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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1.    Uji Asumsi 

Uji asumsi yang dilakukan meliputi uji normalitas dan uji linieritas. 

Kedua uji itu dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis. Uji normalitas dan 

linieritas dilakukan untuk melihat kedua variabel berdistribusi normal atau 

tidak. Hasil tersebut dapat menggambarkan populasi yang diambil.  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui perbandingan persebaran 

data dengan kurva distribusi normal. Pada peneltian ini, uji normalitas 

menggunakan Kolmogorov- Smirnov. Apabila hasil yang diperoleh p lebih 

besar dari 0,05 (p>0,05), maka data dapat dikatakan normal. Uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnov ini menggunakan bantuan SPSS dan memperoleh hasil 

0,895 (p>0,05) untuk variabel psychological well-being. Artinya persebaran 

data berdistribusi normal. Begitu pula pada variabel mastery goal orientation 

yang memiliki hasil 0,920 (p>0,05) juga memiliki persebaran data yang 

berdistribusi normal.  

Kemudian uji selanjutnya adalah uji linieritas. Uji linieritas dilakukan untuk 

mengetahui antara variabel dependen dan variabel independen mempunyai 

hubungan linier atau tidak. Setelah dilakukan uji linieritas, hasilnya adalah ada 

hubungan linier antara variabel X dan variabel Y (mastery goal orientation dan 

psychological well-being) dengan nilai dari  Flinier 20,078 signifikansi 0,000 

(p<0,05). 
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5.1.2. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi, uji selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji 

hipotesis ini juga dibantu dengan SPSS 16.0 for Windows. Pada uji hipotesis 

ini, teknik yang digunakan adalah korelasi product moment.  

Hasil uji hipotesis pada penelitian ini memiliki nilai rxy  sebesar 0,472 

dengan nilai signifikansi 0,000 (p<0,01) yang artinya hipotesis diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara mastery 

goal orientation dengan psychological well-being. Semakin tinggi mastery goal 

orientation yang dimiliki maka semakin tinggi psychological well-beingnya, 

begitu juga sebaliknya.  

5.2. Pembahasan 

Setelah melakukan uji hipotesis pada penelitian ini, diperolah nilai rxy  

sebesar 0,472 dengan nilai signifikansi 0,000 (p<0,01). Artinya terdapat 

hubungan yang sangat signifikan antara mastery goal orientation dengan 

psychological well-being pada remaja dalam hal ini adalah siswa SMA Masehi 

1 PSAK. Dengan begitu, maka hipotesis diterima dengan korelasi positif yaitu 

semakin tinggi mastery goal orientation yang dimiliki maka semakin tinggi pula 

psychological well-being pada siswa SMA Masehi 1 PSAK, begitu juga 

sebaliknya semakin rendah mastery goal orientation yang dimiliki maka 

semakin rendah pula psychological well-beingnya. Mastery goal orientation 

mempengaruhi kesejahteraan psikologis atau psychological well-being siswa. 

Siswa yang memiliki mastery goal orientation yang tinggi akan dapat 

mengambil pembelajaran dari setiap kesulitan yang dihadapi. Hal itu akan 

membuatnya menjadi pribadi yang lebih positif sehingga meningkatkan 
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psychological well-beingnya. Sebaliknya siswa yang memiliki mastery goal 

orientation yang rendah akan mudah merasa bosan sehingga mereka tidak 

mampu menghadapi kesulitan yang ada. Hal itu akan membuatnya menjadi 

pribadi yang mudah menyerah sehingga dapat menurunkan psychological 

well-beingnya.  

Sejalan dengan itu penelitian dari Turashvili dan Japaridze (2012), 

menunjukkan adanya hubungan positif antara mastery goal orientation 

dengan psychological well-being terhadap siswa di Georgia. Penelitian 

tersebut memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05). Remaja yang 

memiliki mastery goal orientation akan membuat kemajuan serta antusias bila 

terlibat dalam kegiatan sekolah (Ormrod, 2008). Remaja yang aktif terhadap 

kegiatan sekolah memiliki psychological well-being yang baik (Noble & Grath, 

2015).  

Kemudian penelitian dari Kaplan dan Maehr (1999) menunjukkan 

bahwa memiliki orientasi pada tugas berkontribusi positif dengan 

psychological well-being. Huang (2011) juga menganjurkan orang tua dan 

guru untuk mendorong siswa memiliki orientasi untuk menguasai tugas yang 

diberikan atau mastery goal orientation guna meningkatkan kesejahteraan 

psikologis atau psychological well-being mereka. Hal itu karena menurut 

Pekrun (dalam Huang, 2011), seseorang yang memiliki mastery goal 

memfokuskan diri pada peningkatan kompetensi diri dan dapat mengambil 

nilai positif dari setiap proses yang dilewati. Senada dengan hal tersebut, 

Ormrod (2008) juga mengatakan bahwa seseorang yang memiliki mastery 

goal orientation tidak memandang kesalahan sebagai sebuah 
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ketidakmampuan, melainkan menggunakan kesalahan tersebut untuk 

memperbaiki performanya.  

Selain itu, peneliti juga menghitung keterkaitan antara aspek-aspek 

dari mastery goal orientation dengan psychological well-being. Aspek pertama 

adalah mastery approach goal yang mempunyai korelasi sebesar 0,419 

dengan signifikansi sebesar 0,000 terhadap psychological well-being. Hasil 

tersebut menunjukkan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 

mastery approach goal dengan psychological well-being pada siswa sekolah 

menengah atas. Siswa yang menerapkan aspek ini berfokus pada kemajuan-

kemajuan yang dicapai dalam rangka pengembangan kompetensinya. Mereka 

tidak takut akan kesalahan, karena itu merupakan bagian dari proses yang 

harus dilewati untuk menjadi pribadi yang lebih maju. Hal itu membuat 

psychologicall well-beingnya lebih baik karena ada mereka menikmati 

pekerjaannya. Elliot dan McGregor (dalam Huang, 2011) juga 

mengungkapkan bahwa siswa yang menerapkan aspek ini, memiliki skor 

kecemasan yang rendah. 

