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INTISARI
Remaja
memodifikasi
kendaraan
bermotornya
karena
ingin
mengembangkan minat dan bakatnya secara kreatif dan inovatif untuk berkarya di
bidang otomotif, demi memunculkan kesan sporty, lebih unik, keren dan berbeda
dengan kendaraan yang lainya, juga sebagai bentuk proses mencari jati diri.
Penelitiaan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi
perilaku memodifikasi kendaraan bermotor pada remaja anggota klub motor ninja
di Kabupaten Jember. Menggunakan tehnik pengambilan sampel insidental
sampling.
Penelitiaan ini adalah penelitiaan kuantitatif deskriptif. Sabjek penelitiaan
ini adalah 44 remaja anggota klub motor ninja di Kabupaten Jember. Metode yang
digunakan adalah analisis faktor eksploratori untuk menguji validitas konstraknya,
dan uji reliabilitasnya mengunakan cronbach alpha dengan bantuaan SPSS 16.0
for windows.
Hasil penelitiaan menunjukkan bahwa validitas konstrak faktor-faktor
yang diukur menggunakan skala pernyataan dengan menggunakan teori hirarki
kebutuhan Maslow sebagai penentu pembuatan butir aitem dalam skala yang
dibuat dengan sampel remaja anggota klub motor ninja ini sudah tebukti. Hal ini
dikarenakan data yang dihasilkan sudah sesuai dengan teori hirarki kebutuhan
Maslow yang memunculkan 7 faktor kebutuhan dan setelah dianalisis
menggunakan analisis faktor eksploratori, data menunjukkan bahwa ada 7 faktor
yang mendukung.

Kata kunci: perilaku memodifikasi, remaja anggota klub motor ninja.
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ABSTRACK
Teenagers modify their vehicles because of their creative and inovatif
talent and also their skill, they do that in order to be otomotive and learn it, so
sporty,more unique that another will be show. That is a process how they find out
’who I am who really I am’. This research uses to know some factors that why The
Ninja Teenagers Club modifies their motor-cycle in Jember City. Sampling
Incidental is used for analysis.
This study employs descriptive quantitative research. The sampling
consists of 44 The Ninja Teenagers Club. Exploratory Factor analysis as a
method, this method uses to see constract validity, and reliability test uses
cronbach alpha with SPSS 16.0 for windows.
This research shows that factors constract validity. Some factors constract
validity is analyzed by Maslow Hierarchy of Need Theory with statement scale as
answer of scale item point based on The Ninja Teenagers Club has been proved
because of the 7 data from exploratory factor is already show 7 Maslow
Hierarchy of Need Theory.

Keys: modification habit, The Ninja Teenagers Club

PENDAHULUAAN
Modifikasi kendaraan bermotor merupakan perilaku seseorang dalam
mengubah serta merombak suatu kendaraan dengan mengganti onderdil
yang ada pada badan dan mesin kendaraan, yang dilakukan secara total
maupun dengan cara sedikit demi sedikit, untuk memunculkan kesan
sporty, lebih unik, keren dan berbeda dengan kendaraan yang lainnya.
Terdapat dua aliran utama dalam modifikasi kendaraan, yang pertama
adalah merubah tampilan kendaraan dengan memilih warna yang cerah
yaitu kombinasi warna yang banyak dan terlihat kontras, dan yang kedua
adalah modifikasi pada performa kendaraan yaitu mereka yang memilih
warna yang lebih kalem dengan aksesoris seminim mungkin, hal tersebut
dilakukan karena dana modifikasi diarahkan untuk merombak mesin
(Pramono. 2013).
Melalui modifikasi kendaraan bermotor remaja berusaha untuk
mengembangkan minat dan bakat secara kreatif dan inovatif dalam
berkarya. Kepuasan diri remaja yang menginginkan sesuatu yang khas dan
berbeda dengan yang lainya ini, dapat meningkatkan harga dirinya yaitu
tentang perasaan percaya diri, mempunyai kompetensi, dapat berprestasi
dan mempunyai kebebasan dalam berekspresi, serta tentang penghargaan
dari orang lain yaitu mendapatkan pengakuaan, perhatiaan, martabat, rasa
hormat, dan dukungan atau status didalam kelompoknya.
Masa remaja merupakan masa peralihan yang penting dalam
perkembangan pemikiran, penemuaan dan juga kreativitas. Perubahan
kognitif pada remaja memungkinkan untuk berpikir kritis dan cenderung
mempunyai keinginan lebih untuk berekspresi dan berprestasi dalam

