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ABSTRAK 

 

Elisabeth Prihandrijani, 111414253021, Pengaruh Motivasi Berprestasi Dan 

Dukungan Sosial Terhadap Flow Akademik Pada Siswa SMA “X” Di Surabaya, 

Tesis, Magister Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, 2016. 

xiv + 87 halaman, 54 lampiran 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi berprestasi 

dan dukungan sosial terhadap flow akademik pada siswa SMA”X” di Surabaya. 

Flow akademik ialah keadaan siswa yang dapat berkonsentrasi penuh, memiliki 

motivasi diri, dan merasa nyaman ketika melakukan kegiatan akademik sehingga 

individu dapat terlibat secara penuh dan melakukan aktivitas akademiknya secara 

optimal. Flow akademik dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain 

motivasi dan dukungan sosial dari orang tua, guru maupun teman sebaya. 

 Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Subyek dalam penelitian ini 

sebanyak 196 siswa SMA “X” di Surabaya. Metode pengambilan sampelnya 

menggunakan cluster random sampling. Alat pengumpul data yang digunakan 

berupa kuesioner motivasi berprestasi, dukungan sosial dan flow akademik. Skala 

motivasi berprestasi dibuat oleh peneliti dengan mengacu pada teori Motivasi 

Berprestasi yang dikemukakan oleh McClelland (1987). Skala ini berisi 23 aitem 

dengan 5 indikator. Skala dukungan sosial dibuat oleh peneliti berdasarkan 

konsep dukungan sosial yang dikemukakan oleh Sarafino (1998). Skala ini berisi 

37 aitem dengan 4 indikator. Skala flow akademik diukur menggunakan alat ukur 

The Flow Inventory for Student yang dikembangkan oleh Yuwanto (2011) 

berdasarkan teori flow yang dikemukakan oleh Csikszentmihalyi (1990). Skala ini 

menggunakan 3 indikator. 

Hasil penelitian diolah dengan menggunakan program SPSS for windows 

versi 20. Berdasarkan hasil analisis regresi ganda diperoleh Fhitung sebesar 

38,425 dengan nilai signifikansi (p) sebesar 0,000 (p<0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel motivasi berprestasi dan dukungan sosial secara 

signifikan berpengaruh terhadap variabel  flow akademik pada siswa SMA “X” di 

Surabaya. Model persamaan linear berganda adalah sebagai berikut: 

Y = 3,089 + 0,258X1 + 0,049 X2 

Sedangkan koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,285 menunjukkan secara 

simultan variabel motivasi berprestasi dan dukungan sosial dapat menjelaskan 

variabel flow akademik sebesar 28,5%.  

 

 

Kata kunci: Flow akademik, motivasi berprestasi, dukungan sosial 

Daftar Pustaka 
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ABSTRACT 

 

 

Elisabeth Prihandrijani, 111414253021, The Effects of Need for Achievement and 

Social Support To Academic Flow on “X” Senior High School Students in 

Surabaya, Thesis, Master of Psychology Airlangga University of Surabaya, 2016. 

xiv + 87 pages, 54 appendix 

 This study aims to determine the effects of need for achievement and social 

support to academic flow on “X” Senior High School students in Surabaya. 

Academic flow can be affected by several things, including motivation and social 

support from parents, teachers and peers. 

 This study includes quantitative research. Subjects in this study were 196 

students of “X”senior high school in Surabaya. The method of collecting the 

sample using cluster random sampling. Data collection tools that used in this 

study are questionnaires of achievement motivation, social support and academic 

flow. Achievement motivation scale which is made by researcher, using 

McClelland’s Achievement Motivation theory (1987). It contains 23 items with 

five indicators. The scale of social support were made by researcher based on the 

concept of social support by Sarafino (1998). It contains 37 items with four 

indicators. The scale of the academic flow was measured using The Flow 

Inventory for student which is developed by Yuwanto (2011) based on the flow 

theory proposed by Csikszentmihalyi (1990). This scale uses three indicators. 

 The results of this study were processed using SPSS for Windows version 

20. Based on the results of the regression analysis obtained Fhitung 38.425 with a 

significance value (p) of 0.000 (p<0.05), so it can be concluded that achievement 

motivation and social support significantly affect the variable of academic flow  

on “X” Senior High School students in Surabaya. Models of multiple linear 

equations are as follows: 

Y = 3,089 + 0,258X1 + 0,049 X2. 

 Coefficient of determination (R2) is 0.285 indicates the simultaneously 

achievement motivation and social support may explain the variable flow 

academic 28.5%.  

 

Keywords: academic flow, achievement motivation, social support 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan adalah dunia yang lekat dengan kehidupan para siswa. 

Hampir setiap hari mereka bergelut dengan hal-hal yang bersifat akademis, baik 

berupa mengikuti proses pembelajaran, mengerjakan tugas-tugas, maupun 

mempersiapkan diri untuk menghadapi ulangan/ujian. Proses pembelajaran, 

pembuatan tugas serta persiapan dalam menghadapi ulangan ini membutuhkan 

keterlibatan siswa, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

Para siswa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat akademis tersebut 

dari pagi hingga sore, bahkan malam hari. Rutinitas tersebut tidak jarang 

menyebabkan para siswa menjadi jenuh, merasa kurang nyaman, dan berkurang 

motivasinya. 75% siswa menyatakan bahwa mereka merasakan kejenuhan dan 

ketidaknyamanan dalam belajar, apalagi mereka bersekolah dari hari Senin (pukul 

06.30 - 14.00) hingga Sabtu (pukul 06.30 – 12.00), belum lagi adanya kegiatan 

tambahan seperti les pelajaran dan kegiatan akademik/non akademik lainnya. 

Padahal untuk mengikuti sebuah kegiatan dengan hasil maksimal dibutuhkan 

sebuah keadaan yang disebut dengan flow. Flow adalah keadaan saat individu 

merasa nyaman, dapat berkonsentrasi dan memiliki motivasi dari dalam dirinya 

sendiri yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugasnya.  

1 
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Menurut Csikszentmihalyi (1990), flow adalah sebuah pengalaman terlibat 

secara mendalam dan menyenangkan. Ketika berada dalam keadaan flow, individu 

berkonsentrasi penuh dan mencurahkan perhatian sepenuhnya pada tugas-tugas 

yang sedang dikerjakannya, merasa terhanyut dan merasakan kesenangan, 

kenikmatan, sehingga ketika individu tersebut melakukan kegiatan-kegiatan 

apapun, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan akademik, individu tersebut 

tidak akan merasa cepat lelah dan jenuh. Individu tersebut (dalam hal ini siswa) 

juga tidak menggerutu ketika melakukan tugas seperti mengerjakan pekerjaan 

rumah (PR) dan belajar. 

Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan oleh Yuwanto (2013), yaitu dalam 

keadaan sedang mengalami flow, siswa melibatkan diri dan memfokuskan dirinya 

secara total pada kegiatan akademik yang dilakukannya, merasa nyaman, dan 

tidak membutuhkan penghargaan dari luar dirinya karena motivasi melakukan 

kegiatan tersebut berasal dari dalam dirinya. 

Flow saat siswa mengerjakan kegiatan yang terkait dengan bidang akademis 

seperti mengikuti pelajaran di kelas dan belajar serta mengerjakan tugas disebut 

dengan flow akademik (Yuwanto, Budiman, Siandika & Prasetyo, 2011). Dalam 

keadaan flow akademik inilah, siswa dapat melibatkan diri dan berkonsentrasi 

penuh pada pelajaran yang sedang diikutinya, dan menunjukkan antusiasme dalam 

belajar, sehingga dengan demikian siswa dapat termotivasi dalam belajar, dapat 

memanfaatkan waktunya dengan bijaksana dan menghindarkan diri dari 

kejenuhan selama belajar maupun selama mengerjakan tugas-tugas akademik 

lainnya. Siswa yang kurang memiliki flow akademik cenderung menunjukkan 

2 
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kurangnya antusiasme dalam mengikuti proses pembelajaran dan pembuatan 

tugas-tugas akademik. Bila siswa tersebut terus-menerus memiliki flow akademik 

yang rendah, siswa tersebut dapat mengalami penurunan prestasi belajar dan dapat 

berakibat kegagalan secara akademik. 

Menurut Yuwanto, dkk. (2011), flow memberikan manfaat positif bagi 

individu, yaitu membuat individu tersebut menjadi lebih fokus, lebih kreatif, lebih 

mudah menyerap materi pelajaran, sehingga hasil belajar yang didapatkan akan 

lebih optimal. Flow akademik dibutuhkan agar individu dapat meraih prestasi 

akademik yang optimal. 

Csikszentmihalyi (1990, dalam Yuwanto, 2013) menyatakan bahwa flow 

dapat dicapai ketika ada keseimbangan antara tuntutan tugas dengan kemampuan 

individu. Individu dengan expectancy yang tinggi akan lebih mudah untuk 

mencapai flow. 

Survei awal yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan di 

bulan Oktober 2015 pada dua kelasX (sepuluh) di sebuah SMA “X” di Surabaya, 

diketahui bahwa kurang lebih sebanyak 10-15 siswa per kelas mengalami flow 

akademik yang rendah. Ada 7-10 siswa di antara mereka yang sibuk berbicara 

dengan temannya, ada 10-15 siswa yang secara sembunyi-sembunyi memainkan 

gadget-nya, ada pula 3-5 siswa yang mengerjakan tugas pelajaran lain pada waktu 

guru sedang mengajar. Saat ditegur oleh gurunya, ada siswa yang menyadari 

kesalahannya, namun ada pula yang kurang peduli. Hal yang sama juga terjadi 

saat guru meminta para siswa untuk mengerjakan tugas akademik (misalnya 

mengerjakan latihan soal). Ada 7-10 siswa yang malas mengerjakannya, dan 

3 
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memilih untuk menunggu sebentar untuk kemudian mencontoh pekerjaan 

temannya yang sudah selesai. Berdasarkan data di atas, maka dapat dilihat bahwa 

masih ada beberapa siswa yang belum memiliki flow akademik. Hal ini 

menyebabkan guru merasa prihatin, karena guru mengharapkan para siswanya 

memiliki antusiasme dalam belajar. Namun di sisi yang lain, para siswa tersebut 

belum memiliki flow akademik yang dapat membuat mereka bergairah dalam 

belajar.  

Selain melakukan pengamatan, peneliti juga mendapatkan data dari 

Bimbingan dan Konseling di SMA “X” tersebut, berupa jumlah siswa yang 

berkonsultasi berkaitan dengan masalah prestasi belajar. Prosentase siswa yang 

mengikuti konseling pada tahun ajaran 2014/2015 semester 1 dengan masalah 

prestasi belajar adalah sebesar 77%. Sedangkan pada semester 2 jumlah ini 

meningkat menjadi 93%. Pada tahun ajaran 2015/2016 semester 1 adalah sebesar 

82%.  Masalah prestasi belajar tersebut antara lain berupa malas belajar, kesulitan 

konsentrasi saat belajar, tidak bisa lepas dari gadgetnya (baik untuk bermain game 

atau untuk berelasi/mengobrol dengan teman-temannya melalui media sosial), 

kurangnya motivasi belajar, kurangnya daya juang untuk meraih prestasi dengan 

optimal.  

Hasil ini juga didukung oleh jawaban siswa melalui Daftar Cek Masalah 

(DCM) yang diisi oleh sejumlah 394 siswa. Ada 8,6% siswa yang menyatakan 

bahwa mereka tidak suka masuk sekolah. Ada 20% siswa yang malas untuk 

mempelajari beberapa mata pelajaran karena dianggap tidak perlu. Ada pula siswa 

sebanyak 9,6% yang tidak dapat memusatkan perhatian di sekolah. Selain itu dari 

4 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

TESIS  PENGARUH MOTIVASI BERPRESTASI…     ELISABETH PRIHANDRIJANI 

hasil survei dengan menyebarkan angket yang dilakukan oleh Suryaningsih 

(2015) pada 37 siswa kelas XI (sebelas) IPA pada tahun ajaran 2014-2015 pada 

sekolah “X” tersebut menunjukkan hasil tidak ada siswa (0%) yang mencapai flow 

akademik sangat tinggi, 4 siswa (11%) dapat mencapai flow akademik tinggi, 23 

siswa (62%) mencapai flow akademik tingkat menengah, dan 10 siswa (27%) 

mencapai flow akademik yang rendah. Berdasarkan beberapa data-data tersebut, 

dapat diketahui bahwa beberapa siswa mengalami masalah dalam belajar, yaitu 

belum mengalami flow akademik. 

Peneliti tertarik untuk meneliti flow akademik ini karena sering mendengar 

dan mengetahui ada banyak siswa yang bermasalah dengan prestasi belajar dan 

belum mengalami flow. Penelitian terkait flow ini penulis fokuskan pada area 

akademik, seperti dalam membuat tugas/pekerjaan rumah, mempersiapkan diri 

(belajar) untuk menghadapi ulangan/ujian yang membutuhkan konsentrasi dan 

fokus dalam melakukan aktivitas tersebut dengan disertai harapan untuk mendapat 

prestasi yang baik. 

Flow akademik merupakan salah faktor penting dalam proses pembelajaran 

karena individu yang berada dalam kondisi flow dapat merasakan kenyamanan 

dan memfokuskan diri dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademiknya.  

Menurut Salanova, Bakker dan Llorens (2006)flow memiliki tiga aspek. 

Yang pertama, disebut dengan Absorption, yaitu keadaan saat individu dapat 

berkonsentrasi penuh dan menikmati aktivitas yang ada. Yang kedua, Work 

Enjoyment, yaitu penilaian positif dari sebuah tugas/kegiatan, dan yang terakhir 

adalah Intrinsic work motivation, yaitu keinginan dari dalam diri seseorang saat 
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dia melakukan aktivitas, dengan tujuan agar mendapat kesenangan dan kepuasan 

dari aktivitas tersebut. 

Ada beberapa penelitian yang pernah diteliti terkait dengan flow akademik 

yang menghubungkannya dengan beberapa faktor lain yang menghasilkan 

korelasi positif (dalam Yuwanto, 2013), antara lain dengan consciousness 

(Angelina, 2012), self-efficacy (Salanova dkk, 2006, Suhargo, 2012, dan Santoso, 

2014), motivasi berprestasi (Mikicin, 2007, dan Arif, 2013), dukungan sosial 

teman (Chandra, 2013), dan innovative academic behavior (Yuwanto & Patricia, 

2012). Selain itu flow akademik pernah diteliti dan menghasilkan korelasi negatif 

dengan kebosanan belajar (Chandra, 2012), emotional exhaustion (Oei, 2013), dan 

prokrastinasi akademik (Budiman, 2013),  

Pada kenyataannya tidak semua individu dapat mengalami keadaan flow 

saat melakukan aktivitas akademik. Menurut Yuwanto dkk. (2011), flow 

berhubungan dengan tiga hal, yaitu orientasi tugas, artinya individu dapat 

mencapai flow bila kegiatan yang dilakukannya memiliki makna dan tujuan yang 

jelas, terutama bagi individu tersebut. Selain itu juga berhubungan dengan 

kemampuan, yang artinya individu dapat mencapai flow bila ia memiliki 

kemampuan dalam menjalankan aktivitas yang dilakukan. Dan yang terakhir 

berhubungan dengan motivasi, artinya individu akan dapat mencapai flow bila ia 

memiliki motivasi untuk menjalankan suatu aktivitas.  

Tanpa adanya orientasi, kemampuan, dan motivasi, individu akan sulit 

memusatkan perhatian dan merasakan kenyamanan dalam melakukan aktivitas 

6 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

TESIS  PENGARUH MOTIVASI BERPRESTASI…     ELISABETH PRIHANDRIJANI 

tertentu, terutama aktivitas akademik. Faktor motivasi menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi flow akademik. 

Flow kebanyakan terjadi ketika individu merasa mampu menguasai dan 

berkonsentrasi penuh pada saat melakukan suatu aktivitas. Pengalaman optimal 

ini paling mungkin terjadi pada saat siswa menghadapi tantangan dan mereka 

menganggap dirinya punya kemampuan yang tinggi untuk menghadapi tantangan 

tersebut (Santrock, 2013). Dorongan untuk menghadapi tantangan inilah yang 

dimaksudkan dengan motivasi berprestasi. 

Csikszentmihalyi (1975) menyatakan bahwa menjaga keseimbangan 

antara tantangan (misalnya tugas yang sulit) dan kemampuan pribadi merupakan 

komponen yang paling penting dari pengalaman flow. Sistem motif pribadi juga 

dapat menjadi komponen penting dari pengalaman flow. Model kompensasi 

motivasi kerja dan kemauan (Kehr, 2004) menyatakan bahwa pengalaman flow 

terjadi ketika tugas yang dihadapi sesuai dengan motif implisit individu, dan 

keterampilan serta kemampuanyang dimilikinya mencukupi. Saat umpan balik 

kinerja memberikan informasi tentang kesuksesan, maka kebutuhan untuk 

berprestasi akan muncul. Berdasarkan hal ini maka peneliti memilih variabel 

motivasi berprestasi sebagai salah satu variabel prediktor yang mempengaruhi 

flow akademik. 

Motivasi berprestasi menurut McClelland (1987) adalah motivasi yang 

mendorong individu untuk mencapai sukses, dan bertujuan untuk berhasil dalam 

kompetisi atau persaingan dengan beberapa ukuran keunggulan (standard of 

excellence). Orang-orang dengan motivasi berprestasi yang tinggi sering 
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menetapkan tujuan yang jelas untuk diri mereka sendiri dan senang menerima 

umpan balik atas kinerjanya 

Motivasi berprestasi adalah dorongan untuk berbuat lebih baik dan berharap 

untuk memenuhi standar keunggulan (McClelland, 1975; Stahl, 1983). Individu 

dengan motivasi berprestasi yang tinggi sering menilai dirinya untuk mengukur 

kemajuan yang telah dicapainya.Individu tersebut menetapkan tujuan dan bersedia 

mengambil resiko yang menantang namun realistis (dalam Uduji & Ankeli, 2013). 

Individu yang memiliki motivasi berprestasi memiliki ciri-ciri antara lain tidak 

takut menghadapi kegagalan, bertanggung jawab atas tindakannya, memiliki 

keinginan untuk menghadapi tugas-tugas yang menantang, mampu menetapkan 

tujuan jangka panjang dan dapat memfokuskan diri pada pekerjaannya (Schuler, 

dalam Arif, 2013). 

Penelitian yang berkaitan dengan hubungan antara motivasi berprestasi dan 

flow pernah dilakukan oleh Mikicin terhadap atlet renang (2007, dalam Arif, 

2013). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya korelasi positif antara motivasi 

berprestasi dan flow pada atlet renang. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa 

atlet renang yang mengalami flow ketika latihan akan memiliki motivasi 

berprestasi yang tinggi. 

Motivasi berprestasi pada siswa akan menentukan seberapa besar flow yang 

dia alami. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arif (2013) dan Yuwanto 

(2012), diketahui bahwa terdapat korelasi signifikan yang bersifat positif sebesar 

0.416 antara motivasi berprestasi dan flow akademik pada mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Surabaya. Bila siswa memiliki motivasi berprestasi yang 
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rendah akan menyebabkan siswa memiliki perilaku yang merugikan dalam hal 

akademiknya. Hawadi (2001) menyatakan jika individu memiliki motivasi 

berprestasi yang rendah akan menyebabkan individu tersebut bermalas-malasan, 

memiliki minat baca yang rendah dan kurang memiliki sikap disiplin. 

 Penelitian serupa yang dilakukan oleh Baumann and Scheffer (2009) 

menunjukkan adanya korelasi antara achievement flow motive dan pengalaman 

flow melalui beberapa tugas dengan  r = 0.37 (p < 0.05). 

Berdasarkan hasil yang didapat dari Daftar Cek Masalah (DCM) berkaitan 

dengan masalah motivasi belajar pada salah satu SMA “X” di Surabaya, 

didapatkan hasil bahwa ada 7% siswa yang sering tidak dapat menyelesaikan 

tugas sekolah. Ada 15% siswa yang memiliki catatan pelajaran yang tidak lengkap 

dan tidak teratur. Selain itu ada 17% siswa yang merasa takut menghadapi 

ulangan. Dan ada 25% siswa yang tidak suka belajar. Hal ini menunjukkan bahwa 

siswa tersebut belum menyelesaikan tugas sekolahnya dengan baik dan ada rasa 

takut ketika menghadapi ulangannya. Mereka kurang terpacu dan kurang fokus 

untuk mendapatkan prestasi yang baik. 

Kurangnya motivasi berprestasi akan membuat siswa menjadi kurang 

bersemangat dalam belajar dan dapat berefek pada terhambatnya siswa dalam 

menyelesaikan masa studinya di SMA. 

McClelland (1987) mengatakan bahwa motivasi berprestasi dipengaruhi 

oleh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang 

berasal dari dalam diri individu. Sedangkan faktor ekstrinsik adalah faktor yang 

berasal dari luar diri individu tersebut. Kedua motivasi ini berfungsi sebagai 
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penggerak dan pengarah tingkah laku individu untuk mencapai hasil yang 

diinginkannya. 

