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ABSTRACT 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas konstruk instrumen dari alat ukur subjective well-

being. Uji validitas dilakukan dengan maksud agar telihat apakah setiap item yang digunakan 

benar-benar mengukur suatu konstruk yang diukur. Penulis menguji alat ukur subjective well-being 

yang berjumlah 24 item. Instrumen ini terdiri atas tiga dimensi yaitu Psychological well-being, 

Physical health & well-being dan Relationships. Data dalam penelitian ini diperoleh dari Karyawan 

yang memiliki target harian. Responden dalam penilitian ini berjumlah 210. Metode untuk 

pengujiannya menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA) dan perhitungan statistik 

menggunakan software LISREL 8. 80. Berdasarkan pengujian pada masing-masing dimensi, 

menunjukkan bahwa seluruh item bersifat unidimensional atau hanya mengukur satu faktor saja.  

Keywords: Subjective well-being, the personality of HEXACO, Social support, Work engagement 

(key words) 

 

Introduction 

VUCA merupakan singkatan Volatile, Uncertain, Complexity and Ambiguity. Istilah ini 

populer dalam dekade terakhir, menggambarkan lingkungan bisnis yang makin bergejolak, 

kompleks dan bertambahnya ketidakpastian. Kata Volatile merujuk kepada gejolak 

perubahan yang labil dan cepat. Saking cepat dan derasnya arus perubahan, maka para 

pebisnis kesulitan mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Volatilitas ditandai 

munculnya berbagai tantangan baru yang sulit terbaca penyebabnya, Uncertainty atau 

ketidakpastian adalah momok bagi para pebisnis. Uncertainty lingkungan menjadi kondisi 

umum yang suka tidak suka menjadi bagian keseharian dalam dunia bisnis. Imbas dari 

kondisi global cepat atau lambat akan terasa akibatnya, munculnya perbankan online 

misalnya. Complexity adalah komponen ketiga VUCA, dalam situasi lingkungan VUCA kita 

akan kesulitan untuk memahami penyebab suatu masalah secara langsung. Interdepensi 

dan interkoneksi berbagai kejadian menjadi penyebab yang saling mempengaruhi satu sama 

lain dan mengakibatkan timbulnya masalah yang ada. Penyebab kompleksitas bisa berasal 

dari berbagai multiple faktor seperti: munculnya beragam kompetitor baru, disrupsi 

teknologi, berubahnya pola konsumsi, regulasi yang kompleks, perubahan pola supply chain, 

dan masih banyak faktor lainnya, Ambiguity memiliki padanan kata ‘membingungkan’. Bisa 

diumpamakan seperti melihat melalui kaca buram yang membuat para pembuat keputusan 

kesulitan memandang apa yang ada. Saat solusi yang diyakini tepat akan dijalankan, 

kepastian mencapai hasil dirasakan unpredicatable. Ambiguity ditandai dengan kesulitan 

mengkonsepsikan tantangan yang ada dan memformulasikan model solusinya.  

Ketersediaan sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam suatu 

perusahaan, maka perlu adanya keterlibatan pegawai atau karyawan dalam menjalankan 

seluruh aktivitas perusahaan. Karyawan merupakan aset perusahaan yang sangat berharga 
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yang harus dikelola dengan baik oleh perusahaan agar dapat memberikan kontribusi yang 

maksimal. Akan tetapi masih saja beberapa industri kurang memperhatikan sumber daya 

manusia tersebut. Hak-hak yang dimiliki karyawan waktu tertentu berpedoman pada 

UndangUndang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 

selanjutnya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara pekerja dengan perusahaan, 

juga dijelaskan dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

Adapun hak-hak karyawan meliputi alat keselamatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja 

(Jamsostek), upah dengan jumlah minimal sesuai ketentuan upah minimum di 

daerah/propinsi (UMP). Bekerja merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. 

Kebutuhan itu bisa bermacam-macam, berkembang dan berubah, bahkan seringkali tidak 

disadari oleh pelakunya. Seseorang bekerja karena ada tujuan yang ingin dicapainya, dan 

orang itu berharap bahwa aktivitas kerja yang dilakukannya akan membawanya kepada 

suatu keadaan yang lebih memuaskan daripada keadaan sebelumnya. Melalui bekerja setiap 

orang akan mendapatkan input berupa upah/gaji/bonus yang tentu bisa mensejahterakan 

kehidupannya.  

