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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Uji asumsi 

1. Linieritas 

Hasil uji linieritas untuk data variabel secure attachment dan 

motivasi berprestasi menunjukkan nilai F linear yaitu 135,240 pada 

baris linier dengan p< 0,00. Jika demikian, maka hubungan variabel 

motivasi berprestasi dan secure attachment bersifat linear. 

Hasil uji linieritas untuk data variabel resistant attachment dan 

motivasi berprestasi menunjukkan nilai F linear yaitu 11,035 pada 

baris kuadratik dengan p< 0,00. Jika demikian, maka hubungan 

variabel motivasi berprestasi dan resistant attachment tidak linear. 

Hasil uji linieritas untuk data variabel avoidant attachment dan 

motivasi berprestasi menunjukkan nilai F linear yaitu 110,995 pada 

baris linear dengan p< 0,00. Jika demikian, maka hubungan variabel 

motivasi berprestasi dan avoidant attachment bersifat linear. 
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B. Uji Hipotesis 

1. Hasil Korelasi antara Secure Attachment dan Motivasi 

Berprestasi 

Pada penelitian ini hipotesis yang diajukan untuk korelasi ini 

adalah sebagai berikut: 

H1:  Ada hubungan positif antara secure attachment dengan 

motivasi berprestasi. 

Karena sebaran data secure attachment tidak normal, maka 

pengujian korelasi menggunakan nonparametric correlations. Nilai 

korelasi berkisar antara -1 sampai 1. Korelasi  dikatakan semakin kuat 

apa bila nilai koefisiensi korelasi semakin mendekati 1 atau -1.  

Pengujian hasil hipotesis dilakukan dengan membandingkan 

taraf signifikansi (p-value). Jika nilai signifikansi p< 0,05 maka H1 

diterima. Artinya, terdapat hubungan positif antara secure attachment 

dengan motivasi anak-anak pendampingan PS GARAM. Sebaliknya, 

jika nilai signifikansi p> 0,05 maka H1 ditolak. Artinya, tidak terdapat 

hubungan negatif antara secure attachment dengan motivasi anak-

anak pendampingan PS GARAM. 

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisiensi korelasi sebesar 

0,894 dengan nilai p= 0,00. Koefisiensi korelasi bernilai positif dan 

nilai signifikansi p< 0,05, dengan demikian H1 diterima. Artinya, 

semakin tinggi secure attachment maka semakin tinggi motivasi 

berprestasi pada anak. 
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2. Hasil Korelasi antara Resistant Attachment dan Motivasi 

Berprestasi 

Hipotesis yang diajukan untuk korelasi ini adalah sebagai 

berikut: 

H2:  Ada hubungan negatif antara resistant attachment dengan 

motivasi berprestasi. 

Jika nilai korelasi negatif dan nilai signifikansi p< 0,05 maka H2 

diterima. Artinya, terdapat hubungan negatif antara resistant 

attachment dengan motivasi anak-anak pendampingan PS GARAM. 

Sebaliknya, jika nilai signifikansi p> 0,05 maka H2 ditolak. Artinya, 

tidak terdapat hubungan negatif antara resistant attachment dengan 

motivasi anak-anak pendampingan PS GARAM. 

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisiensi korelasi sebesar 

-0,409 dengan nilai signifikansi sebesar 0,007. Koefisiensi korelasi 

bernilai negatif dan nilai signifikansi p< 0,05, dengan demikian H2 

diterima. Artinya, semakin tinggi resistant attachment maka semakin 

rendah motivasi berprestasi pada anak. 

 

3. Hasil Korelasi antara Avoidant Attachment dan Motivasi 

Berprestasi 

Hipotesis yang diajukan untuk korelasi ini adalah sebagai 

berikut: 

H3:  Ada hubungan negatif antara avoidant attachment dengan 

motivasi berprestasi. 
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Jika nilai korelasi negatif dan nilai signifikansi p< 0,05 maka H3 

diterima. Artinya, terdapat hubungan negatif antara avoidant 

attachment dengan motivasi anak-anak pendampingan PS GARAM. 

Sebaliknya, jika nilai signifikansi p> 0,05 maka H3 ditolak. Artinya, 

tidak terdapat hubungan negatif antara avoidant attachment dengan 

motivasi anak-anak pendampingan PS GARAM. 

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisiensi korelasi sebesar 

-0,875 dengan p= 0,00. Koefisiensi korelasi bernilai negatif dan nilai 

signifikansi p< 0,05, dengan demikian H3 diterima. Artinya, semakin 

tinggi avoidant attachment maka semakin rendah motivasi berprestasi 

pada anak. 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian, mean hipotetik data motivasi 

berprestasi adalah 52,5, sedangkan mean empiriknya 56,19 dengan SD= 

10,326. Artinya, nilai rerata motivasi berprestasi anak-anak 

pendampingan PS GARAM adalah sedang. 

Nilai mean hipotetik adalah 10, nilai empiriknya adalah 9,69, 

dengan SD= 3,328. Artinya, nilai rerata motivasi berprestasi anak-anak 

pendampingan PS GARAM adalah sedang. Hal ini menunjukkan 

sebagian besar subjek kurang memiliki secure attachment, dan sebagian 

kecil subjek memiliki skor secure attachment yang tinggi. Bentuk kurva 

antara secure attachment dan motivasi berprestasi berbentuk linear 

dengan nilai korelasi 0,894 yang berarti korelasinya positif dan sangat 
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kuat. Tidak banyak subjek yang memiliki secure attahment, tetapi dari 

sedikit subjek itu memiliki secure attachment yang tinggi. 

