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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.01. Hasil Penelitian 

Data hasil penelitian skala orientasi masa depan dan self-efficacy akan 

ditabulasi melalui pengujian korelasi menggunakan teknik korelasi product moment 

dari Pearson menggunakan program Stastitical Package for The Social Sciences 

(SPSS) versi 16.0 

5.01.01. Uji Asumsi 

Uji asumsi dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. Uji 

normalitas dilakukan untuk melihat sebaran skor variabel apakah normal atau tidak 

normal. Sedangkan uji linearitas dilakukan untuk mengetahui bahwa hubungan 

antara kedua variabel linear atau tidak, yaitu pada variabel orientasi masa depan 

dan self-efficacy. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas menggunakan teknik One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test dengan taraf signifikansi 0,05. Artinya apabila p>0,05 maka 

dapat dikatakan bahwa data memiliki distribusi yang normal. Namun apabila 

p<0,05 maka data memiliki distribusi yang tidak normal. Hasil uji normalitas 

pada skala orientasi masa depan dan self-efficacy dapat dilihat di lampiran. 

Pada variabel orientasi masa depan dengan N = 80, diperoleh nilai  

K-SZ sebesar 0,722 dengan p = 0,674 (p>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 

data orientasi masa depan memiliki distribusi yang normal. Lalu pada 
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variabel self-efficacy diperoleh nilai K-SZ sebesar 0,691 dengan p = 0,726 

(p>0,05). Nilai p lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa data 

self-efficacy memiliki distrubusi yang normal. 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas berfungsi untuk melihat bahwa hubungan antara kedua 

variabel (variabel tergantung dengan variabel bebas) memiliki hubungan 

yang linear atau tidak. Taraf signifikansi antara variabel orientasi masa depan 

dan self-efficacy adalah F linear = 83,610 dan p<0,05. Maka dapat dikatakan 

bahwa kedua variabel memiliki hubungan yang linear. Hasil uji linearitas 

dapat dilihat pada lampiran. 

5.01.02. Hasil Analisis Data 

 Tahapan setelah melakukan uji asumsi adalah uji hipotesis menggunakan 

teknik Korelasi Product Moment Pearson. Hasil dari uji hipotesis didapatkan 𝑟𝑥𝑦 

sebesar 0,719 dengan p<0,01. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini 

diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan sangat 

signifikan antara self-efficacy dengan orientasi masa depan (variabel bebas dengan 

variabel tergantung). 

5.02. Pembahasan 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis antara variabel orientasi masa depan dan 

variabel self-efficacy dengan menggunakan teknik korelasi product moment 

diperoleh hasil 𝑟𝑥𝑦 = 0,719 dengan p<0,01. Hasil tersebut berarti menunjukkan 

adanya hubungan positif antara kedua variabel secara signifikan. Apabila self-

efficacy tinggi maka orientasi masa depan juga akan tinggi, sedangkan jika self-
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efficacy rendah maka orientasi masa depan juga rendah. Hipotesis yang diajukan 

oleh peneliti mengenai adanya hubungan positif antara self-efficacy dengan orientasi 

masa depan diterima. Hipotesis tersebut didukung dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Pudjiastuti, Damayanti, & Bellanisa (2012), Lestari (2013), Putra & 

Tresniasari (2015) yang menyatakan bahwa ada korelasi positif antara self-efficacy 

dan orientasi masa depan. 

 Self-efficacy yang tinggi pada mahasiswa sejalan dengan tingginya orientasi 

masa depan yang ditetapkan. Menurut (Lestari, 2013) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi orientasi masa depan khususnya pada bidang pekerjaan salah 

satunya yaitu self-efficacy yang menjadi bagian dari konsep diri seseorang. Menurut 

Bandura (2009) self-efficacy seseorang berperan dalam merasakan, berfikir, 

bertingkah laku dan memotivasi dirinya secara langsung sehingga dapat 

memengaruhi tujuan yang akan dicapai. Self-efficacy merupakan penentu dan 

prediktor yang kuat dalam melihat pencapaian dari aktivitas yang akan diperoleh 

seseorang mendatang. 

 Lestari (2013) menambahkan bahwa self-efficacy sangat berpengaruh 

terhadap orientasi seseorang dalam memandang masa depan. Efikasi diri artinya 

meyakini bahwa diri mampu berhasil dan sukses, oleh sebab itu mahasiswa 

diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan diri yang maksimal sehingga 

mempunyai kemandirian dalam menentukan keputusan-keputusan pada aktivitas di 

masa depannya. 