Setiap individu memiliki keinginan untuk mencapai harapan dan 

impiannya. Hal inilah yang mendorong mereka untuk berusaha menyelesaikan 

tugasnya tanpa menghiraukan kesulitan yang harus dihadapinya. Kebutuhan untuk 

mencapai harapan tersebut dipertimbangkan berdasarkan nilai dari tugas tersebut. 

Bila nilai dari tugas tersebut tidak memberikan harapan, maka individu akan 

merasa enggan dalam melakukan tugasnya, karena dia merasa tidak nyaman 

dengan tugas tersebut (Zenzen, dalam Arif, 2013). Ketidaknyamanan dalam 

mengerjakan tugas tersebut membuat individu tidak dapat merasakan flow dalam 

bekerja. 

Pada umumnya, para siswa menginginkan agar masa studinya dapat 

berjalan dengan lancar dan naik kelas. Harapan untuk naik kelas dan mendapatkan 

prestasi belajar yang optimal inilah yang menggerakkan para siswa untuk 

berjuang dan meraih prestasi seoptimal mungkin. Harapan agar para siswa naik 

kelas juga yang menjadi harapan dari keluarga siswa tersebut, terutama orang 

tuanya. Mereka menginginkan agar anaknya selalu bersemangat dalam belajar dan 

memiliki prestasi yang bagus sehingga dapat naik kelas. 

Selain motivasi berprestasi, dukungan sosial juga mempengaruhi flow 

akademik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eccles dkk.(1993, dalam 

Santrock, 2013) menyatakan bahwa adanya perubahan dalam konteks akademik 

dan kurangnya kesesuaian antara lingkungan SMP/SMA dengan kebutuhan 

remaja muda dapat menyebabkan munculnya sikap negatif terhadap sekolah. 

13 
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Sikap negatif ini dapat dikurangi ketika remaja (dalam hal ini siswa) mendapat 

dukungan dari guru, orang tua maupun teman sebaya. 

Dukungan sosial selain didapatkan dari orang tua, juga didapatkan dari 

teman sebaya dan guru. Dukungan dari orang tua, guru dan teman sebaya ini 

berpengaruh terhadap flow akademik siswa. Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Chandra (2013) dan Husna dan Rosiana (2012) menunjukkan ada hubungan yang 

positif antara dukungan sosial dan flow akademik. Ketika individu mendapat 

dukungan sosial dari orang tua, guru dan teman sebaya, maka individu tersebut 

merasa nyaman dan senang dalam mengikuti kegiatan akademik dan mengerjakan 

tugas-tugas akademiknya. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Tarmidi & Rambe (2010) 

didapatkan hasil bahwa semakin tinggi dukungan sosial dari orang tua, semakin 

tinggi pula self direction in learning, dan sebaliknya, semakin rendah dukungan 

sosial dari orang tua, akan membuat self direction in learning pada anak rendah.  

Sarason (1990) menyatakan bahwa dukungan sosial adalah suatu keadaan 

yang bermanfaat bagi individu yang diperoleh dari orang lain yang terpercaya dan 

individu dapat menggantungkan harapan pada orang tersebut. Sedangkan Moss 

(1973, dalam Burleson, Albrecht, dan Sarason, 1994) mendefinisikan dukungan 

sosial sebagai perasaan memiliki secara subyektif, diterima atau dicintai, 

membutuhkan semua untuk dirinya sendiri dan untuk sesuatu yang dapat 

dilakukan. 

Ada empat bentuk dukungan sosial yang diberikan orang tua kepada 

anaknya, yaitu tangible support, dalam bentuk pemberian fasilitas belajar, 
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misalnya biaya sekolah, sarana penunjang pendidikan; intellectual support, berupa 

memberi informasi atau nasihat, mengajari anaknya materi yang belum dikuasai; 

social support, misalnya relasi yang harmonis antara anak dan orang tua, 

memantau saat anak belajar; emotional support, yaitu melibatkan kesediaan untuk 

mendengar dan empati, serta memotivasi anaknya untuk rajin belajar.  

Selain dari orang tua, dukungan sosial juga didapatkan dari teman sebaya. 

Menurut Santrock (2007), teman-teman sebaya (peers) adalah anak-anak atau 

remaja yang memiliki usia atau tingkat kematangan yang kurang lebih sama. 

Salah satu peran terpenting dari teman sebaya adalah memberikan informasi 

mengenai dunia di luar keluarga. Dari teman sebaya inilah remaja dapat 

mengetahui banyak hal di luar rumahnya. Mereka belajar mengenal lingkungan 

sekitarnya, bersosialisasi, beradaptasi dan belajar mengambil keputusan. Bahkan 

pada beberapa budaya, peran teman sebaya bagi remaja lebih besar dibandingkan 

orang-orang lainnya. Dari teman sebaya ini remaja memperoleh umpan balik 

mengenai kemampuan yang dimilikinya dibandingkan dengan teman-teman 

lainnya. Bahkan tidak jarang frekuensi pertemuan remaja dengan teman-teman 

sebayanya lebih banyak dibandingkan dengan pertemuan remaja dengan orang 

tuanya (Condry, Simon, Brofenbrenner, 1968, dalam Santrock, 2007). 

Jika dilihat dari bentuknya, dukungan sosial yang diberikan oleh teman 

sebaya antara lain, meminjamkan alat tulis, buku catatan (tangible support), 

memberikan informasi, nasihat, mengajari temannya bila mengalami kesulitan 

dalam pelajaran (intellectual support), hubungan pertemanan, mengingatkan 

ketika ada temannya yang malas belajar, mengajak untuk belajar bersama (social 
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support), dan kesediaan untuk mendengarkan ketika temannya bermasalah serta 

saling memotivasi untuk berprestasi (emotional support). 

Sedangkan dukungan sosial yang didapatkan dari guru dapat berupa 

kesediaan guru di dalam membimbing para siswa dengan telaten, pemberian 

informasi/materi pembelajaran, mendorong siswa agar meraih prestasi yang 

optimal, adanya teguran atau mengingatkan siswa agar lebih memperhatikan saat 

proses pembelajaran berlangsung, dan memotivasi siswa agar meningkatkan 

prestasi belajarnya, terutama saat siswa tersebut mendapat nilai yang jelek. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan F (15 

tahun) dan Y (15 tahun) pada tanggal 20 Oktober 2015 diketahui bahwa mereka 

akan meminta bantuan teman, mengikuti kegiatan tutor teman sebaya dan 

mengerjakan aktivitas belajar dalam kelompok ketika mereka mengalami 

kejenuhan dan menurun motivasi belajarnya. Dukungan sosial yang mereka 

dapatkan dari teman-temannya dirasakan sangat membantu mereka dalam 

mengatasi rasa jenuh dan kurang bersemangat dalam belajar. Kedua siswa ini 

mengatakan bahwa teman-temannya seringkali mengingatkan bila mereka 

menurun prestasi belajarnya atau mulai malas belajar. Saling mengingatkan dan 

saling memotivasi inilah yang menjadi salah satu bentuk dukungan sosial. 

Dukungan sosial menjadi salah satu faktor penting yang dapat membuat 

para siswa termotivasi dalam belajar. Penulis tertarik untuk meneliti flow 

akademik dengan dukungan sosial dan motivasi berprestasi untuk mengetahui 

apakah motivasi berprestasi dan dukungan sosial memiliki pengaruh terhadap flow 

akademik pada para siswa. Bila memiliki pengaruh, seberapa besar pengaruh 
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motivasi berprestasi dan dukungan sosial terhadap flow akademik pada siswa 

SMA “X” di Surabaya? 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Para siswa pada umumnya menginginkan adanya prestasi yang baik selama 

mereka menempuh proses pendidikannya. Mereka memilih sekolah yang baik 

dengan harapan akan dapat mewujudkan cita-citanya melalui proses pendidikan di 

sekolah tersebut. Namun pada kenyataannya, seringkali proses pendidikan 

tersebut diwarnai dengan kurangnya antusiasme para siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Mereka menjadi malas 

belajar, kurang fokus dalam belajar dan dalam mengerjakan tugas-tugas 

akademiknya, sehingga membuat mereka mengalami penurunan prestasi 

akademik. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa para siswa tersebut belum 

memiliki flow akademik.  

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap flow akademik adalah 

motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi ini diperlukan oleh individu untuk 

menimbulkan semangat dalam mencapai target prestasi sesuai yang diharapkan. 

McClelland (1987) mendefinisikan motivasi berprestasi sebagai motivasi yang 

mendorong individu untuk mencapai sukses, dan berhasil dalam persaingan sesuai 

dengan kriteria keunggulan (standard of excellence) yang ditetapkannya. 

Pada pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada sebuah SMA “X” di 

Surabaya, ada beberapa siswa yang kurang memiliki motivasi berprestasi. Hal ini 

ditunjukkan melalui sikapnya yang kurang peduli dengan pembelajaran di kelas, 
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tidak berusaha mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, memilih mencontoh 

pekerjaan temannya daripada harus berusaha sendiri, pasrah dengan nilai 

seadanya yang diterima dan tidak berusaha untuk mendapatkan lebih baik lagi, 

dan merasa puas bila mendapat nilai sesuai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Sikap-sikap seperti ini membuat mereka tidak dapat menghasilkan prestasi secara 

optimal. Padahal bila ditilik dari segi kemampuannya secara akademik, banyak di 

antara para siswa tersebut yang seharusnya dapat menghasilkan prestasi akademik 

lebih baik dari yang telah mereka dapatkan. Kurangnya motivasi berprestasi inilah 

yang peneliti perkirakan menjadi salah satu penyebab dari kurangnya flow 

akademik para siswa. 

Selain motivasi berprestasi, dukungan sosial juga peneliti perkirakan dapat 

berpengaruh pada flow akademik para siswa. Para siswa yang mendapat dukungan 

dari keluarga (orang tua), guru dan teman-temannya cenderung lebih memiliki 

flow akademik. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2013) 

mengungkapkan bahwa aspek enjoyment dari flow akademik memiliki korelasi 

positif dengan dukungan sosial dari teman, artinya bila seorang siswa mendapat 

dukungan dari teman, dia akan merasa nyaman. Dukungan sosial dari teman dan 

tiap aspek flow akademik berkorelasi secara positif dengan aspek expectancy. 

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Husna & Rosiana (2012) dan mendapatkan 

adanya hubungan antara dukungan sosial dan flow yang dirasakan oleh individu. 

Dari uraian tersebut dapat diasumsikan bahwa motivasi berprestasi dalam 

mengikuti proses pembelajaran dan adanya dukungan sosial dari sekolah, teman 
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sebaya maupun dari keluarga akan dapat meningkatkan flow akademik siswa. 

Flow akademik ini menjadi penting karena dengan mengalami flow, individu akan 

“tenggelam” dalam kegiatan yang dilakukannya (dalam hal ini kegiatan 

akademik) sehingga individu tersebut akan terus terpacu dan bekerja secara 

optimal dalam mewujudkan tujuan akhirnya, yaitu prestasi akademis yang 

optimal.  

 

1.3. Rumusan masalah   

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:  

Apakah ada pengaruh motivasi berprestasi dan dukungan sosial terhadap flow 

akademik pada siswa SMA “X” di Surabaya? 

 

1.4. Tujuan penelitian  

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada/tidaknya 

pengaruh antara motivasi berprestasi dan dukungan sosial terhadap flow akademik 

pada siswa SMA “X” di Surabaya. 

 

1.5. Manfaat penelitian. 

Manfaat personal bagi peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai salah 

satu media pembelajaran untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama 

menempuh jenjang pendidikan pada tingkat magister sains pendidikan, serta 
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memberikan pengalaman berharga tentang cara melakukan penelitian ilmiah dan 

menyajikannya dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa tesis. 

 Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi positif 

dan menjadi sumber informasi dalam bidang ilmu psikologi khususnya Psikologi 

Pendidikan terkait dengan pengaruh antara motivasi berprestasi dan dukungan 

sosial terhadap flow akademik.  

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan pengetahuan 

dan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan para siswa serta guru pada 

khususnya mengenai pentingnya motivasi berprestasi dan dukungan sosial untuk 

meningkatkan flow akademik.  

Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat menjadi bahan referensi 

bagi kepentingan penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan 

dengan motivasi berprestasi, dukungan sosial dan flow akademik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Remaja 

Santrock (2003) mengartikan remaja sebagai masa perkembangan transisi 

antara masa anak dan masa dewasa. Pada masa ini terjadi banyak perubahan, baik 

dari segi kognitif, biologis, maupun sosio-emosional. Karena berada pada masa 

transisi inilah seringkali remaja mengalami kebingungan. Mereka tidak bersedia 

disebut anak-anak karena secara fisik sudah besar, namun di sisi lain mereka 

belum siap menyandang tanggung jawab sebagai orang dewasa. Mereka lebih 

senang bila disebut sebagai remaja. 

Ada beberapa perubahan secara umum pada masa remaja ini, yaitu: 

perubahan tubuh, perubahan emosi, perubahan minat, peran, perilaku, dan nilai-

nilai. Perubahan-perubahan tersebut berdampak pada perkembangan fisik, 

kognitif, afektif, dan psikomotorik mereka. Bila ditinjau dari perubahan kognitif, 

remaja mampu bernalar secara lebih logis ketika berinteraksi dengan orang tuanya 

dibandingkan di masa kanak-kanak. Selain itu, meningkatnya pemikiran idealistis 

remaja ikut mempengaruhi relasi antara orang tua dan remaja (Santrock, 2007). 

Menurut Sarwono (2013), dalam proses penyesuaian diri menuju 

kedewasaan, ada 3 tahap perkembangan remaja yaitu: 
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1. Remaja awal (early adolescence) 

Remaja pada tahapan ini berada pada rentang usia antara 12-15 tahun. 

Pada tahap ini remaja masih belum terbiasa dengan perubahan-perubahan yang 

terjadi pada tubuhnya termasuk pada dorongan yang menyertai perubahan-

perubahan itu. Mereka sedang berusaha mengembangkan pemikiran baru, mudah 

tertarik pada lawan jenis dan mudah terangsang. 

2. Remaja madya (middle adolescence) 

Tahapan remaja madya berada pada rentang usia antara 15-18 tahun. Pada 

tahap ini remaja senang berteman namun juga ada kecenderungan untuk mencintai 

diri sendiri. Tahap ini menjadi tahap yang membingungkan bagi remaja karena 

mereka harus belajar untuk memilih; antara peka atau tidak peduli: ramai-ramai 

atau sendiri, optimistis atau pesimistis, idealis atau materialis, dan sebagainya.  

3. Remaja akhir (late adolescence) 

Tahap ini adalah masa memasuki periode dewasa dan ditandai dengan 

pencapaian dibawah ini : 

a. Minat terhadap fungsi-fungsi intelektual. 

b. Berusaha untuk mempersatukan egonya dengan orang lain dan memiliki 

beberapa pengalaman baru. 

c. Identitas seksual sudah mulai terbentuk dan tidak akan berubah lagi. 

d. Mulai berusaha menyelaraskan kepentingannya sendiri dengan orang lain. 

e. Mulai ada pemisah antara diri pribadinya dan masyarakat umum 

 Perubahan-perubahan yang terjadi pada diri remaja juga akan berpengaruh 

pada proses pendidikannya. Pada satu sisi mereka ingin menunjukkan 
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kedewasaannya, namun di sisi lain sifat kekanak-kanakan mereka seringkali 

masih muncul. Dalam hal pendidikan, sisi kekanak-kanakan ini muncul antara lain 

dalam bentuk kurangnya rasa tanggung jawab, bermalas-malasan, dan lebih 

memilih bermain atau melakukan sesuatu yang lebih menyenangkan dirinya 

daripada menunaikan tanggung jawabnya, sehingga berakibat pada tertundanya 

tugas dan pekerjaan yang seharusnya mereka selesaikan.  

 Di sisi yang lain, ada banyak remaja yang justru menggunakan masa-masa 

sekolahnya dengan penuh tanggung jawab. Mereka belajar dengan tekun dan 

berusaha meraih prestasi setinggi-tingginya. Bahkan tidak jarang di antara mereka 

mengikuti berbagai kegiatan, seperti perlombaan setingkat kota, propinsi, nasional 

dan bahkan internasional. Mereka menikmati waktu-waktu yang mereka miliki 

dan merasa nyaman dengan keadaannya. Mereka yang berada pada posisi ini 

seakan-akan telah menemukan posisi yang tepat, sehingga mereka tidak ragu-ragu 

dalam melangkah dan membuat keputusan demi masa depan yang lebih baik. Tipe 

siswa seperti inilah yang diharapkan oleh pihak sekolah dan banyak keluarga. 

 

2.1.2. Flow Akademik 

2.1.2.1. Definisi Flow Akademik 

 Csikszentmihalyi (2014) mendefinisikan flow sebagai sebuah pengalaman 

terlibat penuh, efektif dan menyenangkan. Dalam keadaan flow, seseorang sangat 

berkonsentrasi pada tugas-tugas yang sedang dikerjakannya. Pada flow, seseorang 

sudah mengetahui hal-hal yang harus dilakukannya dari satu waktu ke waktu 

selanjutnya; tujuan sudah dibuat dengan jelas. Flow mulai dialami bila terjadi 
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kecocokan antara kemampuan seseorang dengan tantangan yang diberikan oleh 

lingkungan. 

 Jackson (2012, dalam Brühlmann, 2013) menyatakan flow sebagai 

pengalaman yang optimal, keadaan pikiran dan tubuh dengan absorption dan 

enjoyment. Pada saat individu merasa benar-benar fokus dan terlibat dalam 

tugas atau kegiatan yang dihadapinya, individu akan mengalami flow. 

Csikszentmihalyi menyebut flow sebagai pengalaman autotelic, yang berarti 

melakukan sesuatu untuk kepentingan sendiri, dan hal ini merupakan sebuah 

konsep yang berhubungan dengan motivasi intrinsik.  

 Ghani & Deshpande (dalam Chandra, 2013) mendefinisikan flow sebagai 

konsentrasi yang menyeluruh saat menjalani kegiatan dan munculnya kenikmatan 

ketika menjalaninya. Konsep flow adalah sebuah bagian yang penting pada proses 

pembelajaran karena kondisi flow membantu siswa untuk fokus dan melakukan 

seluruh aktivitas akademik dengan perasaan yang nyaman sehingga waktu berlalu 

tanpa terasa karena mereka benar-benar menikmati aktivitas tersebut.  

 Menurut Yuwanto (2013), kondisi ketika individu mampu berkonsentrasi, 

merasa nyaman, dan adanya motivasi dari dalam dirinya untuk mengerjakan suatu 

aktivitas disebut dengan kondisi flow. Flow juga dapat diartikan sebagai keadaan 

terhanyut saat melakukan aktivitas. 

Elliot & Dweck (2005) mendefinisikan flow sebagai sebuah keadaan saat 

seseorang terlibat secara penuh dalam suatu kegiatan sehingga melupakan waktu, 

kelelahan dan hal-hal lainnya; yang ada dalam pikiran mereka hanya kegiatan 

tersebut. 
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Csikszentmihalyi (1997, dalam Salanova, dkk., 2006) menggambarkan 

pengalaman flow sebagai sebuah tindakan yang tidak memerlukan banyak usaha 

yang dirasakan individu dalam saat-saat yang terbaik dalam hidupnya. Dalam 

keadaan ini, individu benar-benar memfokuskan diri dan terlibat secara mendalam 

dalam suatu aktivitas dan tidak ada hal lain yang menjadi masalah baginya. Selain 

kesenangan dalam aktivitas dan minat intrinsik untuk melakukannya, keterlibatan 

secara total dalam suatu kegiatan menjadi pusat dari pengalaman flow 

(Csikszentmihalyi et al., 1993; Elliset al., 1994; Ghani dan Deshpande, 1994; 

Larson dan Richards,1994). 

 Pendapat senada dikemukakan oleh Novak et al., 2000 (dalam Rokhmah, 

2008) yang menggunakan istilah pengalaman optimal untuk menggambarkan 

suatu keadaan ketika seseorang terlibat dalam suatu aktivitas secara penuh. 

Aktivitas ini akan membuat perhatian orang tersebut terserap secara keseluruhan 

sehingga tanpa terasa waktu berjalan terus dan hal-hal lain tidak dianggap penting. 

Pengalaman optimal seperti ini dapat datang dan pergi kapan saja, dan tidak akan 

bertahan sepanjang waktu.  

 Csikszentmihalyi (1990) menyatakan bahwa segala sesuatu yang kita 

alami akan dihadirkan dalam pikiran sebagai informasi, yang dapat berupa tujuan 

yang kita harapkan dan kesadaran tentang kemampuan yang kita miliki. 

Hubungan antar informasi ini akan menentukan langkah yang akan kita ambil. 

Saat kita memfokuskan diri pada tujuan yang realistis dan kemampuan yang kita 

miliki sepadan dengan peluang untuk bertindak, maka akan terjadi keadaan yang 

optimal. Adanya tujuan yang akan dicapai membuat orang dapat memusatkan 
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perhatian pada tugas yang sedang dikerjakan dan melupakan hal-hal yang lain 

yang dianggap tidak perlu untuk sementara waktu. 