Individu yang merasa bahagia, mengungkapkan dirinya melalui ekspresi wajahnya, 

gerakan-gerakannya, perilakunya, ungkapan verbalnya. Tenaga kerja atau karyawan yang 

senang dengan pekerjaannya akan memperlihatkan berbagai macam perilaku yang 

mencerminkan kesenangannya (Munandar, 2008). Kebahagiaan dan kesenangan itu 

merupakan bagian dari psikologi positif yang juga dipelajari dalam ilmu psikologi. Menurut 

data penlitian tahun 2010 hak yang belum terpenuhi adalah Upah, Jaminan, Kesejahteraan 

31%, Lingkungan kerja 26%, personality 19%, tempat tinggal 14%, dan keluarga 10% (Max 

pangkey, 2012).  

Setelah kita melihat data di atas subjective well-being adalah yang terbesar. Seperti 

pada salah satu SPB (sales promotion boy) PT yang peneliti wawancarai saat bekerja orang 

yang berinisial B ini mengatakan bahwa Ketika dia bekerja dia selalu khawatir atau cemas 

disetiap bulannya dikarenakan 

target penjualannya harus terpenuhi sedangkan produk yang dia jual bukan produk 

murahan yang bisa dibeli siapapun dengan mudah. Dan apabila tidak terpenuhi maka 

resikonya adalah diberhentikan.  

Banyak sekali yang harus di perhatikan agar karyawan yang bekerja dalam suatu 

perusahaan dapat memberikan kinerja yang optimal dan mampu mengembangkan dirinya 

sendiri agar dapat bersaing dalam persaingan industri yang sudah mulai cukup berat. Hal ini 

yang menjadikan dasar pemikiran penulis untuk meneliti bagaimana subjective well-being ini 

terhadap karyawan dengan keadaan yang di alami baik dalam fasilitas, personaliti, kondisi 

kerja, dan lingkungan kerjanya.  

Method 

Dalam rangka pengujian validitas alat ukur, penulis melakukan uji validitas konstruk 

instrument menggunakan CFA (Confirmatory Faktor Analysis) dan perhitungan statistik 

menggunakan software LISREL 8. 80. Adapun logika dari CFA menurut Umar (2012):  

1. Bahwa ada konsep atau trait berupa kemampuan yang didefinisikan secara operasional 

sehingga dapat disusun pertanyaan atau pernyataan untuk mengukurnya. Kemampuan 
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ini disebut faktor, sedangkan pengukuran terhadap faktor ini dilakukan melalui analisis 

terhadap respon atas item-itemnya.  

2. Diteorikan setiap item hanya mengukur satu faktor saja, begitupun juga tiap subtes 

hanya mengukur satu faktor juga. Artinya baik item maupun subtes bersifat 

unidimensional.  

3. Dengan data yang tersedia dapat digunakan untuk mengestimasi matriks korelasi antar 

item yang seharusnya diperoleh jika memang unidimensional. Matriks korelasi ini disebut 

sigma (∑), kemudian dibandingkan dengan matriks dari data empiris, yang disebut 

matriks S. Jika teori tersebut benar (unidimensional) maka tentunya tidak ada perbedaan 

antara matriks ∑ - matriks S atau bisa juga dinyatakan dengan ∑ - S = 0.  

4. Pernyataan tersebut kemudian diuji dengan chisquare. Jika hasil chi square tidak 

signifikan p > 0. 05, maka hipotesis nihil tersebut “tidak ditolak”. Artinya teori 

unidimensionalitas tersebut dapat diterima bahwa item ataupun sub tes instrument hanya 

mengukur satu faktor.  

5. Jika model fit, maka langkah selanjutnya menguji apakah item signifikan atau tidak 

mengukur apa yang hendak di ukur, dengan menggunakan t-value. Jika hasil t-value 

tidak signifikan maka item tersebut tidak signifikan dalam mengukur apa yang hendak 

diukur, bila perlu item yang demikian dikeluarkan dan sebaliknya.  

6. Terakhir, apabila dari hasil CFA terdapat item yang koefisien muatan faktornya negatif, 

maka item tersebut harus di keluarkan. Sebab hal ini tidak sesuai dengan sifat item, yang 

bersifat positif (favorable).  

Populasi dalam penelitian ini karyawan swasta pada perusahaan di Jakarta. 

Karyawan yang dimaksud adaalah karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probality sampling yaitu total 

sampling, dimana jumlah sempel sama dengan populasi.  

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan skala sebagai alat 

pengumpulan data. Skala adalah sejumlah pernyataan tertulis untuk memperoleh jawaban 

responden. Skala yang digunakan adalah model skala likert yaitu pertanyaan pendapat yang 

disajikan kepada responden yang memberikan indikasi pernyataan setuju dan tidak setuju. 

Jawaban dari setiap item instrument ini memiliki rentang dari tertinggi (sangat positif) 

sampai terendah (sangat negative). Tiap item diukur malalui empat kategori jawaban yaitu 

“Sangat Setuju” (SS), “Setuju” (S), “Tidak Setuju” (TS), dan “Sangat Tidak Setuju” (STS). 

Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pemusatan (central tendency) atau 

menghindari jumlah respon yang bersifat netral.  

Instrument pengumpulan data ini terdiri dari pernyataan positif (favorable) dan 

pernyataan negatif (unfavorable). Skor tertinggi diberikan pada pilihan jawaban sangat 

setuju dan sekor terendah diberikan pada pilihan jawaban sangat tidak setuju untuk 

pernyataan favorable. Selanjutnya skor tertinggi untuk pernyataan unfavorable diberikan 

pada pilihan jawaban sangat tidak setuju dan skor terendah diberikan pada pilihan jawaban 

sangat setuju.  
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Skor Skala Likert 

Skala Favorable Unfavorable 

Sangat setuju (SS) 4 1 

Setuju (S) 3 2 
Tidak Setuju (TS) 2 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 

 

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga skala, yaitu: 

skala subjective well-being 

Pada penelitian ini, peneliti memakai dimensi dari Pontin, Schwannauer, Tai dan 

Kinderman (2013) yang menggunakan skala BBC-SWB. Dimana ketiga dimensi dan 

penelitian tersebut merupakan penelitian yang terbaru dan mengukur dari keseluruhan 

subjective well-being karyawan.  

skala subjective well-being 

No. Dimensi Indikator Item 

1.  Psychological well-
being 

• Mengalami depresi dalam kehidupan sehari-hari 4 
 

• Dapat menikmati hidup 5 
 

• Memiliki tujuan dalam hidup 6 

 • Optimis akan kehidupan masa depan 7 

 • Dapat mengontrol kehidupannya 8 

 • Senang dengan diri sendiri 9 

 • Senang dengan penampilan 10 

 • Menjalani hidup sesuai yang diinginkan 11 

 • Memiliki rasa percaya diri 12 

 • Dapat melakukan apa yang diinginkan 13 

 • Merasa tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya 14 

  • Senang akan pencapaian dalam hidup 15 

2.  Physical health & 
well-being 

• Senang akan kesehatan fisik 1 

 • Memiliki kualitas tidur yang baik 2 

 • Kemampuan dalam menjalani kegiatan sehari-hari 3 

 • Memiliki cukup uang/materi dalam menjalani 
kehidupan 

21 

 • Memiliki kesempatan akan waktu luang 22 
 

 • Memiliki fasilitas Kesehatan 23 

3.  Relationships • Memiliki kemampuan bekerja 24 

  • Senang akan kehidupan pribadinya 16 

  • Memiliki hubungan interpersonal yang baik 17 

  • Memiliki hubungan baik dengan orang lain 18 

  • Puas akan kehidupan intimnya 19 

  • Tak segan meminta pertolongan 20 

 Jumlah  24 

 

Adapun butir item skala seksisme ambivalen ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

No.  Pernyataan 

1.  Saya merasa senang dengan kesehatan fisik saya 

2.  Saya senang dengan kualitas tidur saya 

3.  Saya merasa senang dengan kemampuan saya untuk melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari 
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4.  Saya merasa tertekan atau cemas 

5.  Saya merasa bisa menikmati hidup 

6.  Saya merasa memiliki tujuan hidup 

7.  Saya merasa optimis tentang masa depan 

8.  Saya merasa mengendalikan hidup saya 

9.  Saya merasa senang dengan diri saya sebagai pribadi yang utuh 

10.  Saya senang dengan penampilan dan penampilan saya 

11.  Saya merasa bisa menjalani hidup sesuai dengan keinginan saya 

12.  Saya yakin dengan pendapat dan keyakinan saya sendiri 

 

Results and Discussion  

Penulis menguji apakah 24 item dari Subjective well-being bersifat unidimensional, 

artinya benar hanya mengukur Subjective well-being saja. Dari hasil awal analisis CFA yang 

dilakukan dengan model satu faktor, ternyata tidak fit, dengan Chi-Square = 1070. 00 df = 

252, P-Value = 0. 00000, RMSEA = 0. 171. Oleh karena itu, penulis melakukan modifikasi 

terhadap model, dimana kesalahan pengukuran pada item dibebaskan berkorelasi satu sama 

lain. Setelah dilakukan modifikasi sebanyak 125 kali, maka diperoleh model fit Chi-Square= 

98. 63, df=129, P-value=0. 97837, RMSEA=0. 000.  

