

Menikah Dini).  

Data Riskedas tahun 2013, proporsi kehamilan pada umur remaja 15-19 tahun 

adalah 1.97 persen, pedesaan (2.71%) lebih tinggi di perkotaan (1.28%). Pernikahan 

dini yang dilakukan dapat berdampak pada kematian ibu atau anak yang tinggi  dan 

sejumlah gangguan kesehatan yang lain karena masih kurangnya pengetahuan remaja 

tentang resiko pernikahan dini baik dalam masalah reproduksi, psikologis, sosial, 

ekonomi dsb.  
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Kabupaten Banjarnegara memiliki angka pernikahan dini yang tergolong tinggi 

di Jawa Tengah. Jumlah pasangan muda yang menikah di Kabupaten Banjarnegara 

tergolong sangat tinggi, seperti yang diungkapkan oleh M. Kholik, Panitera Muda 

Hukum di Pengadilan Agama Banjarnegara. Pernikahan yang dilangsungkan paling 

banyak dipicu oleh alasan hamil di luar nikah (Cahyono, 2015. Kebobolan, Banyak 

Pasangan Nikah Dini). 

Menurut Puji Astuti, dari 930 ribu penduduk Banjarnegara, usia pra pus (10-19 

tahun) mencapai 173.448 dan usia fertile tinggi atau mudah hamil (20-29 tahun) 

mencapai 136.458, sedangkan usia produktif (15-59 tahun) mencapai angka 574.616 

atau 62 persen dari total jumlah penduduk Banjarnegara. Jumlah perkawinan di 

bawah usia 20 tahun masih tinggi angkanya. Pada tahun 2012, pernikahan usia 16 

tahun mencapai  502, usia 17 tahun 859, usia 18 tahun 818, usia 19 tahun 857. Jadi 

total angka perkawinan di bawah usia 20 tahun adalah 3.036 (Anonim, 2015. 

Program KB Perlu Dukungan Banyak Pihak). Banyaknya pelaku pernikahan dini 

terjadi pada remaja perempuan yang diperkuat dengan data dari BKBPP Kabupaten 

Banjarnegara yaitu pada  tahun 2015 per bulan Mei tercatat ada sebanyak 1.214 orang 

atau 30.33% dari jumlah seluruh pasangan. 

Pilihan usia kawin pertama remaja pada tahun 2015 pun masih rendah yaitu di 

bawah 20 tahun terutama bagi perempuan, sejumlah 1.214 (30,33%) perempuan 

dengan masing-masing pilihan usia kawin pertama yang berjumlah besar pada usia 17 

tahun (316 orang), 18 tahun (331 orang) dan 19 tahun (350 orang), jumlah total 

mencapai separuh dari jumlah usia kawin perempuan di atas 20 tahun yaitu 4.002 
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orang (69,67%) (Rekapitulasi Umur Mempelai Kabupaten Banjarnegara, 2015).  

Rendahnya usia kawin pertama ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya 

seperti yang diungkapkan oleh Wakil Bupati Drs. Hadi Supeno, M.Si bahwa 

tingginya angka usia menikah muda salah satunya disebabkan sikap permisif remaja 

terhadap seks. Sikap permisif ini dikarenakan banyak sebab, diantaranya karena 

rendahnya pengetahuan remaja terhadap kesehatan reproduksi yang benar. Angka 

yang tinggi tersebut ikut menyumbang angka TFR yang tetap stagnan 2.6 anak per 

wanita (Admin2, 2013. Mendesak, Pendidikan Reproduksi Remaja). 

Menurut hasil wawancara dengan pihak BKBPP Banjarnegara pun mengatakan 

bahwa banyak kasus di mana remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah 

pertama telah melakukan pernikahan terutama karena kehamilan yang tidak 

diinginkan. Inilah faktor yang juga menyumbangkan rendahnya pilihan usia kawin 

pertama remaja. Masih berdasarkan hasil wawancara bahwa tidak sedikit warga yang 

masih percaya pada mitos ketika seorang anak gadis disukai oleh lelaki, tidak baik 

untuk menunda pernikahan karena pihak perempuan akan sulit menemukan jodoh di 

masa datang. Hal ini menjelaskan masih belum ada atau matangnya perencanaan 

kehidupan berumah tangga, namun siap menanggung resiko dari pilihan mereka 

untuk menikah di bawah usia ideal.  

Generasi Berencana sebagai salah satu program KB yang menyasar para remaja, 

dilakukan untuk menekan pertumbuhan penduduk dengan mengurangi angka 

kelahiran pada remaja, karena itu disosialisasikan program pendewasaan usia 

perkawinan sebagai upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama sehingga 
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mencapai usia 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, melihat bahwa 

jumlah remaja yang berusia 10-24 tahun di Indonesia sebanyak 64 juta atau 27.6 

persen dari total penduduk Indonesia (Anonim, 2013. Remaja dan Permasalahannya 

Jadi Perhatian Dunia). Remaja yang duduk di bangku SMA, SMK sebesar 9 juta, usia 

16-18 tahun yang memilih keluar dari sekolah dan memilih kerja serabutan atau 

pengangguran sebesar 4 juta jiwa, 6 juta jiwa merupakan mahasiswa di 3200 kampus 

swasta dan 93 kampus negeri (Prawira, 2014. Jumlah Penduduk di Indonesia Melesat 

dalam 10 Tahun).  

Pendewasaan Usia Perkawinan bertujuan untuk memberikan pengertian dan 

kesadaran kepada remaja agar dalam merencakan keluarga, mereka dapat 

mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, 

kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan 

jumlah dan jarak kelahiran (Buku Pegangan Kader BKKBN, 2012). Pendewasaan 

Usia Perkawinan bukan hanya menunda usia kawin pertama sampai usia tertentu, tapi 

mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi di usia yang cukup dewasa. 

Pendidikan reproduksi diperlukan oleh remaja di Banjarnegara karena  sifat 

remaja yang masih labil dan suka mencoba hal baru, perlu diberi pemahaman yang 

benar tentang reproduksinya dengan harapan mereka akan dapat menjaga diri mereka 

dengan lebih baik.Melihat hal tersebut, BKKBN bekerja sama dengan beberapa pihak 

atau dinas kesehatan, pendidikan, dengan program GenRe-nya gencar melakukan 

sosialisasi penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan 
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reproduksi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang diperuntukkan bagi remaja 

seperti JAMBORE, lomba pembuatan film dokumenter tentang pernikahan dini, dsb.  

Pemerintah menggalakkan pembentukan Pusat Informasi dan Konseling 

Remaja/Mahasiswa di kecamatan, desa, sekolah maupun kampus yang dikelola oleh, 

dari dan untuk remaja/mahasiswa yang disebut sebagai pendidik dan konselor sebaya 

(PSKS) guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pendewasaan 

usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR, keterampilan hidup, gender 

dan keterampilan advokasi dan KIE dalam rangka mengoptimalisasi sosialisasi dan 

promosi program. 

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP) Kabupaten 

Banjarnegara menyelenggarakan sosialisasi dan orientasi pembentukan Pusat 

Informasi dan Konseling Remaja yang diperuntukkan bagi peserta mahasiswa dan 

siswa SMA/MA, siswa SMK dan pelajar SLTP dengan narasumber dari BKKBN 

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Widyaiswara, serta pemateri dari  Badan KBPP 

yaitu Dra Ninik Ratih, Imron Rosyadi SH dan dr. Junita Prasetyaningsih. Kepala 

Badan KBPP Kabupaten Banjarnegara, Drs. Bambang Siswanto, mengatakan bahwa 

PIK dibentuk untuk mengedukasi remaja agar tidak terkena Triad KRR (Admin2, 

2014. GenRe Siap Cegah Triad KRR).  

Menurut Drs. Bambang Iswanto, Banjarnegara saat ini memiliki 54 PIK remaja 

yang bertujuan untuk mewujudkan Tegar Remaja dalam rangka Tegar Keluarga 

untuk mencapai Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. Tegar Remaja adalah upaya untuk 

menjadikan remaja berperilaku sehat, menghindari seksualitas bebas, pendewasaan 
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usia perkawinan dan berani tampil sebagai remaja berprestasi yang memberi teladan 

bagi remaja sebayanya (Anonim, 2009. PIK-R Cahaya Remaja Desa Klampok 

Ditinjau Tim Provinsi).  