 Flow saat siswa mengerjakan kegiatan yang terkait dengan pelajaran di 

kelas, termasuk belajar dan mengerjakan tugas disebut dengan flow akademik 

(Yuwanto, Budiman, Siandika & Prasetyo, 2011). Dalam keadaan flow akademik 

inilah, siswa dapat melibatkan diri dan berkonsentrasi penuh pada pelajaran yang 

sedang diikutinya. Siswa juga menggunakan waktunya secara bijaksana, terutama  

dalam belajar dan mengikuti pembelajaran di sekolah. 

 Berdasarkan definisi yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa 

flow akademik adalah keadaan siswa yang dapat berkonsentrasi penuh, memiliki 

motivasi diri, dan merasa nyaman ketika melakukan kegiatan-kegiatan akademik 

sehingga individu dapat terlibat secara penuh dan melakukan aktivitas 

akademiknya secara optimal. 

 

2.1.2.2. Aspek-Aspek Flow 

 Menurut Salanova, Bakker dan Llorens (2006), flow memiliki tiga aspek 

yaitu: 

1. Absorption, yaitu keadaan saat individu dapat berkonsentrasi secara penuh 

dan tenggelam dalam aktivitasnya. Waktu terasa berlalu dengan cepat, dan 

mereka lupa akan hal-hal lain di sekitar mereka (Csikszentmihalyi, 1990). 

2. Work Enjoyment, yaitu individu yang dapat menikmati pekerjaannya akan 

membuat penilaian positif tentang kualitas kerjanya (Veenhoven, 1984). 
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3. Intrinsic work motivation, yaitu kebutuhan untuk melakukan aktivitas tertentu 

dengan tujuan agar mendapat kesenangan dan kepuasan dari aktivitas tersebut 

(Deci dan Ryan,1985). Individu yang termotivasi secara intrinsik akan secara 

berkelanjutan terlibat dalam pekerjaan yang dilakukannya (Harackiewicz dan 

Elliot,1998). 

 Ketiga aspek dalam flow ini mendasari individu dalam melakukan 

aktivitasnya dengan penuh sehingga walaupun waktu berlalu, individu tersebut 

tidak merasa bosan karena dia benar-benar dapat menikmati aktivitasnya dengan 

baik.  

Dalam Moreno, dkk. (2010) disebutkan bahwa motivasi intrinsik ditandai 

dengan partisipasi dalam mencari kesenangan dan kenikmatan (Deci & Ryan, 

1985). Motivasi intrinsik ini salah satu aspek penting dalam terciptanya flow. 

Vallerand dkk.(Briere et al, 1995; Pelletier et al, 1995) menyatakan ada 

tiga jenis motivasi intrinsik, yaitu motivasi intrinsik untuk mengetahui (misal: 

belajar senam untuk mengetahui tentang senam), motivasi intrinsik untuk 

mencapai sesuatu (misal: belajar senam untuk meningkatkan ketrampilannya di 

bidang senam), dan motivasi intrinsik untuk mengalami rangsangan (misal: 

melakukan senam untuk kesenangan dalam merasakan rangsangan). 

Csikszentmihalyi dkk., (1990) mengungkapkan ada sembilan aspek yang 

menggambarkan pengalaman flow, yaitu: 

1. Challenge Skill Balance 

 Dinamika Challenge Skill Balance merupakan elemen inti dari konsep flow. 

Saat individu melakukan suatu kegiatan, individu akan menghadapi 
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tantangan yang dianggap seimbang dengan kemampuan yang dirasa dimiliki 

oleh individu tersebut. Bila kemampuan yang dirasa dimilikinya tidak 

seimbang dengan tantangan yang dihadapi, akan timbul kecemasan pada diri 

individu. Dan bila kemampuan yang dimiliki dirasakan lebih besar dari 

tantangan yang ada, individu akan merasakan kebosanan. Oleh karena itu 

perlu dipertimbangkan persepsi individu terhadap tingkat tantangan dan 

kemampuan yang dimilikinya, supaya individu tidak merasakan kecemasan 

ataupun kebosanan. 

2. Merging of action and awareness 

Salah satu ciri khas dari pengalaman optimal adalah individu akan menjadi 

spontan atau hampir otomatis. 

3. Clear goals 

Individu harus menetapkan tujuan yang jelas dan mengenali umpan balik 

untuk dapat menikmati suatu kegiatan. Individu akan lebih berkonsentrasi 

bila dia memiliki tujuan yang jelas dan spesifik saat melakukan kegiatan. 

4. Unambiguous feedback 

Bila individu memiliki tujuan yang jelas dan mendapat umpan balik yang 

tidak ambigu, dia akan lebih mengetahui kemajuannya dalam melakukan 

suatu kegiatan. 

5. Concentration on the task at hand 

Individu memberi perhatian penuh pada hal-hal yang sedang dilakukannya, 

dan tidak memikirkan hal-hal lain di luar kegiatan yang sedang dikerjakan. 
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Dengan berkonsentrasi secara penuh akan membuat individu tidak merasa 

terganggu dengan hal-hal lain di luar kegiatan yang sedang dilakukan. 

6. Sense of control 

Flow melibatkan sense of control, yaitu kurangnya rasa khawatir tentang 

kehilangan kontrol dalam situasi kehidupan normal. Individu memiliki 

keyakinan akan kemampuannya dalam menghadapi segala masalah yang 

mungkin muncul saat melakukan kegiatan tertentu, tanpa rasa takut tidak 

mampu menghadapinya. 

7. Loss of self-consciousness 

Individu merasa benar-benar menyatu dengan kegiatan yang dilakukannya, 

sehingga membuatnya merasa kehilangan kesadaran tentang dirinya. Pada 

saat kondisi flow, rasa kuatir, ragu-ragu, egois dan pikiran negatif hilang. 

Melupakan sejenak tentang diri kita akan membuat kita mampu 

mengembangkan diri bahkan hingga mengalami transendensi diri. 

8. Transformation of time 

 Persepsi terhadap waktu menjadi berubah jadi lebih cepat atau lebih lambat 

karena benar-benar menyatu dengan kegiatan yang sedang dilakukannya. 

Satu jam terasa beberapa menit atau menit terasa beberapa detik. 

9. Autotelic experience 

 Tujuan individu melakukan kegiatan adalah untuk mencari pengalaman bagi 

dirinya sendiri, dan bukan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. 

Istilah autotelic diperolehdari dua kata Yunani, "auto" yang berarti diri, dan 

"telos" yang berarti tujuan. Hal ini menunjukkan pada kegiatan yang self-
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contained, yaitu tujuan individu dalam melakukan suatu kegiatan bukan 

untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang, namun karena 

melakukan kegiatan itu sendiri adalah suatu imbalan. Tipe autotelic 

cenderung memposisikan dirinya dalam situasi yang memungkinkan 

seringnya terjadi pengalaman flow. 

   

2.1.2.3. Kondisi-Kondisi Flow 

 Menurut Elliot & Dweck (2005) ada tiga kondisi yang menyebabkan 

keadaan flow bisa dialami oleh seseorang, yaitu: 

1. Flow cenderung terjadi saat seseorang mengikuti kegiatan dengan tujuan yang 

jelas, yang berfungsi untuk memberikan arah dan maksud bagi perilaku. 

Nilainya terletak pada kemampuan mereka untuk membuat pengalaman 

dengan cara menyalurkan perhatian. 

2. Keseimbangan antara tantangan yang dirasakan dan kemampuan yang 

dirasakan. Kondisi ini mirip dengan konsep “optimal arousal” (Berlyne, 

1960; Hunt, 1965), namun perbedaannya dalam hal menyoroti fakta bahwa 

yang diperhitungkan adalah persepsi terhadap tuntutan dan kemampuan, 

bukan hanya kehadiran obyektifnya. Pada saat tantangan dan kemampuan 

yang dirasakan bertemu, perhatian dapat diserap secara penuh. 

3. Kehadiran umpan balik yang jelas dan langsung dengan tujuan memberikan 

informasi pada individu mengenai seberapa baik kemajuan individu tersebut 

pada aktivitas yang dilakukan; perlu penyesuaian atau mempertahankan 

tindakan yang sudah ada.  
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Csikszentmihalyi (dalam Santrock, 2013) menyatakan bahwa flow sering 

terjadi ketika orang merasa mampu menguasai dan berkonsentrasi penuh saat 

melakukan suatu aktivitas dan ketika individu terlibat dalam tantangan yang 

mereka anggap tidak terlalu sulit tetapi juga tidak terlalu mudah. Persepsi individu 

tentang level tantangan dan keahlian dapat menghasilkan hasil yang berbeda-beda. 

Untuk dapat mencapai keadaan flow, dibutuhkan keseimbangan antara tantangan 

tugas dan kemampuan individu tersebut. Bila tugasnya terlalu mudah atau terlalu 

sukar, flow tidak dapat terjadi. Ketika keahlian individu tinggi tetapi tugas yang 

dihadapinya tidak menantang, maka hasilnya adalah kejemuan. Ketika level 

tantangan dan keahlian rendah, individu akan merasa apati. Sedangkan ketika 

individu menghadapi tugas-tugas yang sulit dan tidak bisa ditangani, maka akan 

menimbulkan kecemasan pada individu tersebut.  

Keseimbangan antara kemampuan individu (faktor orang) dan  

tantangan tugas (faktor lingkungan) menjadi prasyarat penting untuk pengalaman 

flow. Namun, pada penelitian terbaru, hubungan ini dimoderatori oleh perbedaan 

individual (Haworth et al.1997; Keller dan Bless 2008; Keller dan Blomann 

2008; Schuler 2007). Sebagai contoh, individu dengan keterampilan self-

regulatory yang rendah (Keller dan Bless, 2008) atau internal locus of control 

yang rendah (Keller dan Blomann 2008) tidak mengalami flow, sekalipun 

tuntutan tugas secara dinamis disesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka. 

Hal ini menunjukkan bahwa faktor manusia juga memiliki peranan. 

Selain itu faktor kepribadian juga berpengaruh pada diri individu dalam 
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mengalami flow sehingga menyebabkan tiap individu mengalami flow secara 

berbeda (dalam Baumann & Scheffer, 2010). 

 

2.1.2.4. Manfaat Flow 

Menurut Yuwanto (2013), ada beberapa manfaat ketika kita mengerjakan 

sesuatu dalam kondisi flow, yaitu: 

a. Memberikan pengalaman optimal dalam melakukan kegiatan tersebut. 

Dalam keadaan flow, individu merasa nyaman dan dapat memfokuskan diri 

sehingga dapat menikmati semua hal yang terjadi, baik berupa keberhasilan 

maupun kegagalan. 

b. Mudah menerima dan memahami informasi, berpikir untuk memecahkan 

masalah dan berpikir kreatif. Saat berada dalam kondisi flow, individu 

memfokuskan diri pada kegiatan yang sedang dilakukan sehingga proses 

berpikir tidak terganggu dengan adanya gangguan dari manapun 

c. Produktivitas dan kualitas kerja yang baik 

d. Menghasilkan keteraturan dalam menjalankan kegiatan 

e. Memungkinkan pengembangan ketrampilan, karena individu tidak hanya 

berfokus pada hasil kegiatan yang sedang dilakukannya, namun proses 

dalam melakukan kegiatan merupakan hal yang terpenting sebagai sarana 

pengembangan diri. 

Manfaat flow ini bisa dirasakan oleh individu bila individu merasa 

tantangan yang dihadapinya sepadan dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. 

Dalam bidang akademik, flow merupakan salah satu modal penting bagi 
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terciptanya aktivitas akademik yang menyenangkan, baik dalam hal belajar 

maupun mengerjakan tugas-tugasnya. 

 

2.1.3. Motivasi Berprestasi 

2.1.3.1. Definisi Motivasi Berprestasi 

 Menurut pandangan McClelland (1985), motivasi manusia adalah 

munculnya dorongan tertentu untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan sehingga 

mengarahkan perilaku individu untuk mencapainya. Berdasarkan teori Maslow, 

McClelland menetapkan ada tiga motif tertentu yang berguna dalam memahami 

perilaku yang terkait dengan pekerjaan, yaitu need for achievement, need for 

affiliation dan need for power. Need for achievement atau motivasi berprestasi 

adalah motivasi yang mendorong individu untuk mencapai sukses, dan bertujuan 

untuk berhasil dengan beberapa ukuran keunggulan (standard of excellence). 

Sedangkan Larsen & Buss (2002) mendefinisikan motivasi berprestasi sebagai 

kebutuhan untuk melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan untuk 

mengatasi hambatan dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh individu. 

 Murray (dalam Myers, 1989) mendefinisikan motivasi berprestasi sebagai 

keinginan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sulit, untuk mengatasi 

hambatan, untuk menguasai kemampuan atau ide-ide, dan mencapai standar yang 

tinggi, dan untuk mengalahkan pihak lain. 

Daft (dalam Moore dkk., 2010) menyatakan motivasi berprestasi adalah 

keinginan untuk mencapaisesuatu yang sulit, menguasai tugas-tugas yang 

kompleks, mencapai standar keberhasilan yang tinggi, dan menjadi lebih baik dari  
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orang lain. Individu yang menunjukkan motivasi berprestasi berusaha untuk 

mencapai tujuan yang realistis namun menantang. Sedangkan Nicholl (1984, 

dalam Purwanto, 2014) menyatakan bahwa motivasi berprestasi adalah motivasi 

yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan yang tinggi. 

Rumiani (2006) menyatakan bahwa motivasi berprestasi adalah dorongan 

yang menggerakkan individu untuk meraih kesuksesan dengan standar tertentu 

dan berusaha untuk lebih unggul dari orang lain dan mampu untuk mengatasi 

segala rintangan yang menghambat pencapaian tujuan.  

Jadi motivasi berprestasi adalah dorongan untuk mendapatkan kesuksesan 

dengan segenap usaha dan kemampuannya sesuai dengan standar yang ditetapkan, 

serta menjadi lebih unggul dibandingkan orang lain. 

 Orang-orang dengan kebutuhan yang kuat untuk berprestasi sering menilai 

diri mereka berdasarkan kemajuan yang dicapainya. Mereka menetapkan tujuan 

dan berusaha untuk mengambil risiko yang menantang namun realistis dan lebih 

memilih kegiatan yang bersifat individual (dalam Uduji & Ankeli, 2013). 

Demikian pula halnya dengan remaja. Masa remaja merupakan suatu titik kritis 

dalam hal prestasi (Eccles & Wigfield, 2000; Henderson & Dweck, 1990; 

Wigfield dkk., 2006). Remaja menghadapi tekanan sosial dan akademis yang 

seringkali memaksa mereka untuk memegang peranan yang melibatkan tanggung 

jawab yang besar. Bagi remaja, prestasi adalah sebuah hal yang serius dan patut 

dipertimbangkan dengan baik, karena dapat menjadi prediktor bagi keberhasilan 

maupun kegagalannya di masa depan (dalam Santrock, 2007). Remaja harus 
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mempersiapkan masa depannya sedini mungkin dengan cara berprestasi sebaik-

baiknya. 

 

2.1.3.2. Ciri-Ciri Motivasi Berprestasi 

 Menurut McClelland (1987), ciri-ciri orang yang memiliki motivasi 

berprestasi adalah: suka bekerja keras, ulet, membutuhkan umpan balik secara 

nyata dan efisien, berorientasi masa depan, tidak suka membuang waktu, optimis, 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, bertanggung jawab dan memperhitungkan 

resiko.  

 

2.1.3.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Berprestasi 

McClelland (1987) mengatakan bahwa motivasi berprestasi dipengaruhi 

oleh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang 

berasal dari dalam diri individu, seperti rasa ingin tahu, tantangan dan usaha. 

Sedangkan faktor ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari luar diri individu 

tersebut, seperti penghargaan dan hukuman. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik 

berperan penting dalam mendorong individu untuk berprestasi. Santrock (2007) 

menyatakan bahwa sebagian besar remaja bersedia belajar dengan rajin karena 

mereka memiliki keinginan untuk mencapai standar yang tinggi dalam studi 

mereka (motivasi intrinsik). Sedangkan sebagian remaja lainnya belajar dengan 

tekun untuk memperoleh nilai yang baik atau menghindari kemarahan dari orang 

tuanya dan celaan dari teman-temannya (motivasi ekstrinsik). Namun akan lebih 

baik bila motivasi berprestasi ini didasarkan pada motivasi intrinsik, karena 
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didasarkan pada keinginan yang berasal dari dalam dirinya. Bila remaja 

mendasarkannya pada harapan untuk mendapat penghargaan atau menghindari 

celaan (motivasi ekstrinsik), sementara penghargaan tersebut tidak dia dapatkan, 

akan menurunkan semangatnya dalam berprestasi. 

Menurut  Cohen (1976) ada 2 aspek yang mendasari motivasi berprestasi, 

yaitu pengharapan untuk sukses dan menghindari kegagalan. Hal ini 

menyebabkan individu berupaya terus dengan semaksimal mungkin untuk 

meningkatkan kemampuannya karena individu tersebut tidak ingin mengalami 

kegagalan. 

 

2.1.3.4. Indikator Motivasi Berprestasi 

 Schunk,  dkk.  (2008); Wigfield dan Eccles, (2002)  mengemukakan bahwa 

indikator motivasi berprestasi,  khususnya dalam  setting  akademik, meliputi: 

a. Choice atau memilih terlibat dalam tugas akademik daripada tugas-tugas non-

akademik. Misalnya: memilih mengerjakan tugas sekolah daripada menonton 

TV. 

b. Persistence atau ulet dalam mengerjakan tugas, terutama pada waktu 

menghadapi hambatan, seperti adanya kebosanan, tugas yang sulit, ataupun 

kelelahan;  

c. Effort  atau mengerahkan usaha, baik berupa usaha secara fisik maupun secara 

kognitif, dengan cara menerapkan strategi kognitif ataupun metakognitif. 

Perilaku yang mencerminkan usaha ini, misalnya berupa mengajukan 

pertanyaan yang bagus ketika di kelas, mendiskusikan materi pelajaran dengan 
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teman sekelas atau teman lain, memikirkan secara mendalam materi pelajaran 

yang sedang dipelajari, menggunakan waktu dengan bijaksana untuk 

mempersiapkan ujian, membuat rencana kegiatan belajar, menerapkan 

mnemonic dalam belajar. 

 

2.1.3.5. Karakteristik Motivasi Berprestasi 

 Keller, Kelly, & Dodge (dalam Degeng, 1997) menyimpulkan ada 6 

karakteristik motivasi berprestasi individu dalam konteks sekolah:  

1. Individu dengan motivasi berprestasi rendah cenderung memilih tugas-tugas 

yang mudah dan memiliki peluang besar untuk berhasil atau yang terlalu sulit 

dan tidak mungkin berhasil, karena untuk menghindari rasa kecemasan. 

Sedangkan individu dengan motivasi berprestasi yang tinggi lebih menyukai 

terlibat dalam situasi yang penuh tantangan walau ada resiko gagal atau 

berhasil. 

2. Individu memiliki motivasi berprestasi bukan karena uang atau penghargaan 

lainnya (motivasi ekstrinsik), namun lebih karena kepuasan intrinsik dan 

keberhasilan itu sendiri. 

3. Cenderung membuat pilihan atau tindakan yang realistis sesuai dengan 

kemampuannya, dalam menyelesaikan tugas-tugasnya 

4. Menyukai situasi saat dia dapat menilai sendiri kemajuan dan pencapaian 

tujuannya (ada kontrol pribadi),  

5. Memiliki perspektif waktu jauh ke depan, dan berkeyakinan bahwa waktu 

sangat berharga.  
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6. Tidak selalu menghasilkan nilai yang tinggi di sekolahnya, kemungkinan 

disebabkan nilai di sekolah terkait dengan motivasi ekstrinsik.  

 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, individu dengan motivasi berprestasi 

yang tinggi cenderung memiliki harapan akan keberhasilan yang tinggi, baik saat 

menghadapi tugas yang sulit maupun yang mudah. 

 Sedangkan menurut Hall & Lindzey (1985), karakter individu yang 

memiliki motivasi berprestasi tinggi adalah: 

1.  Dalam hal emosi individu tersebut cenderung berambisi dan bersemangat. 

2.  Pada umumnya melakukan semua tugasnya dengan baik.  

3. Pada umumnya lebih cepat dalam mempelajari sesuatu yang baru dan 

menyelesaikan tugas-tugasnya juga dengan cepat. 

4.  Cenderung membuat prestasi yang bagus, bahkan dalam bidang-bidang di luar 

kemampuannya secara khusus. 

 Cooper (1983, dalam Myers, 1989) menambahkan ketika tugas yang 

dilakukan individu tersebut menjadi semakin sulit, individu tersebut tetap 

bertahan mengerjakannya. 

 Penulis menyimpulkan beberapa karakteristik motivasi berprestasi sebagai 

berikut: 

1. Memiliki tanggung jawab dan keuletan untuk melakukan semua tugasnya 

dengan sebaik-baiknya. 