Selanjutnya adalah melihat signifikan tidaknya item dalam mengukur faktor yang 

hendak diukur, sekaligus menentukan manakah yang perlu di drop atau tidak. Pengujiannya 

dilakukan dengan melihat T-value dan muatan faktor, jika nilai t > 1,96 artinya item tersebut 

signifikan dan sebaliknya. Koefisien muatan faktor untuk item pengukuran Subjective well-

being dapat dilihat dalam table berikut: 

Muatan Faktor Item Skala Subjective Well-Being 

No Koefisien Standar error Nilai t Signifikan 

Item1 0. 47 0. 06 7. 50 √ 

Item2 0. 35 0. 07 4. 72 √ 

Item3 0. 74 0. 06 12. 16 √ 

Item4 0. 12 0. 07 1. 65 X 

Item5 0. 59 0. 07 8. 17 √ 

Item 6 0. 70 0. 07 10. 59 √ 

Item 7 0. 65 0. 07 9. 55 √ 

Item 8 0. 66 0. 06 10. 57 √ 

Item 9 0. 79 0. 06 12. 46 √ 

Item10 0. 67 0. 06 10. 65 √ 

13.  Saya merasa dapat melakukan hal-hal yang saya pilih untuk dilakukan 

14.  Saya merasa bisa tumbuh dan berkembang sebagai pribadi 

15.  Saya senang dengan diri sendiri dan prestasi saya 

16 Saya senang dengan kehidupan pribadi dan keluarga saya 

17 Saya senang dengan persahabatan dan hubungan pribadi saya 

18 Saya merasa nyaman dengan cara saya berhubungan dan terhubung dengan orang lain 

19 Saya senang dengan kehidupan seks saya 

20 Saya dapat meminta bantuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah 

21 Saya senang memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan saya 

22 Saya senang dengan kesempatan saya berolahraga/bersenang-senang 

23 Saya senang dengan akses terhadap layanan kesehatan 

24 Saya senang dengan kemampuan saya untuk bekerja 
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Item11 0. 60 0. 06 9. 33 √ 

Item 12 0. 62 0. 06 9. 62 √ 

Item 13 0. 62 0. 06 9. 86 √ 

Item 14 0. 78 0. 07 11. 25 √ 

Item 15 0. 65 0. 07 9. 79 √ 

Item 16 0. 56 0. 07 8. 58 √ 

Item 17 0. 83 0. 06 13. 88 √ 

Item 18 0. 92 0. 06 15. 29 √ 

Item 19 0. 44 0. 07 6. 59 √ 

Item 20 0. 31 0. 07 4. 59 √ 

Item 21 0. 59 0. 07 8. 64 √ 

Item 22 0. 40 0. 07 6. 04 √ 

Item 23 0. 44 0. 07 6. 18 √ 

Item 24 0. 67 0. 06 10. 34 √ 

    
 

Keterangan: tanda √ = signifikan (t > 1,96) ; X = tidak signifikan 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dari 24 item yang mengukur subjective 

well-being terdapat 23 item yang signifikan (t > 1. 96),. Satu item lainya yaitu item 4 tidak 

signifikan(t < 1. 96), sehingga harus digugurkan.  

Conclusion 

Hasil uji validitas konstruk terhadap instrument intensi dengan menggunakan 

pendekatan Confirmatory Factor Analysis mengungkapkan bahwa seluruh item bersifat 

unidimensional atau dengan kata lain hanya mengukur satu faktor saja, yakni subjective 

well-being. Dapat disimpulkan bahwa model satu faktor yang diteorikan oleh subjective well-

being ini dapat diterima. Hal ini dikarenakan 23 item instrumen ini memenuhi kriteria – 

kriteria sebagai item yang baik, yaitu memiliki muatan faktor positif, valid (signifikan, t>1. 

96) dan dan hanya memiliki korelasi antar kesalahan pengukuran item yang tidak lebih dari 

tiga atau dengan kata lain item tersebut bersifat unidimensional.  

References 

Pontin, E. , Schwannauer, M. , Tai, S. , & Kinderman, P. (2013). A UK Validation of a general 

measure of subjective well-being: the modified BBC subjective well-being scale 

(BBC-SWB). Health and Quality of Life Outcomes, 11, 1- 9.  

Ariati, Jati (2010) Subjective well-being (kesejahteraan subjektif) dan kepuasan kerja pada 

staf pengajar (dosen) di lingkungan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. 

Skripsi.  

Carbonell, F. I. (2005). Income and well-being: an empirical analysis of the comparison 

income effect. Journal of Public Economics, 997-1019.  

Diener, Ed. , Lucas, Richard. E. & Oihi, Shigero. (2003). Personality, culture, and subjective 

well being: emotional and cognitive evaluation of life. Annual Reviews, 54, 403-426.  

Diener, E. , Wirtz, D. , Tov, W. , Kim-Prieto, C. , Choi, D. , Oishi, S. , & BiswasDiener, R. 

(2009). New measures of well-being: flourishing and positive and negative feelings. 

Social Indicators Research Series 39, doi 10. 1007/978-90-481-2354-4 12  