Kampanye GenRe ini menggunakan model, yaitu teman sebaya dengan maksud 

agar komunikasi yang terjalin lebih efektif, karena remaja akan merasa lebih nyaman 

bila berbagi cerita dan informasi dengan teman sebayanya. Selain itu juga BKKBN 

berkampanye dengan memproduksi iklan layanan masyarakat GenRe yang 

ditayangkan di media elektronik seperti televisi, media luar ruang seperti baliho agar 

jangkauan penyebaran informasinya lebih luas dalam waktu yang relatif singkat guna 

mencipatakan kesadaran masayarakat terhadap program GenRe dari BKKBN. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Pengetahuan remaja tentang resiko pernikahan dini merupakan hal penting yang perlu 

ditingkatkan karena pengetahuan merupakan dasar bagi seorang individu untuk 

membentuk atau mengubah pilihan yang dapat menjadi dasar suatu tindakan. Tingkat 

pengetahuan remaja tentang resiko pernikahan dini yang masih rendah, baik remaja 

yang telah mempunyai pengetahuan namun belum matang, maupun remaja yang 

sama sekali tidak memiliki pengetahuan tersebut, sehingga muncul sikap permisif 

remaja sebagai awal munculnya masalah seperti kehamilan tidak diinginkan yang 

memaksa remaja untuk menikah dini. Inilah yang menyebabkan tingginya angka usia 

kawin pertama remaja di bawah 20 tahun. Pemerintah melalui program keluarga 

berencana berasumsi bila pengetahuan remaja meningkat maka akan memengaruhi 



8 
 

sikap remaja tersebut terhadap isu pernikahan dini, maupun memicu remaja untuk 

membuat perencanaan kehidupan berkeluarga. 

Sosialisasi dengan penyampaian informasi/pesan yang benar dan berkualitas 

tentang resiko pernikahan dini terkait perencanaan kehidupan berkeluarga dalam 

materi pendewasaan usia perkawinan maupun kesehatan reproduksi remaja serta 

adanya konseling remaja akan memberikan pengetahuan kepada remaja agar lebih 

memahami manfaat dan resiko perilakunya, sehingga diharapkan ada peningkatan 

usia kawin pertama pada remaja di mana remaja memilih usia kawin pertama 

minimal 20 tahun (pr) dan 25 tahun (lk). 

Melihat permasalahan di atas, maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah kualitas pesan kampanye pendewasaan usia perkawinan memengaruhi 

tingkat pengetahuan remaja tentang resiko pernikahan dini? 

2. Apakah tingkat pengetahuan tentang resiko pernikahan dini memengaruhi tingkat 

preferensi usia kawin pertama pada remaja? 

3. Apakah  tingkat pengetahuan  tentang resiko pernikahan dini memediasi kualitas 

pesan kampanye pendewasaan usia perkawianan terhadap tingkat preferensi usia 

kawin pertama remaja? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh langsung kualitas pesan kampanye 

pendewasaan usia perkawinan Generasi Berencana terhadap tingkat pengetahuan 

tentang resiko pernikahan dini remaja. 

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh langsung tingkat pengetahuan tentang resiko 

pernikahan dini terhadap tingkat preferensi usia kawin pertama. 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh tidak langsung kualitas pesan kampanye 

pendewasaan usia perkawinan terhadap tingkat preferensi usia kawin pertama 

remaja yang dimediasi oleh tingkat pengetahuan . 

 

1.4 Signifikansi Penelitian 

1.4.1 Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai definisi 

komunikasi, di mana komunikasi tidak hanya pertukaran pesan tetapi bagaimana 

mendesain pesan agar dapat menstimuli audiens dalam rangka mengubah 

pengetahuan, sikap, perilaku, karena komunikasi strategis merupakan komunikasi 

yang bertujuan untuk mengubah perilaku dengan menggunakan strategi, seperti 

menciptakan  dan menyampaikan pesan yang berkualitas yang dilihat dari sumber dan 

isi pesan tersebut. 
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1.4.2 Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perencanaan kegiatan 

kampanye program Generasi Berencana terutama terkait pemilihan sumber pesan 

sebagai model bagi remaja sebayanya dan bagaimana seharusnya pesan tersebut 

disampaikan dalam upaya meningkatkan kesadaran dan membentuk atau mengubah 

sikap sampai pada perubahan perilaku remaja untuk memikirkan dengan matang 

sebelum memutuskan untuk menikah. 

1.4.2 Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat terutama  

orang tua dalam  mengawasi pergaulan  dan memotivasi anak remaja mereka agar 

memiliki keyakinan diri untuk menetapkan perencaan hidup, sebab individu belajar 

dari lingkungan sosialnya baik dengan mengamati maupun mempraktikkan, terutama 

mengamati model atau teman sebaya mereka dan cenderung akan meniru perilaku 

teman.  

 

1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 State of The Art 

Penelitian mengenai kampanye sosial dengan melihat pengaruh dari faktor 

lingkungan, personal dan perilaku kerap dilakukan dengan sebagian besarnya 

menggunakan Teori Kognitif Sosial dari Albert Bandura karena dianggap mampu 

menjelaskan fenomena yang mereka teliti. Berikut ini adalah beberapa penelitian 

yang pernah dilakukan terkait kampanye sosial : 
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Penelitian yang pertama menjelaskan pengaruh antara variabel-variabel 

tertentu dengan menggunakan Teori Kognitif Sosial dari Albert Bandura, dilakukan 

oleh Eko Feriyanto pada tahun 2011 tentang Pengaruh Intensitas kampanye Cara 

Berkendara dengan Selamat (safety riding) dan Tingkat Kemampuan Kognitif 

Terhadap Tingkat Perilaku Berkendara dengan Selamat di Kalangan Pelajar SMA 

Setyabudhi Semarang. Penelitian kuantitatif dengan metode eksplanatif tersebut, 

peneliti menguji pengaruh dari faktor personal dan lingkungan terhadap perilaku 

pelajar dalam berkendara dengan selamat. 

Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa keseluruhan hipotesis terbukti 

diterima, dimana sejalan dengan pendapat Bandura dalam teorinya “sebagian 

pengaruh eksternal mempengaruhi perilaku melalui proses kognitif daripada secara 

langsung. Adapun faktor kognitif berfungsi sebagai pedoman dalam menilai 

lingkungan di sekitarnya serta bagaimana manusia bertindak”. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puri Kusuma Dwi Putri (2012) 

dalam jurnalnya yang berjudul Tingkat Pendidikan, Pengetahuan, Sikap dan Terpaan 

Iklan Layanan Masyarakat KB versi Shireen Sungkar dan Teuku Wisnu di TV 

terhadap Perilaku KB pada Wanita atau Pria dalam Usia Subur, dengan tipe penelitian 

eksplanatori yang ingin melihat pengaruh dari variabel-variabel di atas. Penelitian itu 

menggunakan teori Kognitif Sosial dari Albert Bandura, dengan menggunakan 

analisis regresi. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dengan 

menggunakan teknik multistage sampling di Kelurahan Peterongan dengan 

menggunakan kuesioner yang menghasilkan temuan bahwa varibel tersebut di atas 
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mempunyai pengaruh terhadap perilaku KB pada wanita atau pria dalam usia subur 

dengan nilai koefisien determinasi 34,7%, sisa koefisien sebesar 65,3% dipengaruhi 

oleh variabel lainnya. Variabel yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap perilaku 

berdasarkan persamaan regresi adalah sikap  dengan nilai korelasi 0, 574 dan variabel 

tingkat pendidikan sebesar 0,286 (signifikansi 0.000). 

Penelitian selanjutnya adalah bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor 

personal dan lingkungan serta pengaruhnya pada perilaku seksual pranikah remaja 

yang telah dilakukan oleh Ika Nur Chaerani Tunggal Dewi (2009). Penelitian ini 

menggunakan teori Social learning dari Albert Bandura dengan jenis penelitian 

eksplanatori, pendekatannya cross sectional. Responden yang diambil sebanyak 125 

orang dari masing-masing SMA dengan teknik systematic random sampling, analisa 

data menggunakan teknik univariat, bivariat dengan uji chi-square dan teknik 

multivariate dengan uji regresi logistik.  