2. Menyukai tantangan dan berusaha untuk mengatasi tantangan tersebut. 

3. Mengharapkan adanya umpan balik yang konkrit untuk menentukan tindakan 

yang lebih efektif untuk mencapai prestasi. 
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4. Memiliki tujuan yang realistis dan sesuai dengan kemampuannya 

5. Mempertimbangkan resiko yang harus dihadapinya. 

 

2.1.4. Dukungan Sosial 

2.1.4.1. Definisi Dukungan Sosial 

 Moss (1973:237, dalam Burleson, Albrecht, dan Sarason, 1994) 

mendefinisikan dukungan sosial sebagai perasaan memiliki secara subyektif, 

diterima atau dicintai, membutuhkan semua untuk dirinya sendiri dan untuk 

sesuatu yang dapat dilakukan. 

 Sears, Peplau dan Taylor (1991:502) mendefinisikan dukungan sosial 

sebagai suatu pertukaran interpersonal dan adanya pemberian bantuan pada orang 

lain. 

 Sarason (1990) menyatakan bahwa dukungan sosial adalah suatu keadaan 

yang diperoleh dari orang lain yang terpercaya, yang bermanfaat bagi individu, 

dan individu dapat menggantungkan harapan pada orang tersebut. 

 Menurut Sarafino (2002, dalam Tarmidi & Rambe, 2010), dukungan yang 

diterima oleh seseorang dari orang lain dapat disebut dengan dukungan sosial. 

Dukungan sosial ini dapat berupa dukungan emosional, dukungan penghargaan 

atau harga diri, dukungan instrumental, dukungan informasi atau dukungan dari 

kelompok. 

 Menurut Gottlieb (1983, dalam Smet, 1994), dukungan sosial terdiri dari 

informasi atau nasihat verbal dan atau non verbal, bantuan nyata atau tindakan 
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yang diberikan oleh keakraban sosial atau didapat karena kehadiran mereka dan 

mempunyai manfaat emosional atau efek perilaku bagi pihak penerimanya. 

 Dari beberapa definisi tersebut, pengertian dukungan sosial yang dijadikan 

acuan dalam penulisan ini adalah bantuan atau pertolongan yang bersifat nyata 

maupun tidak nyata, yang diberikan oleh orang-orang yang dekat dengan individu 

untuk membantu individu tersebut dalam mengatasi kesulitan-kesulitannya, 

sehingga memberikan efek emosional dan perilaku bagi individu yang 

menerimanya. Orang yang merasa menerima dukungan sosial akan merasa senang 

dan lega, karena mereka menerima sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh 

dirinya, baik berupa nasihat, saran atau perhatian, sehingga mereka tidak merasa 

diabaikan dan mendapat jalan keluar ketika mereka sedang menghadapi masalah. 

 Dukungan sosial akan memberikan ketenangan, rasa aman, rasa percaya diri 

dan merasa diperhatikan. Dengan adanya dukungan sosial dari lingkungan sekitar, 

segala sesuatu akan terasa lebih mudah ketika mengalami keadaan yang sulit 

(Smet, 1994). 

  

2.1.4.2. Bentuk Dan Jenis Dukungan Sosial 

 Levine & Levine (1996, dalam Berns, 2004) menyatakan bentuk dukungan 

sosial (social support) sebagai sumber daya yang disediakan oleh orang lain pada 

waktu dibutuhkan. Bentuk dukungan sosial tersebut adalah: 

1.  Tangible support, misalnya berbagi barang, pakaian dan uang untuk 

membantu individu yang mengalami kesulitan;  

2.  Intellectual support, misalnya memberi informasi atau nasihat;  

37 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

TESIS  PENGARUH MOTIVASI BERPRESTASI…     ELISABETH PRIHANDRIJANI 

3.  Social support, misalnya pertemanan;  

4.  Emotional support, yaitu melibatkan kesediaan untuk mendengar dan 

empati. 

Sarafino (1998, dalam Achadiati, 2013) menjelaskan bentuk dukungan 

sosial diperoleh individu dari lingkungan sekitarnya. Jenis dukungan sosial 

dibedakan menjadi 4, yaitu: 

1. Dukungan emosional. Dukungan ini melibatkan ekspresi rasa empati dan 

perhatian terhadap individu sehingga individu tersebut merasa nyaman, 

dicintai dan diperhatikan. Dukungan ini meliputi perilaku seperti memberi 

perhatian dan afeksi serta bersedia mendengarkan keluh kesah orang lain. 

2. Dukungan penghargaan. Dukungan ini melibatkan ekspresi yang berupa 

pernyataan setuju dan penilaian positif terhadap ide-ide, perasaan dan 

performa orang lain. 

3. Dukungan instrumental. Bentuk dukungan ini melibatkan bantuan 

langsung, misalnya berupa bantuan finansial atau bantuan dalam 

mengerjakan tugas-tugas tertentu. 

4. Dukungan informasi. Dukungan yang bersifat informasi ini dapat berupa 

saran, pengarahan, dan umpan balik tentang bagaimana cara memecahkan 

masalah. 

 

2.1.4.3. Fungsi Dukungan Sosial 

 Cohen dan Wills (dalam Ningrum, 2013) membagi fungsi dukungan sosial 

yang berpengaruh terhadap seseorang menjadi dua, yaitu: 
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1. Pengaruh langsung (direct effect), merupakan dukungan sosial tertinggi 

yang berpengaruh pada kesehatan mental dan fisik. Dukungan ini 

diberikan oleh orang-orang terdekat pada saat individu sedang mengalami 

masalah, dan hal ini berpengaruh secara fisik dan meningkatkan harga diri 

individu yang dibantu. 

2. Pengaruh yang mendukung (buffering effect), yaitu dukungan sosial yang 

bertujuan untuk meringankan dampak dari adanya ketegangan pada 

individu dengan cara memberi bimbingan atau nasihat atau bentuk-bentuk 

dukungan lainnya guna meringankan masalah yang sedang dihadapi. 

 

2.1.4.4. Sumber-Sumber Dukungan Sosial 

 Dukungan sosial dapat diperoleh dari keluarga (orang tua, saudara), teman-

teman, juga dari lingkungan sekolah (dalam hal ini guru). 

 Dukungan dari orang tua merupakan dukungan sosial yang terpenting pada 

masa remaja, karena berhubungan dengan kesuksesan akademis remaja, gambaran 

diri remaja secara positif, harga diri, rasa percaya diri, motivasi dan kesehatan 

mental. Keterlibatan  orang tua  dihubungkan dengan prestasi sekolah dan 

emosional serta penyesuaian selama sekolah pada remaja  (Corviile‐Smith,  Ryan,  

Adam  & Dalicandro, 1998, dalam Tarmidi & Rambe, 2010). Dengan adanya 

dukungan sosial dari orang tua ini akan membuat remaja menjadi lebih terarah, 

lebih percaya diri dan menemukan identitas dirinya secara positif. 

 Menurut Lee & Detels (2007), dukungan sosial orang tua dapat dibagi 

menjadi dua hal, yaitu dukungan yang bersifat positif dan dukungan yang bersifat 
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negatif. Dukungan positif adalah perilaku positif yang ditunjukkan oleh orang tua, 

dan dukungan negatif adalah perilaku yang dinilai negatif yang dapat 

mengarahkan pada perilaku negatif anak (dalam Tarmidi & Rambe, 2010). 

Perilaku orang tua ini biasanya menjadi bahan pertimbangan ketika individu 

sedang mengalami suatu masalah. Bila orang tua menunjukkan bentuk perilaku 

yang positif, maka remaja akan menganggapnya sebagai sebuah bentuk dukungan 

bagi anaknya. 

 Sedangkan Gore (dalam Achadiati, 2013) menyatakan bahwa dukungan 

sosial lebih sering diperoleh dari relasi yang terdekat atau sahabat. Dukungan 

sosial yang berasal dari sahabat menjadi bentuk kekuatan tersendiri dan 

merupakan salah satu proses psikologis yang dapat menjaga perilaku sehat dalam 

diri individu. Pada beberapa budaya, teman sebaya lebih memiliki peran besar 

bagi remaja dibandingkan orang-orang lainnya (Brown, 2004; Brown & Larson, 

2002, dalam Santrock, 2007). 

  

2.1.4.5. Komponen Dukungan Sosial 

 Weiss (Wayment & Peplau, 1995, dalam Ratnaningrum, 2014) membagi 

dukungan sosial ke dalam enam komponen yang berasal dari hubungan individu 

dengan individu lain, yaitu: 

1. Attachment, terutama diberikan oleh orang-orang terdekat dan orang yang 

dipercaya, yang menimbulkan keterikatan emosional dan memberi rasa 

aman pada individu. 
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2. Social Integration, yaitu individu melakukan kegiatan bersama dengan 

teman, rekan kerja, tetangga, dan lain-lain, yang memiliki berbagai minat 

yang sama dengannya. 

3. Reassurance of Worth, yaitu individu merasa dihargai dan memperoleh 

pengakuan atas kemampuannya. Hal ini diperoleh dari adanya hubungan 

dengan orang lain. 

4. Guidance, diperoleh melalui hubungan dengan orang-orang yang dapat 

dipercaya, yang dapat memberi saran serta informasi kepada individu 

tersebut. 

5. Reliable-Alliance, biasanya berasal dari keluarga atau orang-orang yang 

memiliki hubungan dekat dengan individu yang dapat diandalkan 

bantuannya dalam segala situasi. 

6. Opportunity for nurturance, yaitu individu merasa orang lain dapat 

mengandalkan dirinya dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri 

individu. 

 

2.1.4.6.  Ciri-ciri Dukungan Sosial 

 Dukungan sosial dicirikan dengan adanya perasaan merasa disayangi 

(Henderson dkk., 1981, Parker, 1983), frekuensi kontak (Brown & Harris, 1978), 

fungsi yang berbeda-beda (Cobb, 1976, Weiss, 1974) dan hubungan yang saling 

tergantung yang abadi sepanjang waktu (dalam Sarason dkk., 1990). 

 

2.2. Kerangka Teoritis 
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2.2.1. Hubungan Antara Motivasi Berprestasi Dengan Flow Akademik Siswa 

McClelland (1987) menyatakan bahwa orang yang memiliki motivasi 

berprestasi ditandai dengan ciri-ciri suka bekerja keras, ulet, tidak suka 

membuang waktu, optimis, dan bertanggung jawab. Tidak suka membuang waktu, 

ulet, dan bertanggung jawab adalah bagian dari flow. Individu yang melakukan 

tugasnya dengan bertanggung jawab dan tidak membuang waktu dengan percuma 

akan lebih fokus dalam tugas-tugas yang sedang dia kerjakan dan membuatnya 

“hanyut” dalam pekerjaannya. 

McClelland (1987) menyatakan bahwa individu dengan kebutuhan 

berprestasi yang tinggi akan memilih untuk bertanggung jawab secara pribadi 

dalam melaksanakan tugas, mengambil resiko yang memiliki peluang sukses dan 

cenderung untuk menetapkan tujuan yang sulit, dan memiliki keinginan yang kuat 

untuk mendapatkan umpan balik bagi kinerjanya (dalam Prihatsanti, 2010). 

Individu tersebut akan berusaha untuk mengerjakan tugasnya, dan berusaha untuk 

memfokuskan dirinya saat mengerjakan tugas-tugasnya. Karena individu tersebut 

yang memilih untuk mengambil bagian tugas tersebut, maka dapat dikatakan 

bahwa dia memiliki motivasi intrinsik untuk menyelesaikan tugas tersebut. 

Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk mencapai kesuksesan dan 

berprestasi. Untuk mencapai prestasi yang diharapkan, individu membutuhkan 

kondisi yang dapat menunjangnya untuk meraih prestasi tersebut. Kondisi inilah 

yang dimaksudkan sebagai flow akademik. Yuwanto (2013) menyatakan bahwa 

flow berhubungan dengan motivasi, artinya apabila individu tidak memiliki 

motivasi untuk melakukan suatu kegiatan maka kondisi flow akan sulit dicapai, 
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dan individu tersebut akan mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian, 

sulit merasakan kenyamanan dan sulit mendorong dirinya untuk melakukan 

kegiatan tertentu. Motivasi berprestasi jugalah yang akan menjadi penggerak bagi 

individu untuk dapat menggunakan waktunya secara optimal dalam belajar, 

sehingga individu tersebut tidak akan bermalas-malasan, apatis dan bersikap 

seenaknya dengan proses pembelajaran yang dijalaninya.  

 

2.2.2. Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Flow Akademik Siswa 

 Ketika siswa mampu memfokuskan diri dalam belajar, mengerjakan tugas 

dan tanggung jawabnya sebagai pelajar, menikmati proses pembelajaran sebagai 

sesuatu yang menyenangkan dan memiliki motivasi intrinsik yang kuat, hal ini 

akan membuat siswa tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan dalam 

belajar. Siswa yang mengalami flow akademik akan lebih memiliki semangat 

belajar yang kuat sehingga prestasi belajar mereka akan optimal. 

Kondisi flow seperti ini tidak terlepas dari dukungan sosial yang mereka 

dapatkan dari orang tua (keluarga) dan teman. Orang tua memiliki peranan yang 

sangat besar dalam memberikan pendidikan dan lingkungan yang mendukung 

bagi terciptanya perkembangan yang optimal dalam prestasi belajar anak-anaknya. 

Jika seorang individu mendapatkan perasaan nyaman karena adanya kasih sayang, 

penghargaan dan dorongan motivasi dari orang tuanya (emotional support) dan 

didukung dengan adanya fasilitas belajar yang memadai, seperti penyediaan buku 

penunjang, alat tulis, komputer/laptop dan penyediaan uang guna membayar uang 

sekolah, uang saku, bahkan uang untuk biaya les tambahan (instrumental/tangible  
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support), serta mendapat dukungan pertemanan (companionship support) dan 

dukungan berupa informasi atau bantuan dalam mempelajari materi pelajaran 

(informational support), maka individu tersebut akan memiliki motivasi belajar 

yang kuat dan dapat melaksanakan tanggung jawab akademiknya dengan optimal. 

Dukungan sosial yang didapatkan individu akan membuat individu 

tersebut mampu mengatasi stres dan beban permasalahan yang dihadapinya, 

karena dia memiliki orang yang dia percayai untuk dapat menolongnya. Hal ini 

akan berdampak pada terciptanya prestasi belajar yang optimal. Alvaro (2010) 

menyatakan bahwa sumber daya pribadi dan sumber daya sosial (dukungan 

emosional, bantuan teman dan keluarga) menjadi penyangga dampak negatif dari 

peristiwa kehidupan yang penuh stress. Semakin besar dukungan sosial, akan 

mengakibatkan lebih rendahnya burnout dan semakin tinggi prestasi akademik. 

Meece & Askew dalam Harris, dkk. (2012: 148) menyatakan bahwa 

peranan orang tua antara lain sebagai role model dan sumber informasi yang 

membentuk persepsi nilai dan kemampuan anak-anaknya. Mereka menyampaikan 

informasi tentang hal-hal yang penting dan bernilai melalui kegiatan saat bekerja 

dan saat senggang. Keyakinan orang tua tentang kemampuan anaknya sangat 

berpengaruh pada keyakinan anaknya tentang kemampuan akademiknya (Bhanot 

& Jovanovic, 2009; Bleeker & Jacobs, 2004; Eccles et al., 1998; Jacobs, 1991; 

Jacobs & Eccles, 1992; Kurtz-Costes, Rowley, Harris-Britt, & Woods, 2008). 

Selain orang tua, pihak lain yang memiliki peranan besar dalam kehidupan 

siswa (SMA) adalah teman sebaya. Rodkin & Ryan dalam Harris dkk. (2012: 369) 

menyatakan bahwa teman sebaya berperan penting dalam memberikan dukungan 
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sosial. Rasa keterkaitan dengan pihak lain dianggap menjadi dasar kebutuhan 

sosial untuk berkembangnya motivasi intrinsik dan keterlibatan (Skinner, Furrer, 

Marchand, & Kindermann, 2008).  

Dari teman sebaya ini, individu bisa mendapatkan kehangatan 

persahabatan, rasa saling memiliki dan dukungan sosial. Namun peranan penting 

dalam hal dukungan sosial tetap ada pada orang tua, karena orang tua memiliki 

interaksi yang kuat dengan anaknya. Hubungan dengan teman dapat menjadi 

pudar oleh waktu seiring dengan adanya perubahan dalam diri individu tersebut, 

misalnya karena terpisah oleh waktu dan jarak. Namun hubungan dengan orang 

tua tetap akan ada. 

Dukungan sosial yang diberikan oleh teman dapat berupa pemberian 

informasi tentang jadwal ulangan, tugas, dan pembimbingan oleh teman (tutor 

sebaya) bila menghadapi kesulitan (informational support). Dapat juga berupa 

dukungan pertemanan (companionship support) berupa kesempatan untuk 

berinteraksi secara akrab, jalan-jalan bersama, sehingga membuat individu 

tersebut merasa diterima dan dihargai dengan baik. Siswa juga bisa mendapatkan 

dukungan emosional dalam bentuk pemberian motivasi dan penghargaan dari 

teman-temannya. Pendapat senada disampaikan oleh Rodkin & Ryan dalam 

Harris (2012: 369) yang menyatakan dukungan emosional yang diberikan oleh 

teman sebaya dapat berupa sumber validasi, pemberian semangat dan rasa aman 

di sekolah (Wentzel, 2005). Selain itu, sebagai sumber dukungan informasi, teman 

sebaya dapat menolong temannya dalam menghadapi masalah sosial dan 

akademik dengan memberikan saran-saran dan informasi yang berharga. 
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 Semakin banyak dukungan sosial yang didapatkan oleh individu, akan 

semakin membuatnya merasa nyaman dan memiliki motivasi untuk berprestasi 

secara optimal. 

 

2.2.3. Hubungan Antara Motivasi Berprestasi Dan Dukungan Sosial Dengan 

Flow Akademik Siswa 

Individu yang memiliki motivasi berprestasi akan melakukan tugasnya 

secara bertanggung jawab karena ingin mencapai keberhasilan dan menghindari 

kegagalan. Motivasi tersebut akan mendorong individu untuk memenuhi tujuan 

yang ditentukannya karena dia meyakini ada manfaat dan kepentingan tertentu 

dalam tujuan yang ditetapkannya. Bila di dalam melakukan tugas-tugasnya 

tersebut individu ini mendapat dukungan dari keluarga dan lingkungan di 

sekitarnya, maka akan membuat individu tersebut merasakan kesejahteraan dan 

kenyamanan dalam bekerja. 

Ketika siswa dapat memfokuskan diri dalam belajar, mengerjakan tugas 

atau ulangan, menikmati proses pembelajaran sebagai sesuatu yang 

menyenangkan dan memiliki motivasi intrinsik yang kuat, hal ini akan 

menyebabkan siswa menjadi individu yang tidak mudah menyerah saat 

menghadapi kesulitan dalam belajar. Individu tersebut akan memiliki 

ketangguhan dan tekad yang kuat karena dia memiliki tujuan yang pasti, yaitu 

untuk berprestasi secara akademik. Siswa yang memiliki motivasi untuk 

berprestasi akan terus berusaha untuk dapat memahami dan menyerap materi 

pelajaran yang diberikan oleh para guru.  
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Csikzentmihalyi mengatakan bahwa keterlibatan remaja dalam kegiatan 

akan mendorong hadirnya kesejahteraan subjektif pada diri remaja tersebut. 

Semakin banyak teman yang dimiliki, maka semakin bervariasi sumber 

kesejahteraan subjektif remaja, karena makin banyak juga tuntutan yang harus 

dipenuhi agar diterima oleh kelompok (dalam Santoso, 2011). Hal ini 

menunjukkan bahwa individu yang memiliki motivasi berprestasi (dalam hal ini, 

akademik) dan mendapat dukungan dari keluarga dan teman-temannya akan 

menimbulkan rasa nyaman dan sejahtera sehingga individu dapat terhanyut saat 

mengerjakan aktivitas belajarnya.  

Pomerantz dkk. (dalam Harris dkk., 2012:421) menyatakan bahwa 

keterlibatan orang tua dalam proses belajar anaknya akan berakumulasi dari waktu 

ke waktu dan memberikan efek yang semakin besar, terutama bila kedua orang tua 

(ayah dan ibu) terlibat. Orang tua yang terlibat dalam proses belajar anaknya akan 

lebih dapat memberikan dukungan dalam bentuk memahami dan berkontribusi 

dalam menolong anaknya. Keterlibatan orang tua akan terasa optimal bila 

mendukung dan membentuk otonomi anak, memfokuskan pada proses belajar dan 

ditunjukkan dengan adanya afeksi yang positif. 
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Gambar 1. Kerangka konseptual 
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2.3. Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ada pengaruh motivasi berprestasi dan dukungan sosial terhadap flow 

akademik pada siswa SMA “X” di Surabaya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tipe Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang menekankan  

analisisnya pada pengolahan data numerikal dengan menggunakan metode 

statistika untuk menguji hipotesa (Azwar, 2012). Penelitian kuantitatif di sini 

dilakukan dengan cara melakukan survei. Survei dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuesioner dengan skala motivasi berprestasi, skala dukungan sosial 

dan skala flow akademik. Tipe penelitian survei ini sering disebut sebagai 

penelitian korelasional.  

 Peneliti menggunakan tipe penelitian ini karena terkait dengan tujuan 

penelitian yaitu menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian, 

yaitu hubungan antara motivasi berprestasi dan dukungan sosial dengan flow 

akademik pada siswa.  

