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ABSTRAK 

 Nilai kesantunan pergaulan merupakan salah satu jati diri orang 

Melayu yang diungkap dalam Tunjuk Ajar Melayu, namun nilai 

kesantunan pergaulan belum menjadi sebuah konsep empiris 

sehingga sulit untuk dieksplorasi dalam kajian ilmiah terutama 

dalam bidang psikologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengembangkan konsep kesantunan pergaulan dalam budaya 

Melayu dan alat ukurnya. Metode yang digunakan adalah literature 

review dan wawancara ahli untuk menemukan konsep yang tepat 

serta analisis uji validitas isi dan validitas konstruk dengan analisis 

faktor eksploratori pada alat ukur yang telah dikembangkan. Hasil 

literature review dan wawancara ahli diperoleh 7 ciri-ciri kesantunan 

pergaulan yang kemudian dikembangkan menjadi 82 aitem. Hasil 

analisis validitas dan reliabilitas ditemukan 24 aitem yang valid 

dengan rentang nilai Aiken’s V (0,833-1) dan reliabilitas Alpha 

Cronbach sebesar 0,836. Terdapat lima faktor dalam konsep 

kesantunan pergaulan yang dinamai dengan public self-awareness, 

wisdom, moral-ethical self, self-knowledge, dan keikhlasan 

(sincerity).  
 

Kata Kunci : kesantunan pergaulan, budaya Melayu Riau, 

indigenous psychology, validitas konstruk, analisis faktor 

eksploratori 
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ABSTRACT 

The value of well-mannered interaction is one of the identities of 

Melayu culture that revealed in the Tunjuk Ajar Melayu, but the 

value of well-mannered interaction has not become an empirical 

concept so it is difficult to be explored in scientific studies, especially 

in the field of psychology. The purpose of this study is to develop the 

concept of well-mannered interaction in Melayu culture and its 

instrument. The method in this study was literature review and 

expert interviews to find the right concept and analysis of the content 

validity test and construct validity test with exploratory factor 

analysis on the measuring instruments that have been developed. 

The results of the literature review and expert interviews obtained 7 

characteristics of well-mannered interaction which were then 

developed into 82 items. The results of the validity and reliability 

analysis found 24 valid items with a range of Aiken's V values 

(0.833-1) and Cronbach’s Alpha coefficient reliability of 0.836. 

There are five factors in the concept of well-mannered interaction 

that are named with public self-awareness, wisdom, moral-ethical 

self, self-knowledge, and sincerity. 

 

Keywords : Well-Mannered Interaction, Melayu Riau Culture, 

Indigenous Psychology, Construct Validity, Exploratory Factor 

Analysis 
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 ملخص

من ىويات ادلاليو قيمة األدب االجتماعي. ومع ذلك ، مل تصبح قيمة األدب ىذه مفهوًما جتريبًيا حبيث 
يصعب استكشافها يف الدراسات العلمية، خاصة يف جمال علم النفس. يف الواقع ، يتطلب فهم احلاجات 

الدراسة إىل تطوير مفهوم األدب االجتماعي البشرية فهم السياق ، أي الثقافة والقيم ادلعتمدة. هتدف ىذه 
يف ثقافة ادلاليو جتريبيا أجريت مع دراسة متهيدية ومقابالت مع أشخاص من قبيلة ادلاليو الرياوية. مت تقييم 
ادلفهوم الذي مت العثور عليو من قبل ثالثة خرباء وترمجتو إىل جوانب ومؤشرات. وجد الباحث أن ىناك 

ألدب االجتماعي يف ثقافة ادلاليو الريوية. عالوة على ذلك ، يشري تطوير جهاز سبعة جوانب يف مفهوم ا
القياس إىل اخلصائص السيكومرتية. اخترب الباحث صالحية احملتوى من خالل النظر يف العناصر اليت حتتوي 

لإلجهاض. كما قام الباحث باختبار فهم ادلوضوع للغة يف كل عنصر.  Aiken’s V <0.667 على قيمة
 بكلية علم النفس لتحليل قوة التمييز. يتم إحباط بند مع التمييز  طالب  021قدمت أداة القياس ىذه إىل 

ويتم بعد ذلك اختبار صالحية البناء بواسطة حتليل العوامل االستكشافية باستخدام طريقة حتليل   .0.25>
 0...1تبلغ  KMO . ُتظهر النتيجة قيمة(principal component analysis) كون األساسيادل

. ىناك مخسة عوامل يف مفهوم األدب االجتماعي تسمى بالوعي الذايت العام، 1،111بقيمة داللة قدرىا 
دام معامل واحلكمة، والنفس األخالقي، وادلعرفة الذاتية، واإلخالص. مت إجراء اختبار ادلوثوقية باستخ

. تشري ىذه النتائج إىل أن أداة القياس صاحلة وموثوق 1.8.0مع نتيجة   Cronbach  Alphaموثوقية
 .هبا لقياس األدب االجتماعي يف ثقافة ادلاليو الرياوية

 
، علم النفس المحلي، بناء الريوية ثقافة الماليويةالالكلمات المفتاحية: األدب االجتماعي، 
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