Hasil penelitian ini yaitu terdapat hubungan yang signifikan di antara lokasi 

sekolah dengan perilaku seksual pranikah (p=0,000). Secara multivariat, faktor yang 

berpengaruh terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja SMA N 1 Baturraden 

adalah aktivitas pengisi waktu luang (p=0.009) dan sikap terhadap seksualitas 

(p=0.000). secara bersama-sama kedua faktor tersebut dapat memrediksi perilaku 

sebesar 14.77%. Sedangkan pada SMA N 1 Purwokerto, faktor yang berpengaruh 

adalah sikap terhadap seksualitas (p=0.016) dan pengaruh teman sebaya (p=0.006), 

yang dapat memprediksi perilaku sebesar 43.3%. 
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Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Punta Dwi Handaya (2014) 

mengenai pengaruh kredibilitas komunikator dan kualitas pesan terhadap tingkat 

pengetahuan masyarakat di Yogyakarta yang membahas tentang kampanye 

pengelolaan sampah mandiri dengan menggunakan Teori Efek Terbatas dari Joseph 

Klaper bahwa media massa menawarkan isi yang diberitakan hanya sedikit yang 

dapat mengubah pandangan dan perilaku khalayak. Penelitian menunjukkan hasil 

bahwa kredibilitas komunikator dan kualitas pesan baik secara simultan maupun 

parsial berpengaruh terhadap pengetahuan dengan besar pengaruh keduanya terhadap 

peningkatan pengetahuan sebesar 32.45%,  dan sebagian besar responden yaitu 

sebanyak 50.4% memiliki pengetahuan sedang. 

 Penelitian yang akan dilakukan ini bila dibandingkan dengan ketiga penelitian 

sebelumnya, mempunyai perbedaan dari variabel independen dan dependen serta 

penggunaan variabel tingkat pengetahuan sebagai variabel intervening yang diambil 

dengan fokus masalah yang berbeda dengan menggunakan analisis jalur (path 

analysis) untuk menguji hipotesis meskipun ketiga penelitian tersebut juga 

menggunakan Teori Kognitif Sosial dari Albert Bandura untuk mengetahui pengaruh 

langsung dan tidak langsung dari variabel eksogen terhadap endogen. 

 

1.5.2 Paradigma Penelitian 

Paradigma menurut Thomas Kuhn (dalam Neuman, 2014: 96) adalah “a basic 

orientation to the throy and research”. Begitu banyaknya definisi tentang paradigma, 

salah satunya Neuman (2014: 96) mendefinisikan paradigma sebagai “a general 
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organizing framework for theory and research that includes basic assumptions, key 

issues, models of quality research and methods for seeking answer”. Denzin dan 

Lincoln (2005: 183) mendefiniskan paradigma sebagai “basic set of beliefs that guide 

action”, paradigma merupakan konstruksi manusia.  

Paradigma dibagi menjadi beberapa jenis, seperti Neuman (2014: 96) 

membaginya menjadi 3 yaitu positivisme, interpretif dan kritikal; Denzin dan Lincoln 

(2005: 183) membagi paradigma menjadi positivisme, postpositivisme, 

konstruktivisme dan parsipatori. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah positivisme, yaitu komunikasi merupakan suatu proses linier atau proses sebab 

akibat yang mencerminkan upaya pengirim pesan untuk mengubah pengetahuan 

penerima pesan yang pasif. Pada paradigma positivistik, elemen ontologinya 

berbentuk realism naïf. Secara epistemologis, bersifat dualis dan objektif, dimana 

peneliti dan objek penelitian dianggap sebagai entitas yang terpisah, sedangkan 

peneliti dipandang mampu mempelajari objek tanpa mempengaruhi atau dipengaruhi 

olehnya. Metodologinya dapat berupa eksperimental dan verifikasi, misalnya desain 

eksperimen, survei dan analisis isi, hipotesis dinyatakan dalam bentuk proposisi dan 

tunduk pada pengujian empiris untuk memverifikasinya (Denzin dan Lincoln, 1994: 

109). 

Paradigma positivistik menggunakan metode yang terorganisir yang memiliki 

keterkaitan dengan model Hypothetico-deductive yaitu nomothetic theory. 

Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa kita dapat memahami dengan baik hal-
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hal yang kompleks dengan menganalisis bagian-bagian atau elemennya. Pendekatan 

ini kadang disebut sebagai the variable-analytic tradition (Rahardjo, 2011: 118).  

 

1.5.3 Teori Kognitif Sosial 

Teori ini termasuk dalam tradisi sosiopsikologis. Menurut Littlejohn dan Foss (2009: 

95), dasar tradisi ini adalah konsistensi perilaku seseorang terhadap situasi. Tujuan 

dari psikologi adalah untuk mengidentifikasikan serta untuk mengukur kepribadian 

dan sifat perilaku individu dengan persoalan sentralnya adalah bagaimana individu 

mengolah informasi/pesan dan menyusunnya ke dalam sistem kognitif untuk 

membantu membentuk perilaku. Tradisi ini mempunyai beberapa teori, teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teori kognitif sosial dari Albert Bandura.  

Teori Kognitif Sosial termasuk salah satu teori mengenai kampanye 

komunikasi, karena kampanye menggunakan strategi dan teori komunikasi untuk 

memengaruhi audiens melalui suatu pengukuran (Littlejohn dan Foss, 2009: 87). 

Kampanye memerlukan desain pesan sebagai strategi untuk meningkatkan pengaruh 

potensial suatu pesan kampanye (Littlejohn dan Foss, 2009: 89), dan Teori Kognitif 

Sosial merupakan salah satu yang dapat digunakan.  

Teori dari Bandura ini menekankan pada sebagian besar pembelajaran 

manusia terjadi dalam lingkungan sosial. Pembelajaran teresbut dapat dilakukan 

dengan cara mempraktikkan dan mengamati baik dengan mendengarkan instruksi, 

atau dengan mengamati benda/material tertentu. Pembelajaran dengan mengamati 

memang tidak menjamin pengamat akan dapat langsung melakukan suatu aksi, 
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namun dapat memberikan informasi terkait konsekuensi dari suatu perilaku dan 

bagaimana memotivasi pengamat untuk melakukan hal yang sama (Schunk, 2012: 

160). Begitu pula yang dijelaskan oleh Littlejohn dan Foss (2009: 89) bahwa teori 

Kognitif Sosial fokus pada proses berpikir manusia (human thought prosesses), 

dimana gagasan utama dari teori ini adalah manusia belajar dari observasi, bukan 

pengalaman langsung. Orang belajar tidak hanya agar menerima perilaku baru, tetapi 

juga pengetahuan, kemampuan kognitif, konsep-konsep, aturan-aturan , nilai-nilai 

dan konstruksi kognitif yang lainnya (Anderman dan Anderman, 2009: 833).  

Proses belajar ini akan berjalan dengan lancar bila ada role model atau 

pemodelan. Prinsip teori ini adalah desain pesan kampanye karena teori ini 

menjelaskan mengenai manusia belajar dan terpengaruh saat melakukan observasi 

termasuk observasi terhadap pesan kampanye. Hal ini disebabkan manusia dapat 

belajar dari contoh apa yang harus dilakukan sebelum melakukan perilaku tertentu  

(Bandura, 1977: 22). Selain itu, teori ini menyebutkan bahwa manusia akan 

cenderung mudah dipengaruhi oleh model atau sumber pesan, dan biasanya lebih 

digunakan bila tujuan dari kampanye adalah untuk mendemonstrasikan bagaimana 

cara dalam mengadopsi perilaku baru. Dengan kata lain, diperlukan sumber pesan dan 

isi pesan itu sendiri guna menyuguhkan suatu pesan yang berkualitas. Di bawah ini 

adalah bagan yang menjelaskan bagaimana pembelajaran melalui pengamatan terjadi 

melalui proses yang terdiri dari empat komponen: 
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a. Proses Perhatian 

Orang tidak dapat belajar banyak melalui pengamatan kecuali jika mereka ada di sana, 

memperhatikan dengan seksama perilaku yang ditampilkan oleh model. Proses 

perhatian pun dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti karakteristik pengamat, 

aktivitas yang dicontohkan itu sendiri dan dapat menyangkut bagaimana seseorang 

berinteraksi. Dari beberapa macam faktor yang menentukan bagaimana seseorang 

memperhatikan suatu hal, pola pergaulan jelas merupakan hal yang sangat penting 

karena dengan siapa seorang secara rutin bergaul baik mereka yang disuka maupun 

tidak, akan cenderung menentukan perilaku apa yang akan diamati dan bahkan 

dipelajari dengan seksama. Hal lainnya adalah perhatian seseorang akan terpicu 

dikarenakan adanya ketertarikan secara interpersonal, sebab model yang dianggap 

memiliki suatu kualitas akan cenderung diperhatikan, begitupun sebaliknya  (Bandura, 

1977:24).  

b. Proses Pengulangan 

Orang tidak dapat begitu saja terpengaruh oleh suatu perilaku  yang mereka amati 

bila mereka tidak mengingatnya. Oleh karena itu diperlukan pengulangan. Pola 

respons harus direpresentasikan di dalam memori secara simbolik agar pengamat 

dapat mengambil kembali materi atau mengingat tindakan.(Bandura, 1977: 25). 