 

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian 

Menurut Kerlinger (2000), variabel adalah simbol atau lambang yang 

padanya dilekatkan bilangan atau arti. Penelitian ini menggunakan variabel-

variabel sebagai berikut: 
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1. Variabel terikat atau yang biasa disebut variabel Y, yaitu variabel yang 

diukur untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel lain (Azwar, 

2012). Variabel Y dalam penelitian ini adalah flow akademik,  

2. Variabel bebasnya atau disebut juga variabel X adalah variabel yang 

variasinya mempengaruhi variabel lain (dalam Azwar, 2012). Variabel X 

dalam penelitian ini adalah motivasi berprestasi dan dukungan sosial.  

Pengaruh antar kedua variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

   

        

  

 

Gambar 2. Skema pengaruh motivasi berprestasi dan dukungan sosial 

dengan flow akademik 

 

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Menurut Azwar (2012), definisi operasional adalah definisi mengenai 

variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut 

yang diamati. 

 

3.3.1. Definisi Operasional Variabel Flow Akademik 

 Definisi operasional variabel flow akademik adalah sebuah kondisi ketika 

seseorang merasa nyaman, mampu konsentrasi secara penuh dan terhubung 
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(X1) 
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dengan aktivitas yang dikerjakannya, serta memiliki motivasi dari dirinya sendiri 

untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akademik. Definisi ini dibangun 

berdasarkan teori Csikszentmihalyi yang sudah dikembangkan oleh Bakker. 

Bakker mengemukakan ada tiga indikator flow, yaitu Absorption, Work 

Enjoyment, dan Intrinsic work motivation karena lebih spesifik pada situasi kerja 

atau kegiatan akademik yang berkaitan dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan 

oleh individu.  

 Flow akademik diukur berdasarkan jumlah skor yang diperoleh individu 

atas respon yang diberikan pada pernyataan-pernyataan dalam kuesioner. Semakin 

tinggi skor yang diperoleh, semakin tinggi pula flow akademiknya. 

 

3.3.2. Definisi Operasional Variabel Motivasi Berprestasi  

 Definisi operasional variabel motivasi berprestasi adalah dorongan untuk 

mendapatkan kesuksesan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan segenap 

usaha dan kemampuannya, serta menjadi lebih unggul dibandingkan orang lain. 

Definisi ini dibangun berdasarkan teori motivasi berprestasi yang dikembangkan 

oleh McClelland. 

 Indikator-indikator motivasi berprestasi adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki tanggung jawab dan ulet dalam melakukan semua tugasnya dengan 

sebaik-baiknya. 

2. Menyukai tantangan dan berusaha untuk mengatasi tantangan tersebut. 

3. Mengharapkan adanya umpan balik yang konkrit untuk menentukan tindakan 

yang lebih efektif untuk mencapai prestasi. 
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4. Memiliki tujuan yang realistis dan sesuai dengan kemampuannya 

5. Mempertimbangkan resiko yang harus dihadapinya. 

Motivasi berprestasi diukur berdasarkan jumlah skor yang diperoleh individu 

atas respon yang diberikan pada pernyataan-pernyataan dalam kuesioner. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin tinggi pula motivasi 

berprestasinya. 

 

3.3.3. Definisi Operasional Variabel Dukungan Sosial 

 Definisi operasional variabel dukungan sosial adalah bantuan atau dukungan 

yang diterima individu dari orang lain dalam mengatasi kesulitannya dan 

memberikan efek emosional dan perilaku bagi individu tersebut.  

 Dukungan sosial dapat diperoleh dari keluarga (orang tua, saudara), teman-

teman, juga dari lingkungan sekolah; yang pada intinya adalah orang-orang lain 

yang berinteraksi dengan individu, yang bisa memberikan rasa nyaman secara 

fisik dan psikologis. Indikator dalam dukungan sosial ini adalah dukungan 

emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan 

informasi. 

1. Dukungan emosional mencakup kehangatan, perilaku seperti memberi 

perhatian dan afeksi serta bersedia mendengarkan keluh kesah orang lain. 

2. Dukungan penghargaan mencakup penilaian positif terhadap ide-ide, 

perasaan dan performa orang lain. 

53 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

TESIS  PENGARUH MOTIVASI BERPRESTASI…     ELISABETH PRIHANDRIJANI 

3. Dukungan instrumental dalam bentuk bantuan langsung yang dibutuhkan 

individu, misalnya berupa bantuan finansial atau bantuan dalam mengerjakan 

tugas-tugas tertentu. 

4. Dukungan informasi mencakup pemberian saran, pengarahan, dan umpan 

balik tentang bagaimana cara memecahkan masalah. 

 Dukungan sosial yang dirasakan oleh individu (dalam hal ini para siswa) 

ditunjukkan melalui respon-respon yang diberikan oleh para siswa terhadap 

pernyataan yang terdapat pada skala dukungan sosial. Semakin tinggi skor yang 

didapatkan, maka semakin tinggi pula dukungan sosial yang dirasakan oleh siswa 

tersebut.  

 

3.4. Populasi Dan Sampel Penelitian 

 Menurut Zainuddin (2011), populasi adalah sebuah kumpulan dari individu-

individu, unit-unit atau unsur-unsur dengan ciri-ciri yang sama. Populasi pada 

penelitian ini adalah siswa kelas X (sepuluh) SMA “X” di Surabaya tahun ajaran 

2015/2016 berjumlah 394 orang. 

Populasi sebagai daerah penggeneralisasian hasil penelitian ini 

menggunakan karakteristik sebagai berikut: 

1. Siswa SMA kelas X (sepuluh) dengan usia 14-17 tahun 

2. Jenis kelamin laki-laki atau perempuan tidak dibedakan, karena semua 

memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi subyek penelitian. 

3. Tempat tinggal siswa juga tidak dibedakan, antara siswa yang tinggal 

bersama keluarganya, menumpang di rumah saudara, ataupun yang kos. 
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 Sampel adalah himpunan bagian (subset) dari suatu populasi (Zainuddin, 

2011). Kerlinger (2000) mengemukakan bahwa jumlah sampel yang semakin 

besar akan mencerminkan keadaan populasi yang semakin representatif . Tujuan 

pengambilan sampel adalah mengurangi jumlah subyek yang akan diteliti, 

generalisasi terhadap hasil penelitian dan menonjolkan sifat-sifat umum dari 

populasi. 

 Tehnik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Cluster Random Sampling. Tehnik ini digunakan jika berdasarkan kriteria 

tertentu, populasi dianggap homogen. Peneliti mengundi kelas X (sepuluh) yang 

akan digunakan sebagai sampel penelitian. Tehnik random sampling ini 

diharapkan mampu mewakili populasi seperti yang diharapkan dalam penelitian.  

Penentuan jumlah sampel yang dibutuhkan menggunakan tabel Krejcie 

dan Morgan dengan tingkat kesalahan 5%. Bila jumlah populasinya sebesar 394 

orang, maka berdasarkan tabel tersebut jumlah sampelnya adalah sebesar 196. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah salah satu bagian penting dalam proses 

penelitian untuk mengetahui gambaran responden dalam penelitian yang 

ditentukan oleh penggunaan tehnik pengumpulan data yang tetap sehingga 

diperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan jenis skala Likert sebagai 

alat pengumpul data. Menurut Hadi (2004) alasan penggunaan kuesioner ini 

adalah: 
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1. Subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. 

2. Pernyataan-pernyataan subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat 

dipercaya. 

3. Interpretasi subyek kepada pernyataan yang diajukan adalah sama dengan 

yang dimaksud penulis. 

Skala Likert yang digunakan dalam kuesioner ini berisi 4 pilihan jawaban, 

yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju 

(STS). Pada pernyataan favourable subyek mendapat skor 4 bila menjawab 

Sangat Setuju (SS), skor 3 bila menjawab Setuju (S), skor 2 bila menjawab Tidak 

Setuju (TS) dan skor 1 bila menjawab Sangat Tidak Setuju (STS). Sedangkan 

pada pernyataan unfavourable subyek mendapat skor 1 bila menjawab Sangat 

Setuju (SS), skor 2 bila menjawab Setuju (S), skor 3 bila menjawab Tidak Setuju 

(TS) dan skor 4 bila menjawab Sangat Tidak Setuju (STS). 

Kuesioner ini tidak menggunakan pilihan jawaban netral karena (Hadi, 2004): 

1. Jawaban netral dapat memiliki arti ganda, yaitu belum memberikan jawaban, 

atau dapat juga diartikan netral bahkan ragu-ragu. Kategori yang multi 

interpretable seperti ini tidak diharapkan dalam suatu instrumen. 

2. Tersedianya jawaban di tengah menimbulkan kecenderungan bagi responden 

untuk menjawab di tengah, terutama bagi mereka yang ragu-ragu atau arah 

kecenderungan jawabannya ke arah setuju atau ke arah tidak setuju. 

3. Pilihan jawaban SS-S-TS-STS ditujukan untuk melihat kecenderungan 

pendapat responden. Bila disediakan pilihan jawaban netral, akan 
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menghilangkan banyak data penelitian dan mengurangi banyaknya informasi 

yang dapat diperoleh dari para responden. 

 

3.5.1. Instrumen Penelitian 

3.5.1.1. Instrumen Flow Akademik 

 Instrumen untuk mengukur flow akademik menggunakan The Flow 

Inventory for Student (LIS) yang disusun oleh Yuwanto (2011). Alat ukur ini 

dipilih karena sesuai dengan aspek yang akan diukur oleh peneliti. Alat ukur  LIS 

memiliki reliabilitas yang baik yaitu  0.765 (Yuwanto, 2011). Selain itu LIS juga 

telah diujicobakan kepada mahasiswa oleh Arif (2013), Candra (2013), dan 

Santoso (2014). Alat ukur LIS terdiri dari 10 butir soal, dengan pembagian aspek 

absorption terdiri dari 4 butir soal, aspek enjoyment terdiri dari 3 butir soal, dan 

aspek intrinsic motivation terdiri dari 3 butir soal. Alat ukur LIS berisi 

pernyataan-pernyataan dengan 4 pilihan jawaban untuk setiap nomer. Tiap pilihan 

jawaban akan diberi skor dan skor-skor tersebut dijumlahkan hingga menjadi skor 

total. Skor dikatakan tinggi bila skor total yang didapatkan dari kuesioner tinggi, 

dan dikatakan rendah bila skor yang didapat dari kuesioner flow akademik juga 

rendah. 

 Untuk penggunaan skala Flow akademik ini, penulis telah meminta izin 

kepada bapak Listyo Yuwanto selaku pembuat skala Flow Akademik pada hari 

Jumat, 29 April 2016 melalui telpon. Beliau memberikan ijin penelitian kepada 

peneliti. 
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 Tabel 3.1. Blue Print Kuesioner Flow Akademik 

Aspek  Favourable Unfavourable Jumlah Butir 

Absorption 1, 2, 5, 9 - 4 

Enjoyment 4, 7, 10 - 3 

Intrinsic 

motivation 

3, 6, 8 - 3 

Total   10 

 

3.5.1.2. Instrumen Motivasi Berprestasi  

 Instrumen penelitian untuk mengambil data tentang motivasi berprestasi 

akan menggunakan kuesioner buatan peneliti yang mengacu pada teori Motivasi 

Berprestasi yang dikemukakan oleh McClelland (1987). Instrumen penelitian ini 

berbentuk skala Likert yang terdiri dari empat pilihan jawaban dengan 

menghilangkan pilihan jawaban di tengah karena dapat menimbulkan 

kebingungan dan tidak memiliki nilai yang jelas. Skala ini terdiri dari 30 butir 

pernyataan. Pada skala  ini terdapat butir pernyataan favourable dan unfavourable. 

Butir-butir pernyataan pada skala ini didasarkan pada indikator-indikator sebagai 

berikut: 

1. Memiliki tanggung jawab dan keuletan untuk melakukan semua tugasnya 

dengan sebaik-baiknya. 

2. Menyukai tantangan dan berusaha untuk mengatasi tantangan tersebut. 

3. Mengharapkan adanya umpan balik yang konkrit untuk menentukan tindakan 

yang lebih efektif untuk mencapai prestasi. 

4. Memiliki tujuan yang realistis dan sesuai dengan kemampuannya 

5. Mempertimbangkan resiko yang harus dihadapinya. 
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Tabel 3.2. Blue Print Kuesioner Motivasi Berprestasi 

Aspek  Favourable Unfavourable Jumlah Butir 

Tanggung jawab 

dan keuletan 

6, 10, 13, 19, 20 1, 8, 16, 21, 27 10 

Suka tantangan 3, 4, 5, 11, 36 9, 23, 30, 37 9 

Umpan Balik 15, 26, 32 17, 29, 33 6 

Tujuan realistis 7, 12, 14 18, 28, 35 6 

Resiko 2, 24, 31 22, 25, 34, 38 7 

Total 19 19 38 

 

3.5.1.3. Instrumen Dukungan Sosial 

Instrumen dukungan sosial orang tua, guru dan teman sebaya 

menggunakan skala dukungan sosial yang dikembangkan oleh peneliti dengan 

menggunakan beberapa aspek yang diambil dari penjelasan Sarafino (1998), yaitu 

dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan 

dukungan informasional. Pada skala ini setiap butir pernyataan berlaku untuk 

sumber dukungan yang berasal dari orang tua, guru dan teman. Skala yang 

digunakan menggunakan skala Likert dengan empat pilihan jawaban. Subyek 

diminta untuk menilai seberapa sering pernyataan tersebut terjadi pada diri 

subyek. Jumlah pernyataan skala Dukungan Sosial adalah 40 aitem. Semakin 

tinggi skor yang didapat siswa menunjukkan semakin besar dukungan sosial yang 

diterima oleh siswa tersebut. 

Tabel 3.3. Blue Print Kuesioner Dukungan Sosial 

Aspek  Favourable Unfavourable Jumlah Butir 

Dukungan Emosional 5, 7, 27, 28, 29 1, 30, 31, 33, 34 10 

Dukungan Penghargaan 11, 16, 36, 39 4, 9, 10, 18, 40 9 

Dukungan Instrumental 3, 20, 21, 26, 35 13, 15, 17, 22, 25 10 

Dukungan Informasional 2, 6, 8, 12, 14, 19 23, 24, 32, 37, 38 11 

Total 20 20 40 
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3.6. Uji Validitas Dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.6.1. Uji Validitas 

Sebelum memulai menganalisis data, peneliti melakukan pengujian 

validitas dan reliabilitas alat ukur.  Menurut Azwar (2012), validitas menunjukkan 

tingkat kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya terhadap 

gejala-gejala yang hendak diukur. Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui butir-butir pernyataan yang digunakan telah mengukur variabel 

operasional atau tidak. Pada skala motivasi berprestasi dan skala dukungan sosial, 

peneliti menggunakan skala buatan sendiri.  

Uji validitas terhadap alat ukur dilakukan dengan cara: 

1. Validitas Isi (Content Validity) 

Menurut Azwar (2012) validitas isi adalah validitas yang diestimasi melalui 

pengujian terhadap isi tes dengan analisa profesional (professional judgment) 

untuk menunjukkan sejauhmana aitem-aitem dalam tes mencakup 

keseluruhan kawasan yang akan diukur. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

keterkaitan antara definisi dimensi dengan aitem-aitem yang dibuat, 

mengetahui kriteria penulisan aitem yang tepat, dan mengetahui kesesuaian 

pengertian dimensi dengan konstruk yang hendak diukur. Validitas isi ini 

diperoleh dengan cara meminta bantuan 2 orang dosen Fakultas Psikologi 

Universitas Airlangga, yaitu Iwan Wahyu Widayat, M. Psi., Psikolog dan 

Fitri Andriani, S. Psi., M. Si. dan 1 orang guru Bimbingan dan Konseling 

pada SMA Kristen Petra 2 Surabaya, yaitu Drs. Nugroho Setiyo Relawanto, 

M.Psi. 
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Tabel 3.4. Hasil professional judgment  

Skala Motivasi Berprestasi 

Nama Rater Saran Perbaikan 

Iwan Wahyu Widayat, 

M. Psi., Psikolog. 

1. Perlu memperjelas dasar teori yang 

digunakan dalam menyusun indikator-indikator 

skala yang dibuat, dan harus selaras antara 

definisi operasional, indikator dan instrumen 

yang dikembangkan. 

2. Beberapa item pernyataan masih kurang 

relevan dengan indikatornya, beberapa masih 

rancu dengan indikator lain. 

3. Perlu memperjelas yang mana yang dimensi 

dan yang mana yang indikator dalam konstruk 

teori yang digunakan. 

4. Pertimbangkan jumlah item yang dibuat agar 

ketika diuji coba dan banyak yang gugur, tidak 

sampai mengurangi indikatornya. 

Fitri Andriani, S. Psi., 

M. Si. 

1. Overlap beberapa item antar indikator. 

2. Istilah yang digunakan terlalu umum, dapat 

dibuat lebih spesifik agar konkrit. 

3. Perhatikan F dan UF (agar tidak salah skor). 

4. Istilah diperkaya (variasi) agar tidak 

mengulang kata yang sama beberapa kali. 
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Drs. Nugroho S. R., M. 

Psi. 

1. Pernyataan sebaiknya diawali subyek 

(struktur kalimat). 

2. Penggunaan kata „saya‟ kadang berlebihan 

(beberapa kali), jadi bisa dikurangi. 

3. Ada overlap beberapa item antar indikator. 

4. Perlu diperhatikan lagi substansi/ struktur F 

dan UF, agar tidak terjadi kesalahan skor. 

5. Keseimbangan jumlah pernyataan antara F 

dan UF. 

 

Skala Dukungan Sosial 

Nama Rater Saran Perbaikan 

Iwan Wahyu Widayat, 

M. Psi., Psikolog. 

1. Perlu memperjelas sumber dukungan 

sosialnya (orang tua, teman, guru). Jika perlu, 

masing-masing sumber dikembangkan item 

tersendiri. 

2. Beberapa item pernyataan masih kurang 

relevan dengan indikatornya, beberapa item 

masih rancu dengan indikator lain. 

3. Perlu memperjelas indikator untuk masing-

masing dimensi. 

4. Perlu dipertimbangkan jumlah item yang 

dibuat, agar tidak terlalu sedikit.  
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Fitri Andriani, S. Psi., 

M. Si. 

1. Beberapa item ada yang nampaknya 

tertukar/sama antar indikator. 

2. Istilah dibuat variasi agar tidak mengulang 

kata yang sama. 

3. Pahami beberapa arti kata agar tidak 

disalahartikan oleh siswa (kalau arti beda, 

maka yang diukur bisa beda). 

Drs. Nugroho S. R., M. 

Psi. 

1. Beberapa pernyataan kurang konkrit. 

2. Ada kata-kata yang diulang beberapa kali. 

3. Overlap beberapa item antar indikator. 

4. Diupayakan jumlah item F dan UF seimbang. 

5. Kata-kata dalam item yang kurang 

efektif/perlu, sebaiknya dihilangkan. 

 

Setelah mendapat kritik dan saran dari para ahli, selanjutnya peneliti 

memperbaiki alat ukur dan setelah itu melakukan uji coba pada para siswa. 

2. Uji Validitas Aitem 

Uji validitas aitem dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor aitem dengan 

skor total skalanya (Corrected Item–Total Correlation) dengan level of 

significancy sebesar 0,30. Apabila suatu aitem memiliki nilai r lebih besar 

dari 0,30 maka dapat dikatakan aitem tersebut bagus dan bila suatu aitem 

memiliki nilai r lebih kecil dari 0,30 maka aitem tersebut tidak dapat 
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digunakan karena kurang baik. Kuesioner ini diujicobakan pada 38 siswa 

kelas XI (sebelas) SMA “X” di Surabaya. 

Hasil uji validitas aitem sebagai berikut: 

a. Skala Flow Akademik 

Dari hasil pengujian diketahui bahwa salah satu aitem dalam skala Flow 

akademik ini, yaitu aitem 3 memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation 

sebesar 0,215. Hal ini menunjukkan bahwa aitem tersebut tidak dapat 

digunakan karena hasilnya kurang baik (< 0,30). Jumlah aitem pada indikator 

intrinsic motivation hanya 3 buah. Bila salah satu aitem tidak digunakan 

karena hasilnya kurang baik, maka jumlah aitem pada indikator intrinsic 

motivation akan menjadi dua aitem. Setelah meminta saran dari dosen 

pembimbing, peneliti tetap menggunakan aitem tersebut, dengan 

pertimbangan agar jumlah aitem cukup mewakili indikator tersebut. 

Sedangkan aitem-aitem yang lainnya menunjukkan hasil yang baik sehingga 

dapat digunakan. 