Untuk data resistant attachment nilai mean hipotetiknya adalah 10 

dan mean empirik bernilai 11,9 dengan SD= 3,861. Pola garis pada kurva 

menunjukkan bentuk kuadratik, melengkung terbuka ke atas. Hasil uji 

korelasi menunjukkan nilai korelasi yang negatif, tetapi pada suatu titik 

menunjukkan peningkatan motivasi berprestasi ketika resistant 

attachment tinggi. Hasil uji korelasi yang negatif sesuai dengan hipotesis 

penelitian, yang berarti semakin tinggi resistant attachment maka 

semakin tinggi motivasi berprestasi anak-anak pendampingan PS 

GARAM. 

Bretherton dalam jurnalnya yang berjudul The Origins Of 

Attachment Theory: John Bowlby And Mary Ainsworth menyebut 

resistant attachment dengan sebutan ambivalent attachment dalam artian 

yang sama. Disebutkan bahwa individu yang memiliki ambivalent 

attachment memiliki beberapa ciri. Ciri yang pertama, individu dengan 

ambivalent attachment akan marah ketika figur lekatnya tidak 

memberikan perhatian. Kedua, mereka berusaha mendapatkan perhatian 

dengan cara yang cenderung menyebalkan, membuat orang lain jengkel, 

mengancam dan mempengaruhi orang lain. Ketiga, meningkatkan 

perilaku mempertahankan diri terhadap stress untuk meyakinkan orang 

lain bahwa kebutuhan mereka tidak terabaikan.  

Dari penjelasan Bretherton tersebut, peneliti menarik kesimpulan 

demikian. Karena merasa kebutuhannya tidak terpenuhi dengan baik, 

anak dengan resistant attachment kurang memiliki kepercayaan diri dan 
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enggan untuk menunjukkan kelemahannya itu. Hasil uji korelasi pun 

menujukkan penurunan motivasi berprestasi ketika resistant attachment 

anak meningkat. Yang menarik adalah, bagaimana pada titik resistant 

attachment yang sangat tinggi meningkatkan motivasi berprestasi anak? 

Hal ini bisa dijelaskan bila kita melihat ciri anak dengan resistant 

attachment yang ketiga, tentang bagaimana mereka berusaha 

meyakinakn orang lain bahwa kebutuhan mereka terpenuhi. Hal ini juga 

bisa anggap sebagai usaha anak untuk mendapatkan kepercayaan dari 

lingkungannya dengan cara apapun. Salah satunya dengan menunjukkan 

bahwa dirinya mempunyai prestasi untuk menutupi kekurangan 

sekaligus usaha agar mendapatkan kepercayaan dari orang lain maupun 

dari figur lekat. 

Selain kemungkinan di atas, meningkatnya motivasi berprestasi 

pada anak dengan resistant attachment yang sangat tinggi disebabkan 

karena lingkungan dan tempat pengambilan data adalah lingkungan yang 

biasa digunakan untuk pendampingan PS GARAM. Sebagian besar 

subjek pun mengenal peneliti, sehingga ada kemungkinan anak mengisi 

skala kurang apa adanya dan memilih tanggapan atas pernyataan pada 

skala sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kemungkinan ini 

muncul berdasarkan fakta di lapangan saat dilakukan pengambilan data 

banyak anak di setiap tempat pendampingan yang bertanya apakah 

hasilnya akan ditunjukkan pada orangtua atau untuk penilaian yang 

menentukan penerima program beasiswa PS GARAM. Namun, peneliti 

menilai kemungkinan ini kecil karena melihat mean empirik motivasi 
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berprestasi, meski di atas rata-rata, namun masih berada dalam batasan 

cukup. 

Untuk data avoidant attachment nilai mean hipotetiknya adalah 10 

dan mean empirik bernilai 9 dengan SD= 4,133. Tipe kelekatan ini 

cenderung ekstrim dimana anak sama sekali tidak mengalami kehangatan 

dan perhatian dari orangtua. Ketika dikorelasikan dengan motivasi 

berprestasi, hasil kedua variabel tersebut berkorelasi linier negatif atau 

terbalik. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan 

bahwa semakin tinggi skor avoidant attachment maka semakin rendah 

motivasi berprestasi subjek. Hal ini juga dapat dilihat dari histogram 

sebaran data motivasi belajar yang menunjukkan sedikit subjek yang 

memiliki motivasi berprestasi rendah. 

Demikian adalah pembahasan hasil penelitian ini. Adapun 

kelemahan pada penelitian ini adalah tidak menyertakan umur dan jenis 

kelamin subjek dalam pengujian korelasi. Peneliti akan lebih bisa melihat 

lebih jauh apakah ada kecenderungan tertentu antara usia subjek dengan 

tipe kelekatan yang dimiliki. Selain itu, skala yang dibuat belum 

menggunakan “bahasa anak” atau bahasa yang diapahami oleh anak-

anak sebagai subjek penelitian sehingga ketika pengambilan data anak 

seing kali bertanya maksud dari pernyataan dalam skala. Kekuatan dalam 

penelitian ini adalah peneliti tidak asing dengan kelompok subjek 

penelitian, sehingga akses untuk proses penelitian lebih mudah dan 

cepat. meski demikian, peneliti tetap menjaga objektivitas dalam 

penelitian agar data dan hasil penelitian tidak bias. 

  