 Belajar dengan cara mengamati, bergantung pada dua sistem representasi 

yaitu imajinal (dengan membayangkan) dan verbal. Beberapa perilaku disimpan 

daam bentuk gambar atau visual. Seperti pada saat suatu stimuli diberikan, maka 

akan muncul sensasi yang membawa ingatan pada suatu hal dan sebagai hasilnya, 
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individu tersebut akan memuat gambar dari hal tersebut. Misalnya pada saat 

disebutkan suatu nama, maka seketika kita akan memuat gambar orang tersebut di 

benak kita (secara visual). Gambaran visual memiliki peranan penting dalam 

pembelajaran dengan pengamatan pada tahapan awal ketika kurangnya kemampuan 

verbal (Bandura, 1977: 26). 

 Hal kedua yang penting guna mempercepat proses belajar dan pengulangan 

adalah kode verbal karena sebagian besar proses kognitif yang dapat menggerakkan 

seseorang pada suatu perilaku adalah verbal dibandingkan visual (Bandura, 1977: 26). 

Individu yang belajar dengan memerhatikan suatu model aktivitas secara lisan dan 

visual cenderung lebih baik dalam menguasai suatu perilaku dibandingkan mereka 

yang hanya mengamati secara visual atau menonton saja. 

c. Proses Reproduksi Motorik 

Komponen penting ketiga dalam pemodelan melibatkan konversi simbolik menjadi 

suatu aksi. Untuk memahami respons tersebut diperlukan analisis kinerja motorik 

(Bandura, 1977: 27). Individu biasanya mendapatkan perilaku baru dengan 

pemodelan dan mereka melakukan penyesuaian atas apa yang sebelumnya telah 

dipelajari, kemudian mengkonversikannya dalam suatu tindakan di mana hal ini 

terjadi dalam proses belajar. 

d. Proses Motivasi 

Teori ini menjelaskan bahwa tidak semua perilaku diadopsi oleh pengamat  karena 

mereka cenderung untuk mengadopsi suatu perilaku yang dapat mendatangkan 

manfaat atau suka daripada sebaliknya (Bandura, 1977: 28). Bryant dan Zillmann, 
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(2002: 129) juga mengatakan bahwa orang akan termotivasi oleh keberhasilan orang 

lain yang dianggap mempunyai suatu kemiripan dengan diri mereka, tetapi akan 

cenderung mengurungkan untuk bertindakan bila mereka lebih sering melihat 

konsekuensi negatif atau kerugian yang diterima saat melakukannya. Inilah di mana 

standar perilaku pribadi berperan dalam menghasilkan motivasi diri. 

 

Gambar 1.1 

Proses Pembelajaran Observasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Social Learning Theory, Bandura, 1977. 

 

Oleh karena proses belajar dengan pengamatan berkaitan dengan beberapa hal yang 

melibatkan kedewasaan dan pengalaman, hal tersebut juga bergantung pada 

pengembangan sebelumnya. Pemodelan dapat ditingkatkan dengan meneguhkan 

suatu perilaku, namun demonstrasi yang dilakukan tidak dapat banyak menjelaskan 

kegagalan atau dalam mengidentifikasi apa yang seharusnya dilakukan selama proses 

berlangsung (Bandura, 1977: 29). 
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Teori Kognitif Sosial melihat manusia tidak dikendalikan oleh tekanan dari 

dalam maupun secara otomatis dibentuk dan dikontrol oleh rangsangan eksternal 

(Bandura, 1986: 18), melainkan karena ada pengaruh hubungan triadik antara faktor 

pribadi (kognitif, afektif dan biologis), lingkungan dan perilaku, yang berarti bahwa 

pemikiran dan perilaku ditentukan oleh tiga faktor berbeda yang saling berinteraksi 

dan saling memengaruhi satu sama lainnya dengan berbagai variasi kekuatannya, baik 

dalam waktu bersamaan maupun berbeda (Morrisan, 2010: 99). Selain itu, teori ini  

menaruh perhatian yang lebih besar pada asal-usul pemikiran sosial dan 

mekanismenya melalui faktor-faktor sosial yang akan memengaruhi keberfungsian 

kognitif (Bandura dalam Bryant dan Zillmann, 2002: 123). 

 

Gambar 1.2 

Schematization of the relations between the three classes of determinants in 

triadic reciprocal causation 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Social Foundation of Thought and Action, Bandura, 1986 

 

Dari gambar di atas, dapat dilihat hubungan timbal balik dari ketiga faktor. 

Hubungan antara faktor pribadi dengan perilaku menggambarkan interaksi antara 
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kognisi dan sikap yang mengarahkan perilaku individu. Hubungan antara faktor 

lingkungan dengan pribadi menggambarkan hubungan di antara karakterisktik 

personal (biologis, kognisi dan sikap) dengan pengaruh lingkungan, di mana individu 

memiliki kemampuan kognitif  dan sikap yang menciptakan keyakinan dan kesukaan 

terhadap sesuatu yang dapat berubah oleh pengaruh lingkungan karena individu 

selalu belajar dalam lingkungan sosialnya melalui pemodelan, di mana ketika 

individu mengamati, maka dia akan mencerna informasi yang diterima, inilah di 

mana faktor lingkungan memengaruhi personal. Hubungan faktor lingkungan dengan 

perilaku adalah ketika individu mengamati model, maka tindakan yang dilakukan 

oleh seorang model tersebut dapat pula dipraktikkan oleh pengamat.  Misalnya seperti 

yang dikemukakan oleh Schunk (2012: 120-121) di mana ketika seorang guru 

mengajar di kelas, siswa-siswi akan berpikir, mencerna apa yang guru mereka 

katakan (lingkungan memengaruhi kognisi-faktor pribadi), kemudian ketika siswa 

tidak memahami apa yang dikatakan guru, mereka akan mengangkat tangan 

menanyakan suatu pertanyaan (kognisi memengaruhi perilaku). Menanggapi 

pertanyaan siswanya, kemudian guru mengulas materi kepada para siswa (perilaku 

memengaruhi lingkungan), dan terakhir guru memberikan soal untuk dikerjakan 

siswa (lingkungan  memengaruhi kognisi di mana kemudian memengaruhi perilaku). 

Siswa-siswi mengerjakan tugasnya dengan percaya bahwa mereka mengerjakannya 

dengan benar (perilaku memengaruhi kognisi). Selanjutnya mereka memutuskan 

apakah mereka menyukai atau tidak menyukai tugas tersebut, menanyakannya pada 
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guru apakah mereka perlu melanjutkan dan diijinkan untuk mengerjakan (kognisi 

memengaruhi perilaku di mana kemudian memengaruhi lingkungan).  

 

Faktor Personal: Tingkat Pengetahuan tentang Resiko Pernikahan Dini 

Kemampuan kognisi menjelaskan bagaimana individu berpikir, mengatur dan 

menyimpan informasi dan bagaimana kognisi membantu membentuk perilaku 

(Littlejohn dan Foss, 2009: 101). Penelitian ini mengambil variabel tingkat 

pengetahuan tentang resiko pernikahan dini pada  remaja dalam memahami pesan 

dari kampanye pendewasaan usia perkawinan sehingga diharapkan akan berpikir 

dengan cara lebih kritis tentang manfaatnya dan menggunakan informasi tersebut.   

Menurut Rogers (1983: 167), pengetahuan adalah hasil dari pencarian 

informasi dan pemrosesan informasi kegiatan di mana individu termotivasi untuk 

mengurangi ketidakpastian tentang keuntungan dan kerugian dari sebuah inovasi. 

Dalam Notoatmodjo (2003: 122-123), tingkat pengetahuan di dalam domain kognitif 

mempunyai enam tingkatan yaitu tahu (know), memahami (comprehension), aplikasi 

(application), analisis, sintesis dan evaluasi.  

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Pengetahuan dalam tingkat ini adalah mengingat kembali terhadap 

sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah 

diterima. Ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kedua adalah 

memahami, yang dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut 
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dengan benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi dapat menjelaskan, 

menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan objek yang dipelajari. Ketiga 

adalah aplikasi, yaitu kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari 

pada situasi atau kondisi yang sebenarnya. Aplikasi di sini diartikan sebagai aplikasi 

atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam 

konteks atau situasi yang lain.  