 

b. Skala Motivasi Berprestasi 

Jumlah aitem yang diuji cobakan sebanyak 38 aitem. Setelah diuji coba ada 

15 aitem yang dihilangkan, yaitu aitem nomer 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 

27, 29, 30, 32, 33, 38. 
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Tabel 3.5. Blue print dari Skala Motivasi Berprestasi setelah uji coba 

Aspek  Favourable Unfavourable Jumlah 

Butir 

Tanggung jawab 

dan keuletan 

5, 7, 11, 12 1 5 

Suka tantangan 3, 4, 22 6, 14, 23 6 

Umpan Balik 17 9 2 

Tujuan realistis 8 10, 18, 21 4 

Resiko 2, 15, 19 13, 16, 20 6 

Total 12 11 23 

 

c. Skala Dukungan Sosial 

Jumlah aitem yang diujicobakan pada skala Dukungan Sosial adalah 40 

aitem. Setelah diuji coba ada 3 aitem yang dihilangkan, yaitu aitem nomer 1, 

9, dan 13.  

 

Tabel 3.6. Blue Print Skala Dukungan Sosial setelah diuji coba 

Aspek  Favourable Unfavourable Jumlah Butir 

Dukungan 

Emosional 

4, 6, 24, 25, 26 27, 28, 30, 31 9 

Dukungan 

Penghargaan 

9, 13, 33, 36 3, 8, 15, 37 8 

Dukungan 

Instrumental 

2, 17, 18, 23, 32 12, 14, 19, 22 9 

Dukungan 

Informasional 

1, 5, 7, 10, 11, 16 20, 21, 29, 34, 35 11 

Total 20 17 37 

 

3.6.2. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas, menurut Azwar (2012) merujuk pada pengertian konsistensi 

atau stabilitas, yaitu sejauhmana pengukuran tersebut dapat memberikan hasil 

yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subyek 

65 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

TESIS  PENGARUH MOTIVASI BERPRESTASI…     ELISABETH PRIHANDRIJANI 

yang sama. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan reliability 

coefficient Alpha Cronbach dengan bantuan program SPSS 20 for Windows. Bila 

nilai koefisien reliabilitas lebih besar sama dengan 0,5, maka instrumen tersebut 

dapat dikatakan reliabel. Dan bila nilai koefisien reliabilitas lebih kecil sama 

dengan 0,5, maka instrumen tersebut dapat dikatakan tidak reliabel. 

 Hasil uji reliabilitas Alpha Cronbach pada masing-masing skala adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.7. Uji Reliabilitas Alpha Cronbach 

Skala Nilai Alpha Cronbach 

Flow Akademik 0, 798 

Motivasi Berprestasi 0,847 

Dukungan Sosial 0, 945 

 

3.6.3. Uji Asumsi 

 Peneliti melakukan uji normalitas untuk mengetahui normalitas sebaran 

data, apakah penyebaran data dari hasil pengumpulan kuesioner mengikuti 

distribusi normal atau tidak. Sebaran data dinyatakan normal jika p> 0,05 dengan 

menggunakan tehnik Kolmogorov-Smirnov, dengan bantuan program SPSS 20 

for Windows. 

Pada uji asumsi, selain mengukur uji normalitas, juga dilakukan 

pengukuran uji linearitas untuk mengetahui apakah korelasi antar variabel dalam 

penelitian ini bersifat linier atau tidak, yaitu pasangan data antara variabel bebas 
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dan variabel terikat memiliki bentuk garis lurus/linier atau tidak. Syaratnya adalah 

p> 0,05, dan diuji dengan bantuan program SPSS 20 for Windows. 

 

3.7. Analisis Data 

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda, yang digunakan untuk menganalisis peramalan nilai pengaruh 

dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada 

atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara dua variabel bebas 

atau lebih dengan satu variabel terikat (Sarwono, 2007). 

Data kuantitatif  dalam penelitian ini  akan  diolah  secara statistik  

meliputi  uji instrumen, uji asumsi, serta uji hipotesis. Pengujian secara statistik 

dilakukan dengan menggunakan alat bantu program SPSS 20 for windows. 

Persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 

Y  = Flow akademik 

a  = nilai konstanta 

b1, b2  = koefisien regresi 

X1 = Motivasi Berprestasi 

X2 = Dukungan Sosial 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Penelitian 

4.1.1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di sebuah SMA swasta “X” di kawasan Surabaya 

Timur. Sekolah ini dibangun pada tahun 1979 dan diresmikan pada tahun 1983. 

Sekolah ini memiliki komitmen melayani masyarakat dengan selalu berusaha 

meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan 

zaman di era globalisasi ini. 

 

4.1.2. Karakteristik Umum Subyek Penelitian 

 Subyek adalah para siswa kelas X (sepuluh) SMA “X” yang berjumlah 196 

orang dan terdiri dari 89 siswa laki-laki (45,4%) dan 107 siswa perempuan 

(54,6%). Subyek penelitian ini terkait dengan karakteristik penelitian, yaitu 

subyek adalah siswa kelas X (sepuluh) yang baru memasuki jenjang Sekolah 

Menengah Atas dan mengalami masa penyesuaian diri karena pindah ke tempat 

yang baru dengan lingkungan dan teman-teman yang relatif baru. Di jenjang SMA 

ini mereka mengalami perubahan cara dan kebiasaan belajar, dari yang tadinya 

lebih banyak dibimbing oleh guru menjadi lebih mandiri dan aktif dalam belajar. 

Peneliti mendata semua kelas X (sepuluh) dan mengambil kelas secara acak 

untuk dijadikan sebagai sampel penelitian.  
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Berikut ini adalah tabel data demografi responden:  

Tabel 4.1. Data Demografi Responden 

Aspek Keterangan Jumlah Prosentase 

Jenis Kelamin Laki-laki 89 45,4% 

 Perempuan 107 54,6% 

Tinggal  

 

 

 

Bersama orang tua 

Menumpang di rumah 

saudara 

Kost 

Bersama wali 

186 

4 

 

4 

2 

 

95% 

2% 

 

2% 

1% 

Pekerjaan Orang tua Wiraswasta 

Pegawai swasta 

Lain-lain 

Ibu bekerja 

133 

41 

22 

71 

 

67,9% 

20,9% 

11,2% 

36,2% 

 

 

4.2. Pelaksanaan Penelitian 

4.2.1. Tahap persiapan penelitian 

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam persiapan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan topik penelitian. 

Penentuan topik penelitian ini berdasarkan analisa peneliti terhadap 

permasalahan yang ada di lapangan, terutama berkaitan dengan sikap dan 

perilaku siswa dalam belajar. 
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2. Mencari kajian pustaka berupa buku, jurnal, artikel dan sumber dari internet 

yang sesuai dengan topik yang telah dipilih, sehingga menunjang dalam 

penulisan tesis ini. 

3. Mengajukan judul penelitian pada dosen pembimbing dan meminta 

pertimbangan kepada dosen pembimbing supaya judul yang dipilih layak 

untuk diteliti. 

4. Menentukan metode penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. 

5. Menyusun alat ukur penelitian berdasarkan teori yang didapat dari literatur.  

Membuat definisi operasional, indikator berdasarkan teori yang digunakan. 

6. Melakukan uji validitas isi alat ukur dengan bantuan dari professional 

judgement yang terdiri dari dua orang dosen Fakultas Psikologi Universitas 

Airlangga dan seorang guru Bimbingan Konseling dari sekolah tempat 

penelitian dilakukan. Setelah itu merekap seluruh masukan dari professional 

judgement dan merevisi alat ukur. 

7. Mengajukan surat izin penelitian pada sekolah yang dituju sebagai tempat 

penelitian. Setelah mendapat izin, langsung melakukan uji coba alat ukur pada 

38 siswa kelas XI (sebelas) untuk mengetahui aitem yang reliabel dan valid. 

8. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan aitem yang telah diuji 

validitas dan reliabilitasnya. Setelah itu melakukan analisa terhadap data 

tersebut. 
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4.2.2. Pelaksanaan Penelitian 

 Peneliti melakukan pengambilan data pada tanggal 10 Mei 2016 pada pukul 

08.10-08.55 untuk kelas X-3, untuk kelas X-5 dan X-4 pada pukul 10.00-10.45 

sedangkan untuk kelas X-6 pada pukul 13.15-14.00. Untuk kelas X-1 

pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2016 pada pukul 11.45-

12.30. Sedangkan pengambilan data pada kelas X-10 dilaksanakan pada tanggal 

13 Mei 2016. Sebelum menyebarkan kuesioner, peneliti terlebih dahulu 

memberikan pengarahan tentang cara pengisian kuesioner kepada subyek 

penelitian. Peneliti menjelaskan bahwa kuesioner ini ditujukan untuk penelitian 

dan tidak mempengaruhi prestasi akademik mereka. 

 Pada saat pengambilan data ada beberapa siswa yang tidak berada di kelas. 

Ada siswa sakit, ada pula yang melakukan kegiatan di luar kelas dengan seijin 

gurunya. Namun jumlah kuesioner yang terkumpul sudah melebihi jumlah sampel 

yang diperlukan dalam penelitian. 

 Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 394 orang. Berdasarkan tabel 

Krecjie jumlah sampel yang digunakan adalah 196 orang. Penulis menyebarkan 

kuesioner sebanyak 210, namun ada beberapa kuesioner yang tidak diisi dengan 

lengkap sehingga tidak bisa digunakan. Penulis mengambil sampel sejumlah 196 

siswa. 

 Setelah kuesioner terkumpul, peneliti melakukan pengecekan untuk 

mengetahui kelengkapan jawaban dan jumlah kuesioner. Bila ada jawaban yang 

belum lengkap, peneliti meminta subyek untuk melengkapinya. Setelah lengkap 

dan diurutkan sesuai nomer presensi di kelas, peneliti memberikan kode sesuai 
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dengan penggolongan favourable dan unfavourable untuk masing-masing aitem. 

Hasil pengkodean tersebut dimasukkan dalam tabel untuk mempermudah proses 

analisa. Setelah itu dengan menggunakan SPSS (Statistical Program for Social 

Sciences) 20 for Windows, peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut..  

 

4.3. Hasil Penelitian 

4.3.1. Hasil Uji Asumsi 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang 

dihasilkan antara variabel X, yaitu motivasi berprestasi dan dukungan sosial 

dengan variabel Y, yaitu flow akademik berdistribusi normal atau tidak. Hal 

ini dapat diketahui dari hasil pengujian dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Bila nilai probabilitas atau p>0,05 maka dikatakan 

normal, sedangkan bila nilai p<0,05 maka dikatakan tidak normal. 

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov memiliki nilai signifikansi (p) = 0,963 

(p>0,05), hal ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi. 

Pemenuhan asumsi ini dapat juga dilihat dari grafik normal P-P plot yang 

menunjukkan sebaran residual berada di sekitar garis lurus melintang.  
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Gambar 3. Grafik normal P-P plot 

 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

merupakan hubungan yang mengikuti garis lurus sehingga persamaan regresi 

dapat berfungsi untuk melakukan prediksi. Untuk menentukan linearitas dapat 

diketahui dengan cara melihat nilai p. Bila nilai p<0,05 maka dikatakan linear, 

sedangkan bila nilai p>0,05 maka dikatakan tidak linear. 

Tabel 4.2. Hasil Uji Linearitas 

 Sig Kesimpulan 

Flow Akademik- Motivasi Berprestasi 0,00 Linear 

Flow Akademik- Dukungan Sosial 0,00 Linear 
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Nilai linearitas untuk variabel motivasi berprestasi terhadap flow akademik = 

0,00 dan variabel dukungan sosial terhadap flow akademik nilai p = 0,00. Nilai 

signifikansi tersebut menunjukkan bahwa p<0,05 sehingga memenuhi syarat 

linearitas. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel 

itu sendiri pada pengamatan yang berbeda waktu atau individu. Uji 

Autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Jika terjadi 

autokorelasi maka persamaan tersebut tidak layak digunakan sebagai prediksi. 

Jika nilai Durbin-Watson<-2 maka dikatakan terjadi autokorelasi positif. Jika 

nilai Durbin-Watson berada di antara -2 dan +2 (-2<DW<+2) maka dikatakan 

tidak terjadi autokorelasi. Dalam pengujian ini didapatkan hasil nilai Durbin-

Watson sebesar 1,925 sehingga dikatakan tidak memiliki autokorelasi. 

d. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi 

yang kuat antar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini. 

Multikolinearitas dapat dilihat dari Value Inflation Factor (VIF) dan 

Tolerance. Bila nilai VIF tidak lebih dari 5, maka dapat dikatakan bahwa tidak 

terdapat multikolinearitas. Besaran VIF dan Tolerance yang bebas dari 

multikolinearitas pada suatu model regresi adalah memiliki nilai VIF di sekitar 

angka 1 dan angka Tolerance mendekati angka 1.  
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Tabel 4.3. Hasil Uji Multikolinearitas 

 Tolerance VIF 

Motivasi Berprestasi 0,948 1,055 

Dukungan Sosial 0,948 1,055 

 

Pada penelitian ini, variabel motivasi berprestasi mempunyai nilai VIF sebesar 

1,055, sedangkan variabel dukungan sosial mempunyai nilai VIF sebesar 

1,055. Hal ini menunjukkan nilai VIF < 5 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat multikolinearitas. Nilai tolerance untuk variabel motivasi 

berprestasi dan dukungan sosial sebesar 0,948 (mendekati angka 1) sehingga 

dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas. Dengan demikian hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kedua variabel bebas tidak memiliki 

hubungan dan masing-masing dapat digunakan sebagai variabel bebas. 

e. Homoskedastisitas  

Homoskedastisitas ditujukan untuk menguji ada/tidaknya ketidaksamaan 

residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Bila varians residual 

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka dikatakan 

homoskedastisitas, sedangkan bila berbeda disebut heteroskedastisitas. Hal ini 

dapat diketahui dari hasil scatter plot, yaitu sebaran data tidak menunjukkan 

pola tertentu. Sebaran data menyebar secara acak sehingga disimpulkan bahwa 

tidak ada gejala heteroskedastisitas pada residual. 
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Gambar 4. Scatter plot Residual 

 

4.3.2. Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini bermaksud untuk menguji hipotesis yang menyatakan apakah 

ada pengaruh motivasi berprestasi dan dukungan sosial terhadap flow akademik. 

Untuk melihat pengaruh motivasi berprestasi dan dukungan sosial terhadap flow 

akademik dapat dijelaskan melalui uji F dan uji t. 

a. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui variabel motivasi berprestasi dan 

dukungan sosial secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel flow 

akademik atau tidak.  
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Tabel 4.4. Hasil Uji F 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 945.134 2 472.567 38.425 .000
b
 

Residual 2373.616 193 12.299   

Total 3318.750 195    

 

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh Fhitung sebesar 38,425 dengan 

probabilitas atau nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi 0,000 lebih 

kecil dari 0,05 (p<0,05) maka variabel motivasi berprestasi dan dukungan 

sosial secara signifikan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel flow 

akademik pada siswa SMA “X” di Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis yang menyatakan ada pengaruh motivasi berprestasi dan dukungan 

sosial terhadap flow akademik, diterima. 

 

b. Uji t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan secara 

parsial koefisien regresi variabel motivasi berprestasi dan dukungan sosial 

terhadap variabel flow akademik. Pengujian dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai signifikansi masing-masing thitung variabel bebas dengan 

taraf signifikansi 0,05 (p<0,05). Dengan uji t, model persamaan linear 

berganda dapat diketahui. 
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Tabel 4.5. Hasil Uji t 

 Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.089 2.980  1.036 .301 

MB .258 .033 .483 7.728 . 000 

DS .049 .022 .141 2.261 .025 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Nilai thitung untuk variabel motivasi berprestasi (X1) sebesar 7,728 dengan taraf 

signifikansi 0,000 (p<0,05). Hal ini menunjukkan ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel motivasi berprestasi terhadap variabel flow 

akademik pada siswa SMA “X” di Surabaya. 

b. Nilai thitung untuk variabel dukungan sosial (X2) sebesar 2.261 dengan taraf 

signifikansi 0,025 (p<0,05). Hal ini menunjukkan ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel dukungan sosial terhadap variabel flow akademik 

pada siswa SMA “X” di Surabaya. 

c. Model persamaan linear berganda adalah sebagai berikut: 

Y = 3.089 + 0,258 X1 + 0,049 X2 

Nilai konstanta adalah 3.089 jika variabel X1 (motivasi berprestasi) dan 

variabel X2 (dukungan sosial) bernilai 0, maka besarnya pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat adalah 3.089.  

Nilai koefisien regresi untuk variabel motivasi berprestasi adalah 0,258 yang 

berarti bila ada kenaikan sebesar satu satuan pada variabel motivasi 
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berprestasi dan variabel lainnya diasumsikan nol, maka flow akademik akan 

mengalami perubahan sebesar 0,258.  

Nilai koefisien regresi untuk variabel dukungan sosial sebesar 0,049 yang 

berarti bila ada kenaikan sebesar satu satuan pada variabel dukungan sosial 

dan variabel lainnya diasumsikan nol, maka flow akademik akan mengalami 

perubahan sebesar 0,049. 

Apabila variabel motivasi berprestasi dan dukungan sosial mengalami 

perubahan, maka flow akademik pada siswa SMA “X” di Surabaya juga 

mengalami perubahan. Model ini layak digunakan untuk melakukan prediksi. 

Koefisien regresi pada variabel bebas bertanda positif menunjukkan bahwa 

perubahan itu searah, yaitu bila motivasi berprestasi dan dukungan sosial 

meningkat, maka flow akademik juga meningkat. Model ini layak digunakan 

untuk melakukan prediksi. 

d. Kedua variabel bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, 

namun yang memiliki nilai koefisien Beta paling besar adalah variabel 

motivasi berprestasi, yaitu sebesar 0,258. Hal ini membuktikan bahwa variabel 

motivasi berprestasi merupakan faktor yang lebih dominan dalam 

mempengaruhi flow akademik. 

Besarnya kekuatan dari variabel motivasi berprestasi dan dukungan sosial 

terhadap variabel flow akademik ditunjukkan melalui tabel berikut ini: 

 

 

79 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

TESIS  PENGARUH MOTIVASI BERPRESTASI…     ELISABETH PRIHANDRIJANI 

Tabel 4.6. Kekuatan variabel motivasi berprestasi dan dukungan sosial terhadap 

variabel flow akademik 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .534
a
 .285 .277 3.507 

 

Dari tabel ini dapat diketahui nilai R sebesar 0,534 yang menunjukkan 

bahwa koefisien korelasi dari variabel motivasi berprestasi dan dukungan sosial 

terhadap variabel flow akademik tergolong sangat kuat. Hubungan suatu variabel 

dikatakan sangat kuat bila nilai R berada di antara 0,5 hingga 0,9.  

Besarnya kontribusi variabel bebas (X) secara simultan terhadap variabel 

terikat (Y) nampak pada nilai koefisien determinasinya (R
2
), yaitu sebesar 0,285 

yang menunjukkan besarnya kontribusi variabel motivasi berprestasi dan 

dukungan sosial sebanyak 28,5%. Nilai ini tergolong kecil karena ada sebesar 

71,5% variabel lain yang berkontribusi dalam menjelaskan model ini. 

  

4.4. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh Fhitung sebesar 38.425 dengan p = 

0,000 (p<0,05) yang berarti variabel motivasi berprestasi dan variabel dukungan 

sosial secara signifikan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel flow 

akademik pada siswa SMA “X” di Surabaya. Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang pernah dilakukan oleh Arif (2013) yang mendapatkan hasil adanya 

hubungan antara motivasi berprestasi dan flow akademik. Selain itu, Chandra 
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(2013) juga mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan 

antara dukungan sosial dan flow akademik. 

Koefisien Beta pada variabel motivasi berprestasi sebesar 0,258, hal ini 

menunjukkan sumbangan efektif variabel motivasi berprestasi terhadap flow 

akademik sebesar 25,8%. Variabel ini lebih dominan dibandingkan variabel 

dukungan sosial yang koefisien Beta-nya sebesar 0,049. Kedua variabel bebas 

tersebut bertanda positif yang menunjukkan bahwa perubahan itu searah, yaitu 

bila motivasi berprestasi dan dukungan sosial meningkat, maka flow akademik 

juga meningkat.  

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa motivasi berprestasi menunjang bagi 

terciptanya flow akademik pada para siswa. Motivasi berprestasi ini menjadi 

faktor pendorong bagi para siswa dalam usahanya untuk mencapai standar 

keunggulan yang mereka tetapkan. McClelland (1985) mendefinisikan motivasi 

berprestasi sebagai munculnya motif tertentu untuk mencapai suatu keadaan atau 

tujuan yang ditetapkan sehingga mengarahkan perilaku individu untuk 

mencapainya. Setiap individu tentu memiliki tujuan dalam hidupnya. Demikian 

pula dengan para siswa. Secara umum, mereka ingin memiliki prestasi yang baik. 

Dalam usahanya untuk mencapai prestasi tersebut, tidak jarang mereka 

mengalami hambatan. Bila hambatan itu dirasakan terlalu besar bagi mereka, 

dapat menyebabkan mereka menjadi enggan dan tidak nyaman untuk 

mencapainya. Ketidaknyamanan dalam mengerjakan aktivitas akademis inilah 

yang membuat mereka tidak dapat merasakan flow akademik. 
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Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa motivasi 

berprestasi memberi sumbangan sebesar 25,8% terhadap flow akademik. Hal ini 

menunjukkan bahwa para siswa yang memiliki dorongan untuk berprestasi akan 

lebih dimungkinkan untuk merasakan flow akademik, yaitu adanya kenyamanan 

dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya, mampu berkonsentrasi dan 

memfokuskan diri pada aktivitas belajarnya dan tetap mau berjuang walau 

menghadapi kesulitan karena mereka memiliki target untuk berprestasi. 