berbagai macam hal (Eccle, Wigfield dalam Wigfield dan Kawan-Kawan.
2006).
Perilaku remaja yang selalu mencoba menemukan hal yang baru,
menjadi terpenuhi ketika memodifikasi kendaraan bermotor yaitu dengan
cara menciptakan suatu hal yang baru. Tahapan perkembangan remaja
yang lebih tertarik dengan kelompok sebaya yang mempunyai minat dan
kegemaran yang sama, sehingga banyak melakukan kegiatan bersama
mengisi waktu luangnya. Kondisi tersebut mendorong terbentuknya
sebuah kelompok keminatan, sehingga mendorong munculnya berbagai
kelompok klub motor. Munculnya berbagai klub motor modifikasi juga
cukup mempengaruhi nimat remaja untuk memodifikasi kendaraan
bermotor yang mereka miliki.
Berkembangnya klub motor atau komunitas pencinta kendaraan
bermotor di kota Jember merupakan sebuah realita yang dihasilakan dari
perkembangan social masyarakat yang semakin heterogen, karena
bermunculannya merk kendaraan kendaraan bermotor dan salah satunya
adalah kendaraan bermotor ninja. Adanya salah satu merk kendaraan
bermotor ini memunculkan klub motor sendiri atau komunitas pencinta
merk motor yang sama.
Klub motor ninja banyak diminati kalangan remaja karena terkesan
atau terdengar sangat keren dan disegani oleh klub motor lain, karena
disamping harganya yang mahal, motor ninja sudah mempunyai pamor
sebagai kendaraan yang mewah, keren, dan sporty, sehingga dengan harga
kendaraan yang relative mahal tersebut tidak banyak jumlah anggotanya.
Dengan jumlah anggota yang tidak banyak tersebut membuat mereka mau
berkumpul dan menunjukkan eksistennsinya sebagai kelompok atau klub
motor yang mewah dan disegani oleh klub motor lain.
Kegiatan yang dilakukan klub motor ninja salah satunya adalah
memodifikasi kendaraan bermotor. Kendaran bermotor ninja sudah
memiliki banyak keunggulan daripada kendaraan yang lainnya, namun
setiap remaja berpendapat bahwa kendaraan yang masih berbentuk

standart dari bentukan pabrik belum terlihat bagus, karena setiap remaja
mempunyai kebutuhan

yang berbeda dan akan berusaha untuk

memodifikasi kendaraannya tersebut agar menjadi tidak sama dengan
kendaraan yang lain, dan hal tersebut akan dilakukan remaja sesuai dengan
kebutuhan dan tujuaan dari memodifikasi itu sendiri.
Melalui kelompok keminatan yang sama, remaja akan belajar
berkreasi, berelasi, dan terinovasi untuk menciptakan sesuatu hal yang
baru. Hasil dari modifikasi kendaraan bermotor yang mereka kerjakan
akan menjadi suatu ekspresi diri dalam mewakili kelompoknya. Melalui
modifikasi pula remaja juga dapat menunjukkan dan mengasah
kematangan kreatifitas dirinya dan dapat berkompetisi dalam kelompok,
karena remaja mempunyai kebutuhan yang kuat untuk disukai dan dapat
diterima oleh teman sebaya atau kelompoknya. Remaja bergabung dalam
klub motor karena remaja berpendapat bahwa keanggotaannya dalam
kelompok tersebut dapat memberikan kesenangan, kegembiraan, serta
dapat memuaskan kebutuhan afilisasi dan berkumpul. Kecendrungan lain
seperti ingin mendapatkan kesempatan untuk memperoleh penghargaan,
baik yang bersifat materi maupun psikologis (Santrock. 2007).
Berdasarkan uraiaan yang telah dibahas diatas, peneliti ingin
mengetahui tentang “faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku
memodifikasi pada remaja anggota klub motor ninja”.

METODE
Jenis penelitiaan ini adalah penelitiaan kuantitatif deskriptif, yang bertujuaan
memberikan deskriptif tentang subjek penelitian yang digunakan untuk meringkas
dan melukiskan seperangkat data berdasarkan data variabel yang diperoleh dari
sekelompok subjek yang akan diteliti (Mardalis Dalam Cholifah. 2007).
Variabel dalam penelitiaan ini hanya menggunakan satu variabel X yaitu
faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku memodifikasi kendaraan bermotor
pada remaja anggota klub motor ninja.
Sugiono (2010) berpendapat bahwa populasi merupakan generalilasi dari
seluruh subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh
peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam
penelitiaan ini adalah remaja anggota klub motor ninja di Kabupaten Jember
dengan jumlah populasi 50 remaja.
Sampel merupakan suatu kelompok kecil yang dipilih dari suatu populasi yang
diukur dari variabel yang mempunyai karakteristik-karakteristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut (Winarsunu. 2007). Tehnik pengambilan sampel yang
digunakan adalah menggunakan sampling incidental. Metode pengumpulan data
yang di gunakan dalam penelitiaan ini yaitu menggunakan skala psikologi
(Azwar.