Keempat adalah analisis, kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

objek ke dalam komponen-komponen tetapi masih dalam suatu struktur organisasi 

tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisa dilihat dari 

penggunaan kata kerja dapat menggambarkan, membedakan, mengelompokkan, dan 

sebagainya. Analisis merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, memisahkan 

dan sebagainya. Kelima adalah sintesis, yaitu suatu kemampuan untuk meletakkan 

atau menggabungkan bagian-bagaian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

Sintesis adalah kemampuan untuk menyusun informasi baru dari informasi-informasi 

yang ada, misalnya dapat menyusun, menggunakan, meringkaskan, menyesuaikan 

terhadap rumusan yang sudah ada. Terakhir adalah evaluasi, berkaitan dengan 

kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau 

objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada kriteria yang telah ada (Notoatmodjo, 

2003: 123). 

Seperti halnya menurut Rogers (1983: 167-168), bahwa pengetahuan terbagi 

dalam beberapa tingkatan yaitu awareness knowledge yang merupakan pengetahuan 

tentang keberadaan suatu inovasi, di mana dalam tahap ini, individu akan termotivasi 
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untuk mengetahui lebih jauh tentang inovasi dan bagaimana cara kerjanya; how to 

knowledge yaitu  pengetahuan tentang bagaimana menggunakan inovasi dengan benar. 

Pengetahuan tipe ini diperlukan guna mengadopsi inovasi dengan tepat; principle 

knowledge yaitu pengetahuan tentang prinsip-prinsip keberfungsian yang mendasari 

bagaimana inovasi bekerja. 

 

Faktor Personal: Tingkat Preferensi Usia Kawin Pertama  

 Preferensi berasal dari kata prefer yang berarti kesukaan atau kecenderungan 

seseorang untuk memilih sesuatu (Simamora, 2003: 87), dengan kata lain merupakan 

keinginan untuk memilih. Preferensi terkait dengan penetapan pilihan di mana hal ini 

merupakan suatu sikap dasar bagi individu yang kemudian akan mengarahkan 

memengaruhi mereka dalam berperilaku. 

Seperti yang disampaikan oleh Schiffman, Kanuk dan Hansen (2012: 233) 

yang berpendapat bahwa sikap sebagai konsistensi like (suka) dan dislike (tidak suka) 

individu terhadap suatu objek. Objek tersebut dapat berupa orang/makhluk hidup 

maupun benda mati yang menimbulkan derajat kesukaan yang berbeda pada tiap 

individu yang sering disebut sebagai preferensi (Assael, 1998). Melihat pengertian 

dari preferensi, maka dapat disimpulkan bahwa preferensi merupakan bagian dari 

komponen afektif, yaitu sikap. Terdapat beberapa hal yang dapat kita simpulkan 

tentang sikap.  Rakhmat (2009: 39-40) menjelaskan bahwa: 
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1. Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir, dan merasa dalam 

menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan perilaku tetapi  merupakan 

kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap objek sikap.  

2. Kedua, sikap mempunyai daya pendorong atau motivasi. Sikap bukan sekedar 

rekaman masa lalu, tetapi juga menentukan apakah orang harus pro atau kontra 

terhadap sesuatu; menentukan apa yang disukai, diharapkan, dan diinginkan; 

mengesampingkan apa yang tidak diinginkan, apa yang harus dihindari (Sherif 

dan Sheriff, 1956: 489).  

3. Ketiga, sikap relatif menetap.  

4. Keempat, sikap mengandung aspek evaluatif: artinya mengandung nilai 

menyenangkan atau tidak menyenangkan, sehingga Bern memberikan definisi 

sederhana: “attitudes are likes and dislikes” (1970: 14).  

5. Kelima, sikap timbul dari pengalaman; tidak dibawa sejak lahir, tetapi 

merupakan hasil belajar. Karena itu sikap dapat diperteguh atau diubah.  

Hutagalung (2014: 79) mendeskripsikan dalam bukunya bahwa sikap sendiri 

disusun oleh tiga komponen yaitu kognitif (keyakinan, kesadaran), afektif (perasaan) 

dan konatif (perilaku). Komponen kognitif merupakan komponen yang berisikan apa 

yang diyakini dan apa yang dipikirkan seseorang mengenai objek tertentu-fakta, 

pengetahuan dan keyakinan tentang objek. Komponen afektif terdiri dari seluruh 

perasaan atau emosi seseorang terhadap obyek terutama penilaian. Tumbuhnya rasa 

senang atau tidak senang ditentukan oleh keyakinan seseorang terhadap objek sikap. 

Perasaan atau emosi meliputi kecemasan, kasihan, benci, suka, marah dan lainnya. 
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Terakhir adalah komponen konatif yang terdiri dari kesiapan seseorang untuk 

bereaksi atau kecenderungan untuk bertindak terhadap objek. Bila seseorang 

menyukai suatu objek, maka ada kecenderungan akan mendekati objek tersebut. 

 

Faktor Lingkungan: Kualitas Pesan Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan 

Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku individu. Seperti yang telah 

dikatakan di atas, bahwa perilaku dapat mengubah kondisi lingkungan, dan 

lingkungan pun akan mengubah perilaku seseorang. Perubahan perilaku manusia 

dapat terjadi dengan belajar dari lingkungan baik melalui pengamatan/pembelajaran 

langsung maupun tidak langsung. Salah satu bentuk pembelajaran tidak langsung 

adalah melalui kampanye sosial. Kampanye sosial merupakan suatu bentuk dari 

pemasaran sosial (social marketing). Pemasaran sosial dilakukan untuk memengaruhi 

individu agar mengubah perilaku mereka seperti misalnya pada peningkatan 

kesehatan, pencegahan cedera, berkontribusi pada komunitas (Kotler, Roberto dan 

Lee, 2002: 5).  

Mengubah perilaku menggunakan kampanye sosial dilakukan dengan 

memberikan informasi, mempersuasi, dan memobilisasi perilaku individu. Salah satu 

faktor yang memengaruhi keberhasilannya adalah kualitas pesan yang dapat dilihat 

dari isi dan sumber dari pesan. Seperti dalam Teori Kognitif Sosial oleh Bandura 

(Littlejohn dan Foss, 2009: 89) dijelaskan bahwa individu akan lebih terpengaruh 

oleh model atau sumber pesan dan juga menjelaskan bahwa pesan kampanye perlu 

agar mudah diingat dan dikomunikasikan melalui saluran yang tepat pada adopter, 
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sehingga bersama-sama menciptakan suatu pesan yang berkualitas. Misalnya saja isi 

pesan kampanye yang disampaikan dapat berisikan hasil positif yang akan dicapai 

dengan menjelaskan rekomendasi yang perlu dilakukan untuk mencapainya, atau 

bahkan hal negatif yang akan diperoleh seperti misal hukuman ringan bila tidak 

melakukan rekomendasi tersebut yang disampaikan oleh seorang petugas berwenang.  

Mowen dan Minor (2002: 402-403) dalam bukunya menjelaskan bahwa 

sumber pesan memiliki beberapa karakteristik. Sumber pesan dalam suatu kampanye 

sosial merupakan individu atau karakter yang menyampaikan pesan yang memiliki 

sejumlah karakteristik yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk memengaruhi 

yang lainnya seperti kredibilitas, daya tarik fisik, menyenangkan dan penuh arti. 

Mowen dan Minor (2002: 402) menjelaskan bahwa istilah kredibilitas  (source 

credibility) mengacu pada sejauh mana sumber dipandang memiliki keahlian dan 

dipercaya. Kredibilitas sumber dapat dilihat dari beberapa hal seperti keahlian sumber 

(source expertise) mengacu pada tingkat pengetahuan yang dimiliki sumber terhadap 

subjek di mana ia berkomunikasi; kepercayaan sumber (source trusthworthiness) 

yang menunjukkan sejauh mana sumber dapat memberikan informasi yang tidak 

memihak dan jujur. Sumber yang sangat kredibel memengaruhi konsumen dengan 

cara-cara berikut: (a) mereka menimbulkan perubahan sikap yang positif terhadap 

posisi yang mereka dukung; (b) mereka mendorong lebih banyak perubahan perilaku 

daripada sumber yang kurang kredibel. 

Selain kredibilitas sumber, karakteristik sumber pesan yang juga penting 

seperti dijelaskan oleh Mowen dan Minor (2002: 405-408) adalah daya tarik fisik 
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sumber (source physical attractiveness) di mana penemuan yang ada menunjukkan 

bahwa seseorang yang menarik dirasakan lebih positif daripada orang dengan daya 

tarik rata-rata karena kebanyakan pria dan wanita membentuk stereotipe tentang daya 

tarik seseorang. Selain daya tarik fisik yaitu ada sumber yang menyenangkan (source 

likability) mengacu pada perasaan positif atau negatif yang dimiliki konsumen 

terhadap sumber informasi. Sumber yang menyenangkan mengacu pada sejauh mana 

sumber tersebut dilihat berperilaku sesuai dengan hasrat mereka yang mengobservasi 

seseorang dan dapat meningkat ketika ia mengatakan sesuatu yang menyenangkan. 