McClelland menyatakan bahwa individu dengan need for achievement yang tinggi 

akan melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh tanggung 

jawab, menetapkan pencapaian target yang cukup sulit dan berharap untuk 

memperoleh umpan balik atas pekerjaan yang dihasilkannya (dalam Prihatsanti, 

2010).  

Korelasi antara motivasi berprestasi dan flow akademik pada siswa SMA 

“X” di Surabaya bersifat linier. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi berprestasi 

dapat diperhitungkan sebagai salah satu faktor penting yang menunjang flow 

akademik pada siswa SMA “X” di Surabaya.  

Selain motivasi berprestasi, faktor lain yang menunjang flow akademik 

pada siswa SMA “X” di Surabaya adalah dukungan sosial. Kontribusi efektif 

dukungan sosial terhadap flow akademik adalah sebesar 4,9%. Hal ini 

menunjukkan bahwa memang ada korelasi antara dukungan sosial terhadap flow 

akademik. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Santrock (2013) yang 

menyatakan bahwa dukungan dari orang tua berperan penting dalam memberikan 

iklim emosional yang positif karena akan menumbuhkan motivasi dan 
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mendukung pencapaian  prestasi yang baik.  Orang tua yang menunjukkan 

keterlibatan terhadap anaknya, baik secara fisik maupun psikologis, ditunjang 

pula oleh sikap guru yang positif, dan hubungan yang akrab dan dekat dengan 

teman sebaya akan membuat siswa merasa didukung, dan membuat siswa merasa 

nyaman dalam belajar sehingga siswa akan termotivasi untuk belajar dan 

mengerjakan tugas-tugas menantang yang menjadi tanggung jawabnya dengan 

tekun.  

Dukungan sosial ini dapat berbentuk afeksi, penghargaan, pujian atau 

penghiburan saat siswa sedang menghadapi masalah, dapat juga berbentuk 

pemberian barang atau informasi saat merasa kesulitan dengan tugas-tugas 

akademiknya. Dengan adanya bantuan dari orang tua, guru atau teman sebaya, 

siswa akan merasa terbantu dan terdorong untuk mencapai tujuan yang 

diharapkannya. Dukungan sosial ini membuat siswa menjadi lebih ringan dalam 

menjalani beban kehidupannya, terutama karena masa remaja ini menjadi masa 

yang penuh gejolak dan masa mencari identitas diri. Bila keluarga maupun 

lingkungan sekitar (guru dan teman sebaya) dirasakan oleh siswa tidak 

mendukung, tidak peduli, menjengkelkan, maka siswa tersebut akan mengalami 

rasa tertekan, kesulitan untuk konsentrasi dan fokus pada aktivitas akademiknya. 

Hal ini dapat berdampak pada prestasi akademik yang kurang baik dan tidak 

sesuai dengan yang diharapkannya. 

Dari data demografi diperoleh keterangan bahwa tidak semua siswa tinggal 

bersama orang tuanya. Ada 4 siswa yang kos, 4 siswa menumpang di rumah sanak 

saudaranya dan 2 siswa tinggal bersama walinya. Namun tidak menutup 
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kemungkinan bahwa para siswa yang tidak tinggal bersama orang tuanya tetap 

mendapat dukungan sosial dari orang tuanya. Dari hasil wawancara peneliti pada 

beberapa siswa dan guru didapatkan keterangan bahwa orang tua yang tidak 

tinggal bersama anaknya tetap memantau prestasi belajar anaknya dan 

memberikan dukungan kepada anaknya. Mereka juga sering menelpon atau 

melakukan komunikasi melalui media sosial, bahkan tidak jarang orang tua 

tersebut mengunjungi anaknya secara berkala. Ini menunjukkan bahwa dukungan 

yang diberikan oleh orang tuanya tetap ada walaupun terpisah oleh jarak. 

Hasil penelitian ini menunjukkan sumbangan efektif motivasi berprestasi 

terhadap flow akademik sebesar 25,8%.  Sedangkan variabel dukungan sosial 

memberikan sumbangan efektif terhadap flow akademik sebesar 4,9%. Hal ini 

menunjukkan ada variabel-variabel lain yang turut memberikan sumbangan pada 

flow akademik. Salanova, Bakker dan Llorens (2006, dalam Chandra, 2013) 

menyatakan bahwa personal resources seperti self-efficacy, beliefs merupakan 

faktor yang mendukung terjadinya flow. Selain itu tantangan dan ketrampilan 

yang dimiliki individu juga berpengaruh pada munculnya flow (Carli, DelleFave 

& Massimini; Csikszentmihalyi & Nakamura; Massimini, Csikszentmihalyi & 

Carli disitat dalam Decloe, Kaczynski & Havics, 2009). Yuwanto dkk. (2011) 

menambahkan beberapa variabel lain yang terkait dengan flow, yaitu academic 

optimism (Beard dan Hoy, 2010), locus of control (Mikicin, 2007), student 

engagement (Csikszentmihalyi dkk, 2003), stres akademik (Yuwanto dkk, 2011). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5. 1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara signifikan antara motivasi 

berprestasi dan dukungan sosial terhadap flow akademik pada siswa SMA “X” di 

Surabaya.  

 

5.2. Saran 

 Pada penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu 

diperbaiki. Oleh karena itu peneliti memberikan beberapa saran guna 

menindaklanjuti hasil penelitian ini. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Saran bagi penelitian selanjutnya 

1. Penelitian ini hanya melihat ada tidaknya pengaruh masing-masing 

variabel, namun tidak menggali secara kualitatif. Penulis mengharapkan 

agar pada penelitian selanjutnya dapat digali secara kualitatif sehingga 

dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai flow 

akademik pada siswa SMA. Apalagi penelitian secara kualitatif mengenai 

flow akademik belum banyak dilakukan. 

2.  Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan faktor-

faktor lain yang mempengaruhi flow akademik sehingga dengan semakin 
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banyaknya penelitian tentang flow akademik, diharapkan dapat diketahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi flow akademik sehingga flow akademik 

pada siswa SMA dapat ditingkatkan. 

3.  Melakukan penelitian eksperimen guna mendapat hasil penelitian yang 

lebih tepat. 

4.  Pada penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan jumlah sampel agar 

dapat memperoleh hasil yang lebih signifikan.  

5.  Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan waktu 

untuk pengambilan data. Peneliti mengambil data saat menjelang ulangan 

kenaikan kelas sehingga ada beberapa siswa yang terkesan kurang serius 

saat mengisi kuesioner.  

6.  Sebaiknya memperhatikan keseimbangan jumlah aitem untuk tiap aspek. 

Pada skala motivasi berprestasi yang dikembangkan oleh peneliti, aspek 

umpan balik hanya diwakili oleh dua aitem setelah melalui proses uji coba, 

sehingga kurang menunjukkan signifikansinya. 

7.  Pada skala dukungan sosial, peneliti tidak memisahkan antara dukungan 

dari orang tua, guru dan teman sebaya. Oleh karena itu peneliti 

menyarankan agar pada penelitian selanjutnya dibuat secara terpisah 

sehingga bisa dilihat secara detail dukungan yang lebih kuat hubungannya 

dengan flow akademik. 
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b. Saran bagi pihak sekolah dan guru 

1. Pihak sekolah diharapkan dapat memupuk motivasi berprestasi para siswa 

serta memberikan dukungan sosial karena kedua hal tersebut memiliki 

kontribusi bagi terciptanya flow akademik pada para siswa. 

2. Pihak sekolah diharapkan dapat memupuk program tutor teman sebaya 

karena teman sebaya terbukti dapat mendorong terbentuknya flow 

akademik pada siswa. 

3. Diharapkan adanya program dari sekolah secara kontinyu (misalnya: acara 

parenting) yang menjadi wadah komunikasi intensif antara pihak sekolah 

dan orang tua yang bertujuan untuk memonitor perkembangan prestasi 

belajar siswa dan menyampaikan kesulitan yang dihadapi oleh siswa. 

4. Guru diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar di kelas yang 

nyaman, dan kondusif sehingga membuat siswa dapat berkonsentrasi. 

5. Guru diharapkan menunjukkan sikap empati, hangat dan peduli terhadap 

siswa dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga membuat siswa merasa 

nyaman dalam belajar 

c. Saran bagi orang tua 

Orang tua diharapkan lebih peka dan tanggap terhadap kebutuhan anaknya, 

mengingat anak pada usia remaja sedang mencari jati diri dan membutuhkan 

pembimbingan. Dengan adanya dukungan dan perhatian dari orang tua, 

diharapkan anak lebih termotivasi untuk belajar dan meraih prestasi. 
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Blue Print Skala Penelitian 

 

Blue Print Skala Motivasi Berprestasi 

No. Indikator F/UF Pernyataan 

1. Memiliki tanggung jawab 

dan keuletan untuk 

melakukan semua tugasnya 

dengan sebaik-baiknya. 

 

UF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

1. Saya malas mengerjakan tugas-

tugas sekolah yang sulit. 

2. Bila sepulang sekolah saya merasa 

kecapekan, saya tidak akan belajar, 

sekalipun besok ada ulangan. 

3. Saya sering menunda belajar saya 

selama mungkin. 

4. Saya tidak terlalu peduli dengan 

prestasi belajar saya 

5. Saya lebih sering merasa malas 

daripada rajin dalam belajar 

 

6. Saya belajar dengan tekun supaya 

dapat berprestasi. 

7. Bila menghadapi kesulitan dalam 

belajar dan mengerjakan tugas, 

saya tetap akan berusaha untuk 

menyelesaikannya dengan baik. 

8. Saat mendapat nilai jelek dalam 

ulangan, saya akan berusaha 

memperbaikinya melalui remidi. 

9. Bila saya mengalami kegagalan, 

saya akan mencari cara-cara lain 

untuk mencapai impian saya. 

10. Saya akan terus berusaha dengan 

berbagai cara hingga saya meraih 

target saya. 

 

2. Menyukai tantangan dan 

berusaha untuk mengatasi 

tantangan tersebut. 

 

UF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Saya tidak berani mengikuti 

kegiatan yang saya anggap sulit. 

2. Saya tidak suka melakukan hal 

yang sulit karena saya menyadari 

kemampuan saya yang tidak 

seberapa baik. 

3. Saya merasa tertekan saat 

menghadapi tantangan untuk 

berprestasi. 

4. Saya lebih suka mengerjakan 

tugas-tugas yang mudah dan sesuai 
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F 

kemampuan saya. 

 

5. Saya merasa tertantang untuk 

menyelesaikan permasalahan yang 

sulit 

6. Saya selalu berusaha dengan gigih 

walaupun menghadapi tugas yang 

sulit 

7. Ketika mempelajari hal yang baru, 

saya akan berusaha hingga saya 

bisa. 

8. Jika ada resiko kegagalan pada 

suatu tugas, saya akan berusaha 

lebih keras lagi. 

9. Permasalahan yang sulit saya 

anggap lebih menarik daripada 

permasalahan yang sederhana. 

 

3. Mengharapkan adanya 

umpan balik yang konkrit 

untuk menentukan tindakan 

yang lebih efektif untuk 

mencapai prestasi. 

 

UF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

1. Saya tidak suka mendapat umpan 

balik, karena takut kecewa. 

2. Saya merasa sulit 

mempertahankan prestasi belajar 

saya bila tidak ada hadiah atau 

pujian. 

3. Komentar negatif dari orang lain 

membuat saya tidak bersemangat 

dalam belajar. 

 

4. Saya ingin mendapat umpan balik 

atas hasil belajar saya. 

5. Pujian dari orang lain membuat 

saya bersemangat dalam meraih 

prestasi. 

6. Saya akan semakin bersemangat 

dalam belajar bila saya mendapat 

nilai bagus 

 

4. Memiliki tujuan yang 

realistis dan sesuai dengan 

kemampuannya. 

 

UF 

 

 

 

 

 

 

 

F 

1. Saya belajar sebisa saya, tanpa 

ada target yang jelas. 

2. Saya belum menentukan jurusan 

untuk kuliah karena tidak tahu 

kompetensi yang saya miliki. 

3. Saya tidak punya tujuan yang 

jelas dalam studi saya 

 

4. Saya berharap menjadi siswa 
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berprestasi 

5. Saya sudah merencanakan 

jurusan kuliah saya sejak dini. 

6. Saya membuat perencanaan 

jangka panjang untuk 

mewujudkan cita-cita saya. 

 

5. Mempertimbangkan resiko 

yang harus dihadapinya. 

 

UF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

1. Saya tidak suka melakukan 

sesuatu yang terlalu beresiko. 

2. Saat mengetahui resiko yang 

harus saya terima, membuat saya 

membatalkan keinginan saya. 

3. Saya tidak suka berinisiatif 

karena takut menghadapi 

resikonya. 

4. Bila saya tidak belajar, saya akan 

mendapat nilai jelek. 

 

5. Saya memilih berhati-hati 

daripada mengalami kegagalan. 

6. Saya akan mencoba melakukan 

hal yang baru, walaupun harus 

menempuh resiko yang besar 

7. Saya akan mempertimbangkan 

resikonya terlebih dahulu 

sebelum mengambil keputusan. 

 

 

Blue Print Skala Dukungan Sosial 

No. Indikator F/UF Pernyataan 

1. Dukungan emosional F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Saya mempunyai teman yang 

mau mendengarkan keluhan-

keluhan saya. 

2. Persahabatan saya dengan teman-

teman menimbulkan perasaan 

bahwa mereka menyayangi saya. 

3. Guru-guru di sekolah memberi 

motivasi saat saya mengalami 

kesulitan dalam belajar. 

4. Teman saya akan menghibur saya 

bila saya mendapat hasil ulangan 

yang buruk. 

5. Saat saya mendapat hasil ulangan 

yang buruk, orang tua saya akan 
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UF 

memotivasi saya untuk belajar 

dengan lebih baik lagi 

 

6. Orang tua saya tidak memiliki 

waktu untuk mendengarkan 

keluhan-keluhan saya.  

7. Saya merasa kesepian di rumah 

karena tidak ada yang 

mempedulikan saya. 

8. Orang tua saya kurang peduli 

dengan apapun yang saya 

lakukan. 

9. Saya tidak mempunyai teman 

dekat, tempat berbagi cerita. 

10.Tidak ada teman yang peduli 

ketika saya sakit. 

 

2. Dukungan penghargaan F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UF 

1. Orang tua saya menghargai 

jurusan studi yang saya pilih 

2. Orang tua saya menyetujui 

kegiatan ekstra kurikuler yang 

saya pilih di sekolah. 

3. Teman-teman saya menghargai 

ide-ide saya 

4. Orang tua saya menghargai upaya 

saya dalam belajar. 

 

5. Orang tua saya kurang 

mempedulikan prestasi akademik 

saya 

6. Saya merasa wali kelas saya di 

sekolah kurang memperhatikan 

perkembangan prestasi belajar 

saya. 

7. Orang tua saya kurang 

menghargai kemajuan studi saya. 

8. Orang tua saya kurang 

menghargai perjuangan saya 

dalam belajar saat saya mendapat 

nilai jelek. 

9. Teman-teman saya sering 

mengejek ide-ide saya. 

 

3. Dukungan instrumental F 

 

 

1. Orang tua saya memberikan uang 

sesuai kebutuhan saya. 

2. Teman-teman saya bersedia 
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UF 

meminjamkan catatannya pada 

saya, saat tidak masuk sekolah, 

karena sakit. 

3. Orang tua saya bersedia 

memberikan fasilitas belajar, 

seperti laptop/komputer yang 

saya butuhkan. 

4. Teman sekelas saya bersedia 

meminjamkan alat tulisnya pada 

saya, saat saya membutuhkannya 

5. Ketika saya menghadapi 

kesulitan, teman-teman saya akan 

menolong saya. 

 

6. Saat saya menghadapi kesulitan 

dalam membuat tugas-tugas 

sekolah, orang tua saya tidak 

bersedia membantu. 

7. Orang tua saya keberatan 

membelikan buku-buku 

penunjang pelajaran, padahal 

mereka mampu membelikan. 

8. Teman-teman saya tidak bersedia 

meminjamkan catatannya pada 

saya. 

9. Teman-teman sekolah saya 

cenderung tidak mau 

meminjamkan uangnya pada 

saya, sewaktu saya berada dalam 

keadaan terdesak 

10. Saat saya membutuhkan uang, 

orang tua saya akan menolak 

memberikannya dengan berbagai 

alasan 

 

4. Dukungan informasi F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Orang tua saya memberi nasehat 

pada saya saat saya sedang 

menghadapi masalah. 

2. Saya memiliki teman yang 

bersedia mengajari saya bila saya 

tidak memahami materi pelajaran 

3. Orang tua saya mengarahkan saya 

dalam memilih jurusan studi. 

4. Orang tua saya akan menasehati 

bila saya melakukan kesalahan 

5. Saya mempunyai teman yang 
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UF 

bersedia memberikan saran-saran 

untuk membantu memecahkan 

masalah saya. 

6. Teman-teman saya memberi saya 

inspirasi untuk melakukan 

sesuatu hal. 

 

7. Teman-teman sekolah saya tidak 

bersedia mengingatkan bila ada 

tugas yang harus dikumpulkan. 

8. Teman-teman sekolah saya tidak 

bersedia menyampaikan 

informasi-informasi terbaru 

mengenai pelajaran, sehingga 

saya terlambat mengetahuinya. 

9. Bila ada kabar terbaru tentang 

perubahan jadwal ulangan, 

teman-teman cenderung tidak 

memberitahu saya. 

10. Orang tua saya tidak memberikan 

saran-saran tentang jurusan kuliah 

yang sebaiknya saya pilih. 

11. Guru-guru tidak bersedia saya 

tanya tentang pelajaran yang 

kurang saya pahami. 
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Kuesioner Uji Coba 

 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir berupa penulisan tesis, maka 

saya mohon kesediaan para siswa untuk bersedia meluangkan waktunya guna 

pengisian kuesioner ini dengan lengkap, sesuai dengan keadaan dan perasaan yang 

sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. 

Apapun yang para siswa tulis dalam kuesioner ini tidak akan berpengaruh 

pada prestasi belajar para siswa di sekolah. Semua jawaban akan dijamin 

kerahasiaannya dan jawaban akan digunakan untuk kepentingan penelitian. 

Mohon semua pernyataan diisi dan dijawab dengan sebenarnya. 

Atas kesediaannya dalam membantu penelitian ini, saya mengucapkan 

terima kasih. 

      Hormat saya, 

      Elisabeth Prihandrijani 

Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah setiap pernyataan dengan cermat 

2. Pilihlah SS bila Sangat Sesuai dengan keadaan anda 

    S bila Sesuai dengan keadaan anda 

  TS bila Tidak Sesuai dengan keadaan anda 

STS bila Sangat Tidak Sesuai dengan keadaan anda 

3. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda pilih, sesuai dengan 

keadaan anda 

4. Jangan ada pernyataan yang terlewatkan. 

5. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban dihargai. 

 

Identitas Responden 

Nama   : 

Kelas/No  : 

Tempat/Tanggal lahir : 

Jenis Kelamin  : laki-laki / perempuan 

Tinggal bersama : orang tua / menumpang di rumah saudara / kost 
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KUESIONER FLOW AKADEMIK  

No Pernyataan Sangat 

Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

Sesuai Sangat 

Sesuai 

1. Saya dapat berkonsentrasi saat belajar 

dan mengerjakan tugas. 

    

2. Saat belajar dan mengerjakan tugas, 

saya tidak mudah terganggu dengan 

keadaan di sekeliling saya. 

    

3. Saya belajar dan mengerjakan tugas 

untuk mengembangkan diri. 

    

4. Mengerjakan tugas atau belajar 

memberi saya perasaan yang 

menyenangkan. 

    

5. Saya berkonsentrasi sepenuhnya ketika 

belajar dan mengerjakan tugas. 

    

6. Saya belajar dan mengerjakan tugas 

bukan karena dorongan orang lain. 

    

7. Saya belajar dan mengerjakan tugas 

dengan penuh kegembiraan. 

    

8. Saya menyadari bahwa saya juga ingin 

belajar dan mengerjakan tugas di waktu 

luang saya. 

    

9. Saya mampu fokus mengerjakan tugas 

dan belajar. 

    

10. Saya merasa gembira saat belajar dan 

mengerjakan tugas. 

    

 

 

KUESIONER MOTIVASI BERPRESTASI   

No Pernyataan Sangat 

Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

Sesuai Sangat 

Sesuai 

1. Saya malas mengerjakan tugas sekolah 

yang sulit. 

    

2. Saya memilih berhati-hati daripada 

mengalami kegagalan. 

    

3. Saya merasa tertantang untuk 

menyelesaikan permasalahan yang 

sulit. 

    

4. Saya selalu berusaha dengan gigih 

walaupun menghadapi tugas sekolah 
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dan ulangan yang sulit. 

5. Ketika mempelajari materi pelajaran 

yang baru, saya akan berusaha hingga 

saya bisa. 

