
BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan data skala motivasi berprestasi dan skala peran jenis 

dilakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian dengan menggunakan 

teknik ANOVA untuk menguji perbedaan motivasi berprestasi 

mahasiswa ditinjau dari peran jenis yang dimiliki. 

Uji normalitas penelitian dan uji linieritas hubungan variabel 

bebas dan variabel tergantung harus dilakukan terlebih dahulu sebelum 

melakukan pengujian terhadap korelasi antar variabel. 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Data setiap variabel diuji normalitasnya dengan 

menggunakan program Statistical Packages for Social Science 

(SPSS) Release 13.00. Penghitungan normalitas dilakukan 

dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test.  

Hasil uji normalitas pada variabel motivasi berprestasi 

menunjukkan nilai K-S Z sebesar 0,762 (p>0,05). Uji asumsi 

yang telah dilakukan ini, menunjukkan bahwa variabel tersebut 

memiliki sebaran data yang normal. Hasil uji normalitas 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran E-1. 
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b. Uji Homogenitas 

Analisis uji homogenitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji homogenitas dan diperoleh hasil pada motivasi 

berprestasi, variasi dalam kelompok menunjukkan nilai koefisien 

sebesar 0,272 (p>0,05), hal ini menunjukkan bahwa data tersebut 

homogen. Hasil uji homogenitas selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran E-2. 

 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, maka selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis. Untuk menguji perbedaan motivasi berprestasi pada 

mahasiswa ditinjau dari peran jenis digunakan teknik ANOVA 

dengan menggunakan program SPSS 13,00. Hasil uji ANOVA yang 

menguji perbedaan motivasi berprestasi pada mahasiswa ditinjau 

dari peran jenis menghasilkan nilai koefisien sebesar 4,829 (p<0,05), 

artinya ada perbedaan yang signifikan motivasi berprestasi pada 

mahasiswa ditinjau dari peran jenis. Nilai rata-rata untuk peran jenis 

maskulin sebesar 58,55, peran jenis feminin sebesar 53,10, dan peran 

jenis androgini sebesar 53,55. Hal ini menunjukkan bahwa peran 

jenis maskulin motivasi berprestasinya lebih tinggi dari peran jenis 

feminin dan androgini, sedangkan peran jenis androgini motivasi 

berprestasinya lebih tinggi dari peran jenis feminin. 

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang 

berbunyi “Ada perbedaan motivasi berprestasi pada mahasiswa 

ditinjau dari peran jenis maskulin, feminin, dan androgini. Motivasi 
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berprestasi pada mahasiswa peran jenis maskulin lebih tinggi 

dibanding dengan peran jenis feminin maupun androgini, kemudian 

peran jenis androgini memiliki motivasi berprestasi lebih tinggi 

dibanding dengan peran jenis feminin” dapat diterima pada taraf 

signifikansi 5%. 

 

B. Pembahasan 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis penelitian 

yaitu ada perbedaan motivasi berprestasi pada mahasiswa ditinjau dari 

peran jenis dapat diterima. Hasil rerata kelompok menunjukkan motivasi 

berprestasi pada mahasiswa peran jenis maskulin lebih tinggi dibanding 

dengan peran jenis feminin maupun androgini, kemudian peran jenis 

androgini memiliki motivasi berprestasi lebih tinggi dibanding dengan 

peran jenis feminin. 

Peran jenis berisikan serangkaian karakteristik, baik perilaku 

maupun sifat tertentu, yang dinilai oleh masyarakat sebagai karakteristik 

pria (maskulin) dan wanita (feminin). Dengan kata lain, keberadaan 

karakteristik kedua jenis kelamin pada diri seorang individu 

menggolongkan individu menjadi feminin, maskulin, androgini dan 

tidak tergolongkan. Karakteristik-karakteristik tersebut meliputi 

harapan-harapan sosial terhadap ciri sifat kepribadian, peran sosial, 

posisi sosial atau posisi dalam pekerjaan sehingga melahirkan keunikan 

individu dalam menghadapi kejadian-kejadian di lingkungan sekitar. 

Individu yang memiliki peran jenis maskulin memiliki motivasi 

berprestasi yang lebih tinggi dibanding dengan individu dengan peran 
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jenis feminin ataupun androgini. Karakteristik maskulin dalam 

kebudayaan dan nilai-nilai tradisional berperan menjalankan pekerjaan, 

memimpin keluarga dan pemerintahan. Peran jenis maskulin dicirikan 

sebagai mampu menghadapi tantangan atau tekanan fisik dan emosional, 

tidak cengeng serta memiliki kemauan yang kuat (Mappiere, 1983, 

h.46). 