Jadi sumber dapat menyenangkan karena mereka bertindak atau mendukung 

kepercayaan yang hampir sama dengan pemirsa. Hal penting terakhir dari 

karakteristik sumber pesan menurut Mowen dan Minor (2002: 408) adalah sumber 

yang penuh arti di mana arti didasarkan atas pesan peran yang melekat pada diri 

endorser dan arti ini banyak terdapat dalam budaya. 

Sumber pesan membutuhkan isi pesan untuk disampaikan kepada 

khalayaknya di mana karakteristik pesan perlu diperhatikan agar menghasilkan pesan 

yang dapat diterima dengan baik oleh khalayak dan mendukung kualitas pesan yang 

disampaikannya. Mowen dan Minor (2002: 410) menjelaskan, pertama, isi pesan 

(message content) yang mengacu pada strategi yang digunakan untuk 

mengkomunikasikan gagasan ke pemirsa seperti misalnya gaya bahasa yang harus 

digunakan yaitu semacam permainan kata, susunan kata yang memikat; apakah pesan 

disampaikan dengan kompleks atau sederhana yaitu apakah informasi disampaikan 

dengan kata-kata yang membingungkan atau tidak. Jika informasi yang disajikan 
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terlalu kompleks yang disebabkan usaha untuk menempatkan terlalu banyak 

informasi dalam sebuah komunikasi, maka penerima pesan akan kurang dapat 

memahami dan kurang dapat dibujuk. Selanjutnya adalah perlukah kesimpulan dan 

melakukan perbandingan, apakah satu sisi atau dua sisi, menggunakan daya tarik rasa 

khawatir atau humor dsb. Kedua, struktur pesan (message structure) yang mengacu 

pada bagaimana isi pesan disusun di mana salah satu isu utama dalam bidang ini 

adalah menempatkan informasi yang penting (Mowen dan Minor, 2002: 425). 

 

1.5.4  Hubungan Antarvariabel 

1.5.4.1 Kualitas Pesan Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan Memengaruhi 

Tingkat Pengetahuan tentang Resiko Pernikahan Dini 

Kampanye dibuat untuk mengajak khalayak agar mengadopsi suatu sikap dan 

perilaku yang dituangkan dalam suatu wadah yang telah disediakan.untuk 

melancarkan implementasi programnya. Sosialisasi program-program perlu dilakukan 

untuk memperkenalkan suatu program atau inovasi baru kepada target audiens agar 

mereka dapat tahu, memahami, mengaplikasikan, menganalisis sampai pada 

mengevaluasi program tersebut.  Teori kognitif sosial memberikan banyak penekanan 

pada konsep proses belajar melalui pengamatan. Dalam mengamati tindakan orang 

lain dan akibat dari konsekuensinya, seseorang kemudian mempelajari apa yang 

diamatinya tersebut (Morrisan, 2010: 103). Sosialisasi program dalam bentuk pesan-

pesan disampaikan kepada target audiens oleh sumber pesan melalui saluran 

komunikasi tertentu seperti komunikasi interpersonal antara pendidik dan konselor 
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sebaya pada remaja, akan memengaruhi komponen kognitif target audiens yaitu 

adanya peningkatan pengetahuan dari mereka yang berpengetahuan rendah tentang 

resiko pernikahan dini menjadi lebih mendalam dan benar. 

 Pemerintah menggunakan strategi dari, oleh dan untuk remaja, mendidik 

remaja agar menjadi pendidik dan konselor sebaya serta melakukan pemilihan duta 

GenRe sebagai figur motivator/model yang nantinya akan menyosialisasikan program 

terkait pendewasaan usia perkawinan, pendidikan kesehatan reproduksi remaja dsb 

dalam Program GenRe dari BKKBN ini. Melalui strategi ini, maka komunikasi yang 

dilakukan dapat lebih efektif karena memanfaatkan kedekatan remaja terhadap teman 

sebayanya. Pendidik dan konselor sebaya sebagai sumber pesan ini diharapkan dapat 

menyampaikan pesan kampanye yang berkualitas dilihat dari kredibilitas mereka 

yang telah mendapatkan pendidikan dari penyuluh BKKBN yang menghasilkan isi 

pesan yang jelas dan mudah dipahami oleh remaja sebaya mereka untuk 

meningkatkan pengetahuan remaja terkait pernikahan dini dan kesehatan reproduksi 

yang benar dan lengkap serta mendalam. Pengetahuan yang benar dan mendalam 

merupakan salah satu faktor penyebab sikap positif terhadap kampanye sosial ini. 

 

1.5.4.2 Tingkat Pengetahuan tentang Resiko Pernikahan Dini Memengaruhi 

Tingkat Preferensi Memilih Usia Kawin Pertama 

Masih kurangnya pengetahuan remaja terkait kesehatan reproduksi yang 

menyebabkan tingginya resiko pernikahan dini merupakan masalah yang perlu segera 

diatasi. Pengetahuan berperan penting untuk membentuk bahkan mengubah sikap 
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individu. Hal ini karena pengetahuan merupakan salah satu faktor kekuatan terjadinya 

perubahan sikap (Baron, 2003). Preferensi remaja tentang usia kawin pertama mereka 

merupakan suatu sikap dasar di mana mereka memilih usia kawin pertama bagi diri 

sendiri maupun pasangan mereka kelak yang pada gilirannya akan terbentuk positif 

terhadap penundaan usia kawin pertama atau mencegah pernikahan dini, maka jumlah 

pernikahan dini di bawah usia 20  dan 25 tahun bagi perempuan dan laki-laki akan 

menurun, meskipun untuk mencapai perubahan perilaku membutuhkan proses yang 

panjang dan membutuhkan waktu yang lama. 

 Pengetahuan target audiens akan memengaruhi sikap, dalam penelitian ini 

adalah tingkat preferensi remaja terkait usia kawin pertama, tergantung dari seberapa 

dalam mereka mengetahui tentang materi program seperti pendewasaaan usia 

perkawinan. Ketika seorang individu tahu dan paham akan suatu hal, maka mereka 

mengevaluasi hal tersebut, mengarahkan diri pada pilihan tertentu, apakah suka atau 

benci, mendukung atau tidak. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan 

mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau 

memihak (unfavorable) pada objek tersebut (Azwar, 1995: 5). Sikap adalah suatu 

bentuk evaluasi atau reaksi perasaan terhadap suatu objek yang menghasilkan derajat 

kesukaan yaitu preferensi. 

 Evaluasi yang dilakukan oleh individu dapat berupa evaluasi kognitif yaitu 

kepercayaan (beliefs) yang dimiliki individu terhadap objek sikap dengan berbagai 

atributnya (Wawan dan Dewi, 2010: 20). Oleh sebab itu, pengetahuan yang benar dan 

mendalam akan ikut memengaruhi kepercayaan seseorang, apakah ia percaya masa 
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depannya akan lebih baik bila tetap memaksa ingin melakukan pernikahan dini dan 

begitupun sebaliknya. Di bawah ini adalah visualisasi hubungan antarvariabel: 

 

Gambar 1.3 

Visualisasi Hubungan Antarvariabel 

 

 

    

   

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen, variabel 

dependen dan variabel intervening. Hubungan yang terjadi antara kualitas pesan 

kampanye (X) ke tingkat preferensi memilih usia kawin pertama (Y) menjadi 

hubungan tidak langsung karena diperantarai oleh tingkat pengetahuan resiko 

pernikahan dini (Z). Variabel intervening menurut Tuckman (1988 dalam Sugiyono, 

2013: 61) adalah variabel yang secara teoritis memengaruhi hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan 

tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini adalah penyela atau di antara variabel 

independen dengan variabel dependen, sehingga varabel independen tidak langsung 

memengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen.   
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1.6 Hipotesis 

1. Kualitas pesan kampanye pendewasaan usia perkawinan secara langsung 

berpengaruh positif terhadap tingkat pengetahuan remaja tentang resiko 

pernikahan dini (H1) 

2. Tingkat pengetahuan remaja tentang resiko pernikahan dini secara langsung 

berpengaruh positif terhadap tingkat preferensi memilih usia kawin pertama (H2) 

3. Kualitas pesan kampanye secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap 

tingkat preferensi memilih usia kawin pertama (H3). 