Aspek kedua adalah mastery avoidance goal yang mempunyai 

korelasi sebesar 0,452 dengan signifikansi sebesar 0,000 terhadap 

psychological well-being. Hasil tersebut menunjukkan ada hubungan positif 

yang sangat signifikan antara mastery avoidance goal dengan psychological 

well-being pada siswa sekolah menengah atas. Mereka yang menerapkan 

aspek ini memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen yang tinggi terhadap 

tugas-tugas. Mereka akan menyelesaikkan tugas yang diberikan sampai 

tuntas. Komitmen yang besar membuat mereka mampu mengatasi rasa 

bosan saat tugas yang diberikan belum selesai. Siswa ini tidak hanya 
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berfokus pada kemajuan, lebih dari itu mereka juga berfokus pada prestasi 

yang diraih. Prestasi yang diperoleh mampu meningkatkan penerimaan 

dirinya sehingga hal itu akan meningkatkan psychological well-being yang 

dimiliki. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian dilakukan Prima-sari dan 

Yuniarti (dalam Adiyanti  & Khairat., 2015) yang menunjukkan bahwa prestasi 

adalah salah satu unsur yang menentukkan kebahagiaan pada masa remaja. 

Dari hasil tersebut, aspek mastery avoidance goal lebih terkait dengan 

psychological well-being pada remaja. Hal itu dapat terjadi karena pada masa 

remaja, seorang individu perlu pengakuan dan itu dapat diraih jika mereka 

berprestasi. Ketika mereka mendapat pengakuan positif, maka mereka akan 

menjadi puas dan bahagia sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan 

psikologisnya atau psychological well-being. Hurlock (1980) juga 

mengatakkan bahwa siswa yang berprestasi akan meningkatkan penerimaan 

akan dirinya sehingga akan meningkatkan psychological well-beingnya.  

Berdasarkan uji linieritas membuktikan bahwa ada hubungan yang 

bersifat linier antara mastery goal orientation dengan psychological well-being 

pada remaja. Dalam studi metaanalisis Huang (dalam  Gilman, Huebner and 

Furlong, 2014) menunjukkan bahwa mastery goal orientation membuat siswa 

memiliki emosi positif sehingga siswa tersebut memiliki psychological well-

being yang baik. Hal itu sesuai dengan dengan penelitian penelitian Turashvili 

dan Japaridze (2012) kepada 252 siswa yang menunjukkan adanya hubungan 

antara mastery goal orientation dengan psychological well-being. 

Mastery goal orientation memberikan sumbangan efektif sebesar 

22,27% terhadap psychological well-being pada remaja. Sedangkan, sisanya 

sebanyak 77,73% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain diantaranya usia, 
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tingkat pendidikan, kontrol diri, keluarga teman sebaya dan lingkungan 

sekolah atau masyarakat. Penelitian Chen, dkk (2012) menyatakan bahwa 

psychological well-being juga dipengaruhi oleh kepribadian, kontrol diri, 

hubungan yang positif dengan orang lain, dan pengalaman serta pertumbuhan 

spiritualitas.  

Pada variabel mastery goal orientation menunjukkan sebanyak 12 

siswa memiliki skor rendah, 49 siswa sedang dan 11 tinggi. Kemudian untuk 

variabel psychological well-being menunjukkan sebanyak 3 memiliki skor 

rendah, 58 siswa tergolong sedang dan 11 tergolong tinggi. Hasil tersebut 

diperoleh dari mean dan standar deviasi empirik. Ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar siswa memperoleh skor sedang untuk mastery goal 

orientation dan psychological well-being.  

Berdasarkan hasil penelitian, mastery goal orientation sangat 

dibutuhkan oleh setiap remaja. Karena mastery goal orientation membantu 

mereka untuk fokus menguasai tugas yang diberikan terutama mempelajari 

hal-hal baru sebagai bagian dari proses pengembangan pribadi. Selain itu 

mastery goal membantu mereka menjadi pribadi yang menyukai tantangan 

dan lebih tangguh dalam melewati setiap masalah yang ada. Mereka yang 

memiliki mastery goal akan membawa dampak positif bagi lingkungan 

disekitarnya sehingga orang-orang dilingkungan tersebut akan termotivasi 

untuk mengembangkan diri juga.  

Apabila seorang individu memiliki mastery goal, maka hal itu akan 

berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis atau psychological well-being 

dalam dirinya. Menurut Daniel dkk., (dalam Soini, 2012) siswa yang memiliki 

mastery goal mempunyai emosi yang positif sehingga dapat menikmati proses 
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belajar dengan baik dan mempunyai peluang yang kecil untuk terkena gejala 

depresi. Selain tidak adanya gejala depresi karakteristik lain yang 

menandakan bahwa kesejahteraan psikologis atau psychological well-being 

dalam tahap yang baik menurut Snyder, dkk (2005) adalah memiliki keinginan 

untuk bertumbuh dan merealisasikan diri, mempunyai pandangan bahwa 

hidup harus bermakna, mampu mengelola lingkungan secara efektif, dapat 

memandang sesuatu secara positif, serta memiliki hubungan yang hangat 

dengan orang lain.  

Penelitian ini pun tak terlepas dari beberapa kelemahan yang 

dilakukan saat proses pengambilan data berlangsung. Kelemahan-kelemahan 

tersebut diantaranya  waktu dan jumlah subjek yang terbatas sehingga harus 

memakai tryout terpakai. 