 Mahasiswa yang teguh pada keyakinan dirinya menganggap bahwa yang 

dilakukan akan menuai keberhasilan sesuai dengan yang diharapkan, tentunya 
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harus didukung dengan usaha yang konkrit. Selain itu mahasiswa yang mempunyai 

nilai instrospeksi diri yang besar akan mudah bangkit dari kegagalan untuk 

membangun atau memulai kembali apa yang telah dia rancangkan dimasa depan. 

Jurusan akademik yang sesuai atau tidak sesuai dengan minat mahasiswa juga 

dapat berpengaruh dalam pembentukan motivasi belajar. Self-efficacy memengaruhi 

pola pikir dan reaksi emosional individu untuk mengahadapi situasi saat ini maupun 

situasi di masa yang akan datang (Beck dalam Pudjiastuti, 2012). 

 Berdasarkan perhitungan data penelitian yang dibantu dengan menggunakan 

SPSS versi 16.0 menunjukkan adanya korelasi antara variabel tergantung dengan 

variabel bebas. Jika dilihat dari hasil kategorisasi secara empiric yang terbagi 

menjadi tiga kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi, maka akan didapati tingkat 

self-efficacy dan orientasi masa depan pada mahasiswa tingkat akhir dalam kategori 

sedang. Pernyataan ini dibuktikan dengan adanya hasil perhitungan statistik pada 

skala orientasi masa depan yaitu 𝑀𝑒𝑎𝑛𝑂𝑀𝐷 = 71,74 dan 𝑆𝐷𝑂𝑀𝐷 = 8,793 dengan 

kategori 70,01>𝑀𝑒𝑎𝑛𝑂𝑀𝐷<87,59 dalam kelompok sedang. Lalu sama halnya dengan 

dengan hasil perhitungan pada skala self-efficacy, dengan 𝑀𝑒𝑎𝑛𝑆𝐸 = 59,36 dan  

𝑆𝐷𝑆𝐸 = 9,111 dengan kategori 50,651>𝑀𝑒𝑎𝑛𝑆𝐸<64,449 dalam kelompok sedang. 

Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk melihat korelasi antara aspek-aspek 

self-efficacy dengan orientasi masa depan. Hasil menunjukkan bahwa ada korelasi 

antara ketiga aspek dalam self-efficacy (aspek level, generality, strength) dan 

orientasi masa depan. Masing-masing aspek self-efficacy memiliki tingkat korelasi 

yang berbeda-beda dan berkontribusi terhadap orientasi masa depan. Penelitian ini 

didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tangkeallo, Purbojo, & 



52 
 

 
 

Sitorus (2014) didapatkan hasil yang sama bahwa adanya korelasi pada setiap 

aspek self-efficacy (Level, Generality, Strength) dengan orientasi masa depan. 

Hasil korelasi aspek self-efficacy yang pertama adalah Level (L) dengan 

orientasi masa depan (OMD). Perhitungan korelasi menghasilkan r = 0,417 (p<0,01), 

hal ini menunjukkan ada korelasi yang signifikan antara aspek Level dengan 

orientasi masa depan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tangkeallo, 

Purbojo & Sitorus (2014) terdapat korelasi yang cukup signifikan antara aspek Level 

dalam self-efficacy dengan orientasi masa depan. Secara lebih detail Tangkeallo dkk 

membedakan bahwa laki-laki lebih tertantang untuk memilih tugas yang sulit 

daripada perempuan pada aspek Level ini. 

Hasil korelasi aspek self-efficacy yang kedua yaitu Generality (G) dengan 

orientasi masa depan (OMD). Perhitungan hasil korelasi menunjukkan r = 0,758 

(p<0,01), hal ini menunjukkan ada korelasi sangat signifikan antara aspek Generality 

dengan orientasi masa depan. Individu yang yakin terhadap kemampuan dirinya 

akan lebih dapat menghadapi masalah pada rangkaian aktivitas yang dijalani dalam 

berbagai variasi situasi. Sehingga aspek generalisasi berdampak pada orientasi 

masa depan seseorang (Acika, 2016). 