 

1.7 Definisi Konseptual 

Pengertian dari setiap variabel-variabel yang akan dikembangkan dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas Pesan Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan 

Pesan merupakan pernyataan dalam bentuk stimuli yang disampaikan komunikator 

kepada sasaran, memerlukan suatu strategi dan perencanaan komunikasi di mana  di 

dalamnya kita harus menentukan jenis pesan antara lain informational message 

(pesan yang mengandung informasi), instructional message (pesan yang mengandung 

perintah) dan  motivational message (pesan yang berusaha mendorong) (Effendy 

dalam Liliweri, 1997: 20). Suatu kampanye sosial memerlukan desain pesan yang 

tepat dan berkualitas. Pesan yang berkualitas dapat dilihat dari sumber pesan yang 

kredibilitasnya tinggi akan mendukung remaja untuk dapat memproses informasi 

dengan lebih kritis terhadap isi pesan yang disampaikan oleh pendidik/konselor 
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sebaya, maupun penyuluh dari BKKBN. Pesan yang disampaikan diantaranya harus 

mudah diingat, jelas karena diperuntukkan bagi usia remaja yang sedang dalam masa 

pubertas yang sangat haus informasi yang tepat dengan disampaikan oleh sumber 

yang dapat dengan mudah memperoleh kepercayaan dari remaja, yaitu dengan model. 

 

2. Tingkat Pengetahuan Tentang Resiko Pernikahan Dini 

Tingkat pengetahuan berhubungan dengan bagaimana individu berpikir,  mengatur 

dan menyimpan informasi serta kognisi membantu dalam membentuk perilaku 

individu (Littlejohn, 2009: 101). Dalam penelitian ini, tingkat pengetahuan seseorang, 

seperti yang telah dijelaskan dalam variabel tingkat pengetahuan, ada 6 tingkatan 

dipengaruhi oleh pemahaman dan daya ingat masing-masing individu pada 

pesan/informasi tentang program pendewasaan usia perkawinan GenRe. 

 

3. Tingkat Preferensi Usia Kawin Pertama  Remaja 

Preferensi berasal dari kata prefer yang berarti kesukaan atau kecenderungan 

seseorang untuk memilih sesuatu (Simamora, 2003: 87). Setiap individu selalu 

memiliki preferensi atau pilihan atau kesukaan atas suatu hal. Saat individu 

menentukan pilihannya, maka dia telah menentukan sikapnya terhadap suatu hal, apa 

yang ia suka dan yang tidak ia suka. Seperti halnya dalam pernikahan, yaitu setiap 

individu pasti  menentukan sikapnya dalam memilih usia kawinnya maupun kriteria 

lain seperti kesiapan kondisi sosial, ekonomi, psikologis, biologis. Pilihan inilah yang 

akan menjadi dasar atau rencana tindakan mereka dalam berperilaku. 
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1.8 Definisi Operasional 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Kualitas Pesan 

kampanye 

Karakteristik 

Sumber Pesan 

Pengetahuan  sumber pesan tentang 

materi 

interval 

Kejujuran dalam menyampaikan 

materi dan ketidakberpihakan sumber 

pesan   

interval 

Daya tarik  fisik sumber pesan interval 

Seberapa menyenangkan sumber pesan 

ketika berkomunikasi dengan target 

audiens. 

interval 

Karakteristik 

isi Pesan 

Kemudahan gaya bahasa pesan untuk 

dipahami oleh target audiens 

interval 

Kompleksitas pesan yang disajikan interval 

Repetisi pesan yang disampaikan interval 

Tingkat 

Pengetahuan 

tentang Resiko PD  

Awareness-

knowledge 

Kemampuan untuk mengetahui materi Interval 

Kemampuan untuk memahami materi interval 

How to 

knowledge 

Kemampuan untuk menggunakan 

materi dari materi yang telah dipelajari 

pada kondisi atau situasi yang 

sebenarnya 

interval 

Kemampuan untuk menjabarkan 

materi ke dalam komponen-komponen 

tetapi masih dalam satu struktur 

interval 
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Principle 

knowledge 

 

Kemampuan untuk menyusun 

informasi baru dari informasi-

informasi yang ada 

 

Interval 

 

Kemampuan melakukan evaluasi 

terhadap inovasi 

interval 

Tingkat preferensi 

usia kawin pertama 

pada remaja 

Kesukaan Usia yang cenderung dipilih remaja 

sebagai usia kawin pertama mereka 

interval 

Usia pasangan yang cenderung dipilih 

oleh remaja saat melakukan 

perkawinan pertama 

interval 

Keyakinan  Keyakinan remaja pada kesiapan 

biologis mereka 

interval 

Keyakinan remaja pada kesiapan 

psikologis mereka terhadap pilihan 

usia kawin pertama mereka 

interval 

Keyakinan remaja pada kesiapan sosial 

mereka terhadap pilihan usia kawin 

mereka 

interval 

Keyakinan remaja pada kesiapan 

ekonomi mereka terhadap pilihan usia 

kawin pertama tersebut 

interval 
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1.9 Metode Penelitian 

1.9.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yaitu menjelaskan pengaruh antara 

variabel-variabel bebas dengan variabel terikatnya yaitu variabel kualitas pesan 

kampanye pendewasaan usia perkawinan GenRe, tingkat pengetahuan tentang resiko 

pernikahan dini terhadap variabel pilihan  usia kawin pertama remaja. 

 

1.9.2 Populasi dan Sampel 

1.9.2.1 Populasi 

Populasi digunakan untuk menyebutkan serumpun/sekelompok objek yang menjadi 

sasaran penelitian (Siregar, 2013: 30). Populasi penelitian ini adalah remaja yang 

berusia antara 15-19 tahun yang ada di Kabupaten Banjarnegara dikarenakan jumlah 

remaja yang menikah di bawah usia 20 tahun mencapai 30.33% per Mei 2015 dari 

total pasangan yang menikah. 

 

1.9.2.2 Sampel 

Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data di mana hanya sebagian populasi 

saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang 

dikehendaki dari suatu populasi (Siregar, 2013 : 30). Menentukan ukuran sampel dari 

populasi yang diketahui jumlahnya adalah dengan menggunakan Rumus Slovin 

(Kriyantono, 2012: 164).  
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Rumus untuk menghitung sampel adalah  sebagai berikut: 

n=
𝑁

1+𝑁𝑒²
 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

dapat ditolerir  

Batas kesalahan yang ditorerir bagi setiap populasi tidak sama, ada yang 1%, 

2%, 3%, 4%, 5 % atau 10% (umar, 2002: 134 dalam Kriyantono, 2012: 164). 

Batas kesalahan pengambilan  sampel dalam penelitian ini adalah 10%.  

Besarnya sampel dapat dihitung sebagai berikut: 

n = 
1655

1+1655  (0.1)²
 

= 
1655  

16,55
 = 94 remaja 

Jadi sampel yang dibutuhkan adalah 94, namun karena sampel tergolong besar 

bila mencapai setidaknya 100, maka sampel yang diambil adalah 100 remaja yang 

berusia antara 15-19 tahun yang ada di Desa Sirkandi. Kriteria pengambilan sampel 

adalah remaja berusia antara 15-19 belum menikah dan pernah terkena sosialisasi 

program pendewasaan usia perkawinan maupun kesehatan reproduksi remaja, 

mencari informasi atau berkonsultasi ke PIK-R setempat.  

 

1.9.2.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan probability sampling 

yaitu dengan teknik multistage sampling (Singarimbun, 2008: 168). Teknik penarikan 

sampel dengan metode ini adalah pengambilan sampel dilakukan secara bertahap 

berdasarkan wilayah-wilayah yang ada (Singarimbun, 2008: 167).  
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a. Populasi pertama yaitu remaja di Banjarnegara dikelompokkan berdasarkan 

kecamatan. Dari 20 kecamatan yang ada, kemudian diacak kembali sehingga 

terpilih Kecamatan Purwareja Klampok.  

b. Kecamatan Purwareja Klampok ini terdiri dari delapan desa dan diacak kembali 

sampai terpilih satu desa yaitu Desa Sirkandi sebagai populasi kedua. 

c. Populasi remaja di Desa Sirkandi kemudian dikelompokkan berdasarkan RW dan 

diacak kembali terpilih RW 1 dan 2. Dari RW tersebut diambil lagi secara acak 

sampai terpilih RT-RT  untuk memenuhi 100 responden. 