2007).
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melatarbelakangi perilaku memodifikasi kendaraan bermotor pada remaja anggota
klub motor ninja. Penyusunan skala psikologi dalam penelitiaan ini menggunakan
skala model Semantic Defferensial yang dikembangkan oleh Osgood, yang
memiliki tujuh skala kategori jawaban. Prosedur penyekoran pada tehnik ini
adalah dengan membagi kontinum psikologis menjadi 7 bagian yang diberi angka
1 sampai dengan 7, semakin mendekati anggka 7 maka akan semakin positif atau
setuju, dan semakin mendekati angka 1 maka semakin negatif atau tidak setuju

(Azwar. 2007). Tehnik pengujiaan instrument penelitiaan yang digunakan adalah
uji validitas menggunakan uji analisis faktor ekploratori yang dilihat dari
perolehan skor total dalam korelasi yang dihasilakan dari analisis, uji reliabilitas
menggunakan Crobach Alpha dengan bantuaan program komputer SPSS 16.0 For
Windows, uji analisis penelitian ini menggunakan uji analisis faktor eksplotarori.
HASIL PENELITIAAN DAN PEMBAHASAN
Analisa untuk uji validitas menggunakan uji analisis faktor eksploratori.
Validitas faktorial tersebut dapat dilihat dari koefisien korelasi antar aitemnya.
Kriteria pemilihan aitem berdasarkan korelasi aitem total yaitu biasanya
menguunakan batasan rix > 0.30, sehingga smua aitem yang mencapai nilai
koefisien korelasi minimal 0.30 dianggap memuaskan (Azwar. 2007). Hasil dari
validitas yang di analisis menggukan analisi faktor eksploratori menunjukkan
bahwa diperoleh hasil aitem valid yaitu 17 aitem sedangkan sisanya ada 11 aitem
yang dinyatakan tidak valid. Aitem yang dinyatakan valid karena nilainya di atas
0.30. nilai validitas pada skor total pada aitem yang valid diperoleh antara 0.311
hingga 0.654.
Berdasarkan nilai koefisien pada uji reliabilitas yang diperoleh adalah 0.796
dari 17 aitem yang dinyatakan valid, maka skala faktor-faktor yang
melatarbelakangi perilaku memodifikasi pada remaja anggota klub motor ninja
dapat dikatakan reliabel. Bukti bahwa skala tersebut reliabel adalah pada nilai
koefisien cronbach alpha > 0.60.
Hasil validitas dan reliabilitas penelitiaan sudah diketahui, selanjutnya adalah
untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku memodifikasi
kendaraan bermotor pada remaja anggota klub motor ninja di Kabupaten Jember,
dengan menggunakan analisis faktor eksploratori. Hasil analisis faktor
eksploratori pada pengambilan data penelitiaan, terlihat dari 7 komponen faktor. 7
komponen faktor yang dihasilkan oleh analisis faktor eksploratori tersebut sudah
sesuai dengan 7 komponen faktor dalam hirarki kebutuhan Maslow ini sudah
terbukti. Hasil analisis faktor eksploratori yang memberikan hasil 7 faktor tersebut
menjelaskan varians secara bervariasi, faktor 1 menjelaskan varians sebesar
18.867 % pada kebutuhan fisiologis (phisiologikal needs) yang didukung dengan

12 aitem. Faktor 2 menjelaskan varians sebesar 14.710 % pada kebutuhan rasa
aman (safety needs) yang didukung oleh 10 aitem. Faktor 3 menjelaskan varians
sebesar 9.619 % pada kebutuhan pengakuan dan kasih sayang (belonging needs)
yang didukung oleh 2 aitem. Faktor 4 menjelaskan varians sebesar 7.712 % pada
kebutuhan penghargaan (esteem needs) yang didukung oleh 2 aitem. Faktor 5
menjelaskan varians sebesar 7.546 % pada kebutuhan kognitif (cognitive needs)
yang didukung oleh 1 aitem. Faktor 6 menjelaskan varians sebesar 5.587 % pada
kebutuhan ekstetika (esthetic needs). Faktor 7 menjelaskan varians sebesar
4.792% pada kebutuhan aktualisasi diri (self actualization) yang didukung oleh 1
aitem.
Faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku memodifikasi kendaraan
bermotor pada remaja anggota klub ninja secara keseluruhan menghasilkan
prosentase varians yang dijelaskan dalam jumlah cumulative sebesar 68.835 %
dengan jumlah aitem 28, yang dijelaskan oleh ketujuh faktor tersebut tergolong
tinggi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Cronbach dalam Mastuti (2005) yang
mengatakan bahwa validitas tes yang baik dicapai apabila jumlah varians yang
diperoleh > 0.60. Menunjukkan bahwa ketujuh komponen faktor tersebut sudah
sesuai atau dapat mendukung faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku
memodifikasi kendaraan bermotor pada remaja anggota klub motor ninja.
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