Hal senada diungkapkan oleh Tedeschi dkk., (1985, h.310) yang 

menyatakan bahwa seorang individu dengan peran jenis maskulin 

memiliki sifat yang mandiri, logis dan berkompetensi. Lebih lanjut 

William dan Best (dalam Brehm dan Kassin, 1993, h. 164) 

mendeskripsikan individu yang maskulin adalah seorang petualang, 

tegas, agresif, mandiri dan berorientasi pada tugas atau pekerjaan 

sehingga dalam mengerjakan sesuatu akan menyelesaikannya dengan 

hasil yang lebih bagus dibandingkan dengan peran jenis feminin 

maupun androgini. 

Peran jenis androgini memiliki motivasi berprestasi lebih tinggi 

dibanding dengan individu yang memliki peran jenis feminin. Hal ini 

dikarenakan individu dengan peran jenis androgini memiliki 

karakteristik atau beberapa atribut masklin, dan juga mempunyai 

beberapa atribut feminin (Santrock, 1985, h. 413). Pada peran jenis 

androgini, seseorang juga memiliki karakteristik seperti pada peran jenis 

maskulin yaitu mampu menghadapi tantangan atau tekanan fisik dan 

emosional, tidak cengeng serta memiliki kemauan yang kuat (Mappiere, 

1983, h.46). Hal senada diungkapkan oleh Tedeschi dkk., (1985, h.310) 

yang menyatakan bahwa seorang individu dengan peran jenis maskulin 
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memiliki sifat yang mandiri, logis dan berkompetensi. Hal ini yang 

membuat individu dengan peran jenis androgini memiliki motivasi 

berprestasi lebih tinggi dibanding dengan peran jenis feminin. 

Peran jenis feminin menunjukkan individu yang memiliki 

karakteristik atau sifat yang emosional, patuh, hangat dan ekspresif 

(Tedeschi, dkk, 1985, h. 310). William dan Best (dalam Brehm dan 

Kassin, 1993, h. 164) mendeskripsikan peran jenis feminin sebagai 

seorang yang sensitif, lemah lembut, bergantung, emosional dan 

memiliki orientasi kemanusiaan sehingga jika dikaitkan dengan motivasi 

berprestasi, maka individu dengan peran jenis feminin memiliki 

motivasi berprestasi yang paling rendah bila dibandingkan dengan peran 

jenis maskulin maupun androgini karena dirinya tidak mementingkan 

tugas atau hasil yang maksimal melainkan lebih mementingkan pada 

orientasi hubungan yang hangat dengan orang lain. 

Mengacu pada pendapat tokoh di atas, diketahui bahwa peran 

jenis feminin dicirikan sebagai individu yang paling lemah dalam hal 

motivasi berprestasi. Berdasarkan hal tersebut peran jenis feminin 

adalah peran jenis yang paling membutuhkan upaya untuk 

meningkatkan motivasi berprestasinya. Adapun upaya tersebut adalah 

dengan memperhatikan karakteristik dari peran jenis feminin yang dapat 

melemahkan motivasi berprestasi seperti sifat patuh, hangat, sensitif, 

lemah lembut, bergantung, dan memiliki orientasi kemanusiaan, tidak 

mementingkan tugas atau hasil yang maksimal melainkan lebih 

mementingkan pada orientasi hubungan yang hangat dengan orang lain. 

Sifat-sifat tersebut yang dapat melemahkan motivasi berprestasi 
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diminimalkan sehingga individu dengan peran jenis feminin dapat 

meningkatkan motivasi berprestasinya. 

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa kelemahan, diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Ada kemungkinan subjek memilih pernyataan-pernyataan dalam 

skala yang diajukan oleh peneliti dengan tidak jujur dikarenakan 

keinginan diri subjek untuk menampilkan kesan bahwa dirinya ingin 

dinilai baik oleh orang lain (social desirability). Hal ini dikarenakan 

identitas nama subjek ada pada skala. 

2. Skala yang dibuat oleh peneliti, jumlah itemnya secara keseluruhan 

terlalu banyak, sehingga ada kemungkinan subjek merasa lelah 

dalam mengerjakannya. Hal ini dapat saja berakibat pada subjek 

tidak serius dalam mengisi skala atau tidak memperhatikan secara 

detail masing-masing item. 
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