Penentuan sampel dilakukan dengan menanyakan pada responden yang pernah 

terkena sosialisasi atau melakukan konseling atau mencari informasi terkait program 

Generasi Berencana. Apabila ada responden yang tidak pernah terkena sosialisasi 

atau konseling, mencari informasi ke PIK-R, maka peneliti bertanya pada responden 

berikutnya berdasarkan kriteria pengambilan sampel. 
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1.9.3 Jenis dan Sumber Data 

1.9.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif karena data ini 

bersifat objektif dan dapat ditafsirkan dengan sama oleh semua orang.  

1.9.3.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil jawaban 

kuesioner yang disebarkan dan diisi oleh responden yang menjadi sampel penelitian. 

 

1.9.4 Skala Pengukuran 

Data dalam penelitian ini menggunakan skala pengukuran interval. Data interval 

merupakan data yang mengandung tingkatan atau urutan/jenjang dengan jarak yang 

sama (Kriyantono, 2012: 41). Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh 

variabel bebas terhadap terikat yang mensyaratkan minimal penggunakan skala 

pengukuran adalah skala interval. 

 

1.9.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset 

untuk mengumpulkan data (Kriyantono, 2012: 95). Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif, karena itu menggunakan metode pengumpulan data berupa 

kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab, dan 
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cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang 

luas (Sugiyono, 2013: 199). 

 

1.9.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk memperoleh, 

mengolah dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari para responden 

yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama (Siregar, 2013: 46). 

Dalam penelitian ini digunakan instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup yang 

telah diberi pilihan jawaban oleh peneliti sehingga responden tinggal memilih 

jawaban yang menurutnya sesuai dengan realitas yang dialaminya (Kriyantono, 2012: 

97-98). Setiap instrument penelitian harus mempunyai skala karena akan digunakan 

untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang 

akurat (Sugiyono, 2013: 131). Skala pengukuran data dapat berupa skala nominal, 

ordinal, interval dan rasio.  

 Penelitian ini menggunakan data berskala interval dengan skala instrument 

menggunakan Skala Likert, karena akan menggunakan uji analisis jalur sebagai 

perluasan dari regresi berganda yang mensyaratkan minimal menggunakan skala 

interval. Jawaban setiap item instrument mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif  (Sugiyono, 2013: 133), yaitu  sangat setuju, setuju, tidak setuju 

dan sangat tidak setuju. 
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1.9.7 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan uji statistik inferensial yang bersifat asosiatif karena 

bermaksud menjelaskan hubungan antarvariabel (Kriyantono, 2012: 60). Skala 

pengukuran variabelnya menggunakan skala interval sehingga uji statistik yang 

digunakan adalah regresi (Siregar, 2013: 101). Penelitian ini menggunakan variabel 

intervening sebagai mediator dari variabel independen terhadap dependen, karena itu 

untuk menganalisis data maka digunakan analisis jalur atau path analysis yang 

merupakan perluasan dari analisis regresi.  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengaruh baik secara 

langsung maupun tidak langsung pada suatu hubungan kausal yang dilakukan dari 

hasil survei. Koefisien jalur merupakan koefisien regresi standar (standardized 

regression) atau disebut beta yang menunjukkan pengaruh langsung dari suatu 

variabel bebas terhadap variabel terikat yang didasari oleh analisis korelasi dan 

regresi (Sandjojo, 2014: 11). Di bawah ini adalah analisis yang akan dilakukan baik 

untuk uji asumsi klasik maupun pengujian hipotesis: 

1. Uji Asumsi Klasik 

Menurut Hair dkk. (2014: 69), asumsi yang paling fundamental dalam analisis 

multivariate adalah normalitas, dan analisis jalur merupakan analisis multivariate 

karena menggunakan minimal 3 variabel yaitu satu variabel independen, variabel 

intervening dan variabel dependen. Ada beberapa cara untuk uji normalitas. 

Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Test (Sufren & Nathanael, 

2014: 65). Normalitas data merupakan patokan untuk mengolah data dengan statistik 
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parametrik atau nonparametrik (bila data tidak berdistribusi normal). Apabila nilai 

signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal. 

 Analisis jalur menuntut adanya linieritas data selain uji normalitas. Menurut 

Olobatuyi (2006: 22), “The assumptions for path analysis include: linierity, interval 

level of measurement, normality and autocorrelation”.  Uji Linieritas dilakukan via 

ANOVA, di mana apabila sig (<0.05) untuk linearitas dan sig (>0.05) untuk 

Deviation from Linierity, maka terdapat hubungan linier pada variabel-variabel 

tersebut. Menurut Verbeek (2004: 97), autokorelasi normalnya terjadi hanya ketika 

menggunakan data time series, sehingga dalam penelitian ini uji autokorelasi dapat 

diabaikan.  

 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk melihat apakah koefisien regresi signifikan atau tidak. 

Ada dua jenis uji hipotesis yang dapat dilakukan yaitu uji-F dan Uji-t (Pardede & 

Manurung, 2014: 37). Uji-F digunakan untuk melakukan uji hipotesis koefisien 

regresi secara bersamaan dengan melihat hasil pada tabel ANOVA. Jika nilai F-

hitung > F-tabel, maka hipotesis diterima. Selanjutnya adalah uji koefisien regresi 

secara parsial atau individu yaitu dengan uji-t. seperti halnya uji-F, untuk uji-t suatu 

hipotesis diterima bila nilai t-hitung > t-tabel (pada output coefficients). Di samping 

itu juga melihat nilai signifikansi untuk nilai alfa (α) yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah  0.05 atau derajat kevalidan 95%, bila signifikansi < 0.05, maka hipotesis 

alternative (Ha) diterima dan H0 ditolak. 
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3. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) merupakan ukuran yang dapat menginformasikan baik 

tidaknya suatu model regresi yang terestimasi. Nilai koefisien determinasi (R
2
) 

mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh 

variabel bebas (Pardede & Manurung, 2014: 38).  Bila nilai R
2
=0 maka variasi dari 

variabel terikat tidak dapat diterangkan sama sekali oleh variabel bebasnya, begitupun 

sebaliknya bila nilai R
2
=1 yaitu secara keseluruhan variasi variabel terikat dapat 

dijelaskan oleh variabel bebas. 

 

1.9.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 

1.9.8.1 Uji Validitas 

Validitas atau tingkat ketepatan adalah tingkat kemampuan instrumen penelitian 

untuk mengungkapkan data sesuai dengan masalah yang hendak diungkapkannya. 

Validitas alat ukur adalah akurasi alat ukur terhadap yang diukur walaupun dilakukan 

berkali-kali dan di mana mana (Bungin, 2009: 97).  

 Validitas dibagi dalam beberapa jenis, Elazar Pedhazur menyatakan bahwa 

validitas yang umum dipakai adalah tripartite classification yaitu content, criterion, 

dan construct. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengetahui 

kuesioner yang digunakan sudah tepat untuk mengukur apa yang ingin diukur, yaitu: 

1. Jika koefisien korelasi product moment melebihi 0,3  

2. Jika koefisien korelasi product moment > r-tabel (α ; n-2) n = jumlah sampel. 
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3. Nilai Sig. ≤  𝛼 

Rumus yang bisa digunakan untuk uji validitas kontruk dengan teknik korelasi 

product moment, yaitu: 

r hitung = 
𝑛  𝑥𝑦 −   𝑥   𝑦 

  𝑛  𝑥2 −  𝑥 2  𝑛  𝑦2 −  𝑦)2
  

 

dimana: 

n=jumlah responden 

x=skor variabel (jawaban responden) 

y=skor total dari variabel (jawaban responden) (Siregar, 2013: 48). 

 

1.9.8.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, 

apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan 

menggunakan alat pengukur yang sama pula (Siregar, 2013: 55). Reliabilitas 

sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator 

dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban sesorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu (Ghozali, 2001: 45). 

 Uji reliabilitas digunakan program statistik SPSS yaitu “Reliability Analysis”, 

dengan menggunakan rumus Cronbach’s Alpha. Kriteria suatu instrumen dikatakan 

reliable dengan menggunakan teknik Cronbach’s Alpha, bila koefisien reliabilitasnya 
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(r11) lebih dari 0,6. (Siregar, 2013: 57). Berikut adalah rumusan untuk menentukan 

reliabilitas instrumen: 

r11 =  
𝑘

𝑘−1
  1 −

 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2    

 
Keterangan: 

r11 : Koefisien Reliabilitas Alpha 

k : Banyaknya belahan/item yang lain 

𝑆𝑖
2
 : Variasi skor belahan/item yang lain 

𝑆𝑡
2
 : Variasi skor total 

 

 