Korelasi aspek self-efficacy yang terakhir yaitu Strength (S) dengan orientasi 

masa depan (OMD). Menunjukkan hasil korelasi dengan r = 0,620 (p<0,01), 

sehingga hasil tersebut menunjukkan ada korelasi yang signifikan antara aspek 

Strength dengan orientasi masa depan. Aspek Strength berkorelasi dengan orientasi 

masa depan, hal ini mencakup dengan derajat kemantapan seseorang terhadap 

keyakinan itu sendiri. Pengalaman seseorang dapat meneguhkan keyakinan diri 
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yang lemah pada saat mengerjakan tugas/sesuatu dimasa depan, sedangkan 

seseorang yang memiliki keyakinan diri kuat akan bertekun pada usaha untuk 

mempertahankan apa yang telah diperjuangkan (Fatmawati, 2012) 

Dari hasil korelasi ketiga aspek self-efficacy dengan orientasi masa depan 

tersebut selaras dengan hasil penelitian oleh Tangkeallo, Purbojo & Sitorus (2014) 

yakni setiap dimensi self-efficacy berkorelasi positif signifikan dengan orientasi masa 

depan pada mahasiswa tingkat akhir. Hasil tersebut menunjukkan kategori korelasi 

yang tergolong sedang. Perbedaannya adalah aspek self-efficacy yang korelasinya 

berkontribusi tinggi pada penelitian ini adalah aspek generality (r = 0,758, p =0,01) 

sedangkan pada penelitian milik Tangkeallo, dkk (2014) aspek self-efficacy yang 

memiliki korelasi tinggi yaitu aspek Strength (r = 0,491, p = 0,01). Jika diurutkan 

berdasarkan peringkat korelasi yang tertinggi hingga yang terendah, maka akan 

didapati aspek self-effiacy yang paling berkorelasi dengan orientasi masa depan 

adalah dimesi Generality (G), Strength (S), kemudian Level (L). Urutan ini sedikit 

berbeda dengan penelitian yang dimiliki oleh Tangkeallo, Purbojo, & Sitorus (2014) 

dimana yang paling tertinggi adalah Strength (S) namun ada kesamaan bahwa yang 

paling rendah adalah aspek Level (L).  

Dari hasil ini juga mendukung pada teori yang telah dikemukan oleh Bandura 

(1997) bahwa self-efficacy yang dimiliki oleh seseorang dapat menentukan tindakan 

masing-masing individu tersebut untuk menentukan minat, memilih langkah usaha, 

mencapai usaha, sampai dengan bertahan dalam menghadapi rintangan pada 

setiap pilihannya. 
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Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka hipotesis penelitian ini 

diterima. Sumbangan efektif self-efficacy terhadap orientasi masa depan sebesar 

51,6% yang artinya berkorelasi sangat kuat. Adanya korelasi positif signifikan antara 

self-efficacy dengan orientasi masa depan pada mahasiswa tingkat akhir. Hal ini 

berbeda dengan data awal yang diperoleh melalui hasil wawancara pada beberapa 

subjek yang dilakukan di Unika Soegijapranata sebelum melakukan riset penelitian. 

Sebelumnya banyak diantara subjek yang belum memiliki keyakinan dalam 

memandang masa depan. Sedangkan berdasarkan perhitungan mean empirik 

orientasi masa depan, hasilnya orientasi masa depan pada mahasiswa tingkat akhir 

tergolong dalam kategori sedang. Sehingga menjadi pembelajaran bagi peneliti dan 

rekan-rekan yang akan melakukan penelitian selanjutnya bahwa sangat 

memungkinkan jika metode wawancara dan penyebaran skala penelitian bisa 

berbeda hasilnya.  

Berdasarkan sudut pandang peneliti, terdapat beberapa kemungkinan yang 

menyebabkan hasil akhir tidak sesuai dengan hasil data awal penelitian antara lain : 

1. Peneliti kurang menggali informasi wawancara, dikarenakan jumlah 

pertanyaan yang disiapkan ketika melakukan wawancara hanya sedikit. 

2. Subjek wawancara yang ditemui belum menjangkau setiap fakultas yang 

ada di Unika Soegijapranata Semarang. 

3. Kebanyakan subjek wawancara adalah teman dari peneliti sehingga 

kemungkinan subjektivitas jawaban masih perlu diragukan. 

 