    

6. Saya belajar dengan tekun supaya dapat 

berprestasi. 

    

7. Saya berharap menjadi siswa 

berprestasi. 

    

8.  Bila sepulang sekolah saya merasa 

kecapekan, saya tidak akan belajar, 

sekalipun besok ada ulangan. 

    

9. Saya tidak berani mengikuti kegiatan 

yang saya anggap sulit. 

    

10. Bila menghadapi kesulitan dalam 

belajar dan mengerjakan tugas, saya 

tetap akan berusaha untuk 

menyelesaikannya dengan baik. 

    

11. Jika ada resiko kegagalan pada suatu 

tugas, saya akan berusaha lebih keras 

lagi. 

    

12. Saya sudah merencanakan jurusan 

kuliah saya sejak dini. 

    

13. Saat mendapat nilai jelek dalam 

ulangan, saya akan berusaha 

memperbaikinya melalui remidi. 

    

14. Saya membuat perencanaan jangka 

panjang untuk mewujudkan cita-cita 

saya. 

    

15. Saya ingin mendapat umpan balik atas 

hasil belajar saya. 

    

16. Saya sering menunda belajar saya 

selama mungkin.  

    

17. Saya tidak suka mendapat umpan balik, 

karena takut kecewa. 

    

18. Saya belajar sebisa saya, tanpa ada 

target yang jelas. 

    

19. Bila saya mengalami kegagalan, saya 

akan mencari cara-cara lain untuk 

mencapai impian saya. 

    

20. Saya akan terus berusaha dengan 

berbagai cara yang baik, hingga saya 

meraih target saya. 

    

21. Saya tidak terlalu peduli dengan 

prestasi belajar saya 

    

22. Saya tidak suka melakukan sesuatu     
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yang terlalu beresiko. 

23. Saya tidak suka melakukan hal-hal 

yang sulit, karena saya menyadari 

kemampuan saya yang tidak seberapa 

baik. 

    

24. Saya senang mencoba melakukan hal-

hal yang baru, walaupun harus 

menempuh resiko yang besar  

    

25. Saat mengetahui resiko yang harus saya 

terima, membuat saya membatalkan 

keinginan saya 

    

26. Pujian dari orang lain membuat saya 

bersemangat dalam meraih prestasi. 

    

27. Saya lebih sering merasa malas 

daripada rajin dalam belajar. 

    

28. Saya belum menentukan jurusan untuk 

kuliah, karena tidak tahu kompetensi 

yang saya miliki. 

    

29. Saya merasa sulit mempertahankan 

prestasi belajar saya bila tidak ada 

hadiah atau pujian. 

    

30. Saya merasa tertekan saat menghadapi 

tantangan untuk berprestasi 

    

31. Saya akan mempertimbangkan 

resikonya terlebih dahulu sebelum 

mengambil keputusan. 

    

32. Saya akan semakin bersemangat dalam 

belajar bila saya mendapat nilai bagus. 

    

33. Komentar negatif dari orang lain 

membuat saya tidak bersemangat dalam 

belajar. 

    

34. Saya tidak suka berinisiatif karena takut 

menghadapi resikonya. 

    

35. Saya tidak punya tujuan yang jelas 

dalam studi saya. 

    

36. Permasalahan yang sulit saya anggap 

lebih menarik daripada permasalahan 

yang sederhana. 

    

37. Saya lebih suka mengerjakan tugas-

tugas yang mudah dan sesuai 

kemampuan saya. 

    

38. Bila saya tidak belajar, saya akan 

mendapat nilai jelek. 
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KUESIONER DUKUNGAN SOSIAL  

No. Pernyataan Sangat 

Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

Sesuai Sangat 

Sesuai 

1. Orang tua saya tidak memiliki waktu 

untuk mendengarkan keluhan-keluhan 

saya. 

    

2. Orang tua saya memberi nasehat pada 

saya saat saya sedang menghadapi 

masalah. 

    

3. Orang tua saya memberikan uang 

sesuai kebutuhan saya. 

    

4. Orang tua saya kurang mempedulikan 

prestasi akademik saya. 

    

5. Saya mempunyai teman yang mau 

mendengarkan keluhan-keluhan saya. 

    

6. Saya memiliki teman yang bersedia 

mengajari saya bila saya tidak 

memahami materi pelajaran. 

    

7. Persahabatan saya dengan teman-

teman menimbulkan perasaan bahwa 

mereka menyayangi saya. 

    

8. Orang tua saya mengarahkan saya 

dalam memilih jurusan studi. 

    

9. Saya merasa wali kelas saya di sekolah 

kurang memperhatikan perkembangan 

prestasi belajar saya. 

    

10. Orang tua saya kurang menghargai 

kemajuan studi saya. 

    

11. Orang tua saya menghargai jurusan 

studi yang saya pilih. 

    

12. Orang tua saya akan menasehati bila 

saya melakukan kesalahan. 

    

13. Saat saya menghadapi kesulitan dalam 

membuat tugas-tugas sekolah, orang 

tua saya tidak bersedia membantu. 

    

14. Saya mempunyai teman yang bersedia 

memberikan saran-saran untuk 

membantu memecahkan masalah 

belajar saya. 

    

15. Orang tua saya keberatan membelikan 

buku-buku penunjang pelajaran, 

padahal mereka mampu membelikan. 

    

16. Orang tua saya menyetujui kegiatan 

ekstra kurikuler yang saya pilih di 
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sekolah.  

17. Teman-teman saya tidak bersedia 

meminjamkan catatannya pada saya. 

    

18. Orang tua saya kurang menghargai 

perjuangan saya dalam belajar, saat 

saya mendapat nilai jelek. 

    

19. Teman-teman saya memberi saya 

inspirasi untuk melakukan sesuatu hal. 

    

20. Teman-teman saya bersedia 

meminjamkan catatannya pada saya, 

saat tidak masuk sekolah, karena sakit. 

    

21. Orang tua saya bersedia memberikan 

fasilitas belajar, seperti 

laptop/komputer yang saya butuhkan. 

    

22. Teman-teman sekolah saya cenderung 

tidak mau meminjamkan uangnya pada 

saya, sewaktu saya berada dalam 

keadaan terdesak. 

    

23. Teman-teman sekolah saya tidak 

bersedia mengingatkan bila ada tugas 

yang harus dikumpulkan. 

    

24. Teman-teman sekolah saya tidak 

bersedia menyampaikan informasi-

informasi terbaru mengenai pelajaran, 

sehingga saya terlambat 

mengetahuinya. 

    

25. Saat saya membutuhkan uang, orang 

tua saya akan menolak memberikannya 

dengan berbagai alasan. 

    

26. Teman sekelas saya bersedia 

meminjamkan alat tulisnya pada saya, 

saat saya membutuhkannya. 

    

27. Guru-guru di sekolah memberi 

motivasi saat saya mengalami kesulitan 

dalam belajar. 

    

28. Teman saya akan menghibur saya bila 

saya mendapat hasil ulangan yang 

buruk. 

    

29. Saat saya mendapat hasil ulangan yang 

buruk, orang tua saya akan memotivasi 

saya untuk belajar dengan lebih baik 

lagi. 

    

30. Saya merasa kesepian di rumah karena 

tidak ada yang mempedulikan saya. 

    

31. Orang tua saya kurang peduli dengan 

apapun yang saya lakukan. 
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32. Bila ada kabar terbaru tentang 

perubahan jadwal ulangan, teman-

teman cenderung tidak memberitahu 

saya. 

    

33. Saya tidak mempunyai teman dekat, 

tempat berbagi cerita. 

    

34. Tidak ada teman yang peduli ketika 

saya sakit. 

    

35. Ketika saya menghadapi kesulitan, 

teman-teman saya akan menolong 

saya. 

    

36. Teman-teman saya menghargai ide-ide 

saya. 

    

37. Orang tua saya tidak memberikan 

saran-saran tentang jurusan kuliah 

yang sebaiknya saya pilih. 

    

38. Guru-guru tidak bersedia saya tanya 

tentang pelajaran yang kurang saya 

pahami. 

    

39. Orang tua saya menghargai upaya saya 

dalam belajar. 

    

40. Teman-teman saya sering mengejek 

ide-ide saya. 

    

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

111 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

TESIS  PENGARUH MOTIVASI BERPRESTASI…     ELISABETH PRIHANDRIJANI 

 

Tabulasi Data Uji Coba 

Flow 

Subyek 

Jenis 

kelamin 

Flow 

1 

Flow 

2 

Flow 

3 

Flow 

4 

Flow 

5 

Flow 

6 

Flow 

7 

Flow 

8 

Flow 

9 

Flow 

10 Total 

 1 L 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 

 2 L 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 22 

 3 L 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 14 

 4 P 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 26 

 5 L 4 4 3 2 2 2 1 2 3 1 24 

 6 P 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 23 

 7 L 3 4 3 1 2 3 1 1 2 1 21 

 8 L 2 3 2 1 3 2 1 2 3 2 21 

 9 P 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

 10 P 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 24 

 11 P 4 3 3 2 3 4 2 3 3 2 29 

 12 P 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 24 

 13 P 3 2 3 2 2 4 2 3 3 1 25 

 14 L 2 2 2 1 2 3 2 3 2 1 20 

 15 L 2 2 3 2 3 4 1 1 2 1 21 

 16 L 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 28 

 17 P 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 26 

 18 L 3 3 3 1 3 3 1 1 3 1 22 

 19 L 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 26 

 20 L 4 4 3 3 4 3 2 3 3 2 31 

 21 L 3 1 3 1 1 3 1 1 2 1 17 

 22 L 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 26 

 23 P 3 3 3 1 3 3 1 2 3 1 23 

 24 L 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 21 

 25 L 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 22 

 26 L 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 17 

 27 P 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 28 

 28 L 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 25 

 29 L 3 2 3 2 3 2 1 2 3 1 22 

 30 L 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 27 

 31 L 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 29 

 32 P 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 24 

 33 P 3 2 3 1 3 3 2 3 3 2 25 

 34 P 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 23 

 35 P 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 26 

 36 P 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 26 

 37 L 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 25 

 38 P 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 32 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 

 







ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

TESIS  PENGARUH MOTIVASI BERPRESTASI…     ELISABETH PRIHANDRIJANI 

HASIL ANALISIS KUESIONER UJI COBA 

 

Skala Flow 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.798 10 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Flow 1 2.92 .487 38 

Flow 2 2.50 .726 38 

Flow 3 2.89 .388 38 

Flow 4 1.95 .733 38 

Flow 5 2.53 .647 38 

Flow 6 2.82 .652 38 

Flow 7 1.92 .712 38 

Flow 8 2.26 .795 38 

Flow 9 2.63 .541 38 

Flow 10 1.89 .727 38 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Flow 1 21.39 13.002 .526 .777 

Flow 2 21.82 12.911 .316 .800 

Flow 3 21.42 14.304 .215 .802 

Flow 4 22.37 11.590 .593 .764 

Flow 5 21.79 12.441 .488 .778 

Flow 6 21.50 13.068 .338 .795 

Flow 7 22.39 11.705 .590 .765 

Flow 8 22.05 11.403 .569 .767 

Flow 9 21.68 12.871 .495 .779 

Flow 10 22.42 11.656 .584 .765 
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Skala Motivasi Berprestasi 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.847 .852 38 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

MB1 102.79 105.684 .300 . .844 

MB2 101.68 105.249 .529 . .840 

MB3 102.08 103.480 .501 . .839 

MB4 102.05 105.619 .378 . .842 

MB5 101.71 109.563 .121 . .847 

MB6 101.79 106.333 .341 . .843 

MB7 101.79 108.441 .134 . .848 

MB8 101.71 108.698 .123 . .848 

MB9 102.05 103.565 .446 . .840 

MB10 101.76 106.186 .369 . .843 

MB11 101.76 107.483 .288 . .844 

MB12 102.32 103.519 .370 . .842 

MB13 101.42 108.413 .207 . .846 

MB14 102.18 105.722 .274 . .845 

MB15 101.63 107.644 .225 . .846 

MB16 102.21 108.171 .145 . .848 

MB17 102.08 106.885 .328 . .844 

MB18 102.29 105.454 .319 . .844 

MB19 101.58 106.683 .373 . .843 

MB20 101.66 105.042 .478 . .841 

MB21 101.84 107.001 .216 . .846 

MB22 102.29 101.022 .585 . .836 

MB23 102.18 100.208 .616 . .835 

MB24 101.87 104.171 .412 . .841 

MB25 102.29 103.238 .493 . .839 
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MB26 101.66 105.528 .346 . .843 

MB27 102.89 108.259 .160 . .847 

MB28 102.13 102.063 .444 . .840 

MB29 101.95 105.997 .272 . .845 

MB30 102.39 107.975 .148 . .848 

MB31 101.61 106.948 .361 . .843 

MB32 101.58 107.494 .195 . .847 

MB33 102.26 108.794 .090 . .850 

MB34 102.08 103.696 .485 . .840 

MB35 101.87 101.793 .574 . .837 

MB36 102.16 101.488 .564 . .837 

MB37 102.63 104.671 .355 . .843 

MB38 102.97 108.567 .095 . .851 

 

Skala Dukungan Sosial 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.945 .945 40 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

DS1 125.16 233.866 .249 . .946 

DS2 125.13 231.307 .416 . .945 

DS3 125.18 230.641 .472 . .944 

DS4 125.08 230.291 .374 . .945 

DS5 125.26 228.199 .461 . .944 

DS6 125.13 229.361 .582 . .944 

DS7 125.34 226.610 .537 . .944 

DS8 125.39 231.813 .360 . .945 

DS9 125.29 236.265 .114 . .947 

DS10 125.21 227.576 .475 . .944 

DS11 125.24 226.564 .638 . .943 
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DS12 124.97 229.432 .543 . .944 

DS13 125.39 234.462 .154 . .947 

DS14 125.26 223.875 .664 . .943 

DS15 124.89 231.340 .393 . .945 

DS16 125.18 226.911 .700 . .943 

DS17 125.16 221.001 .798 . .942 

DS18 125.55 227.497 .447 . .945 

DS19 125.45 225.605 .523 . .944 

DS20 125.16 222.083 .790 . .942 

DS21 125.05 231.024 .507 . .944 

DS22 125.13 228.117 .518 . .944 

DS23 125.39 217.543 .775 . .942 

DS24 125.39 218.570 .735 . .942 

DS25 124.97 233.378 .306 . .945 

DS26 125.08 230.291 .506 . .944 

DS27 125.74 228.740 .435 . .945 

DS28 125.58 221.872 .678 . .943 

DS29 125.24 226.348 .606 . .943 

DS30 125.13 224.820 .646 . .943 

DS31 125.03 231.216 .489 . .944 

DS32 125.24 223.969 .649 . .943 

DS33 125.11 223.016 .689 . .943 

DS34 125.08 226.345 .596 . .943 

DS35 125.32 227.141 .565 . .944 

DS36 125.47 224.743 .675 . .943 

DS37 125.21 229.252 .423 . .945 

DS38 125.32 226.600 .636 . .943 

DS39 125.21 223.954 .717 . .942 

DS40 125.32 225.411 .552 . .944 
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Para siswa yang terhormat, 

Saya Elisabeth Prihandrijani, mahasiswi Magister Sains Fakultas Psikologi 

Universitas Airlangga Surabaya. Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir 

berupa penulisan tesis yang berjudul Pengaruh Motivasi Berprestasi Dan 

Dukungan Sosial Terhadap Flow Akademik Siswa SMA, maka saya mohon 

kesediaan para siswa untuk mengisi kuesioner ini dengan lengkap dan jujur, 

sesuai dengan keadaan dan perasaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh 

siapapun. Tidak ada jawaban yang benar atau salah dalam pengisian kuesioner ini 

dan tidak akan berpengaruh pada prestasi belajar para siswa di sekolah. Semua 

jawaban akan dijamin kerahasiaannya dan jawaban akan digunakan untuk 

kepentingan penelitian. Mohon semua pernyataan diisi dan dijawab dengan 

sebenarnya. 

Atas kesediaannya dalam membantu penelitian ini, saya mengucapkan 

terima kasih. 

 

      Surabaya, 10 Mei 2016 

 

      Elisabeth Prihandrijani 
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Surat Pernyataan  

Kesediaan Berpartisipasi Sebagai Responden 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  :     (boleh menggunakan inisial) 

Alamat  : 

Jenis Kelamin : 

Menyatakan kesediaan saya untuk mengisi kuesioner penelitian yang dilakukan 

oleh mahasiswa Magister Sains Fakultas Psikologi Universitas Airlangga sebagai 

data penelitian dalam penyusunan Tesis yang dikerjakan oleh peneliti. 

Keikutsertaan saya sebagai responden dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak 

manapun. Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

       Surabaya,  

 

 

       (   ) 

 

Catatan: 

Kerahasiaan biodata responden dijamin oleh peneliti 
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KUESIONER PENELITIAN 

 

Identitas Responden 

Nama    : 

Kelas/No.   : 

Tempat/Tanggal lahir  : 

Jenis Kelamin   : laki-laki / perempuan 

Tinggal bersama  : orang tua / menumpang di rumah saudara / kost 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Bacalah setiap pernyataan dengan cermat 

2. Pilihlah SS bila Sangat Sesuai dengan keadaan anda 

    S bila Sesuai dengan keadaan anda 

  TS bila Tidak Sesuai dengan keadaan anda 

STS bila Sangat Tidak Sesuai dengan keadaan anda 

3. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda pilih, sesuai dengan 

keadaan anda 

4. Jangan ada pernyataan yang terlewatkan. 

5. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban dihargai. 

 

 

KUESIONER FLOW AKADEMIK  

No. Pernyataan Sangat 

Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

Sesuai Sangat 

Sesuai 

1. Saya dapat berkonsentrasi saat belajar 

dan mengerjakan tugas. 

    

2. Saat belajar dan mengerjakan tugas, 

saya tidak mudah terganggu dengan 

keadaan di sekeliling saya. 

    

3. Saya belajar dan mengerjakan tugas 

untuk mengembangkan diri. 

    

4. Mengerjakan tugas atau belajar 

memberi saya perasaan yang 

menyenangkan. 
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5. Saya berkonsentrasi sepenuhnya ketika 

belajar dan mengerjakan tugas. 

    

6. Saya belajar dan mengerjakan tugas 

bukan karena dorongan orang lain. 

    

7. Saya belajar dan mengerjakan tugas 

dengan penuh kegembiraan. 

    

8. Saya menyadari bahwa saya juga ingin 

belajar dan mengerjakan tugas di 

waktu luang saya. 

    

9. Saya mampu fokus mengerjakan tugas 

dan belajar. 

    

10. Saya merasa gembira saat belajar dan 

mengerjakan tugas. 

    

     

KUESIONER MOTIVASI BERPRESTASI   

No Pernyataan Sangat 

Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

Sesuai Sangat 

Sesuai 

1. Saya malas mengerjakan tugas sekolah 

yang sulit. 

    

2. Saya memilih berhati-hati daripada 

mengalami kegagalan. 

    

3. Saya merasa tertantang untuk 

menyelesaikan permasalahan yang 

sulit. 

    

4. Saya selalu berusaha dengan gigih 

walaupun menghadapi tugas sekolah 

dan ulangan yang sulit. 

    

5. Saya belajar dengan tekun supaya dapat 

berprestasi. 

    

6. Saya tidak berani mengikuti kegiatan 

yang saya anggap sulit. 

    

7. Bila menghadapi kesulitan dalam 

belajar dan mengerjakan tugas, saya 

tetap akan berusaha untuk 

menyelesaikannya dengan baik. 

    

8. Saya sudah merencanakan jurusan 

kuliah saya sejak dini. 

    

9. Saya tidak suka mendapat umpan balik, 

karena takut kecewa. 

    

10. Saya belajar sebisa saya, tanpa ada 

target yang jelas. 

    

11. Bila saya mengalami kegagalan, saya 

akan mencari cara-cara lain untuk 
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mencapai impian saya. 

12. Saya akan terus berusaha dengan 

berbagai cara yang baik, hingga saya 

meraih target saya. 

    

13. Saya tidak suka melakukan sesuatu 

yang terlalu beresiko. 

    

14. Saya tidak suka melakukan hal-hal 

yang sulit, karena saya menyadari 

kemampuan saya yang tidak seberapa 

baik. 

    

15. Saya senang mencoba melakukan hal-

hal yang baru, walaupun harus 

menempuh resiko yang besar  

    

16. Saat mengetahui resiko yang harus saya 

terima, membuat saya membatalkan 

keinginan saya 

    

17. Pujian dari orang lain membuat saya 

bersemangat dalam meraih prestasi. 

    

18. Saya belum menentukan jurusan untuk 

kuliah, karena tidak tahu kompetensi 

yang saya miliki. 

    

19. Saya akan mempertimbangkan 

resikonya terlebih dahulu sebelum 

mengambil keputusan. 

    

20. Saya tidak suka berinisiatif karena takut 

menghadapi resikonya. 

    

21. Saya tidak punya tujuan yang jelas 

dalam studi saya. 

    

22. Permasalahan yang sulit saya anggap 

lebih menarik daripada permasalahan 

yang sederhana. 

    

23. Saya lebih suka mengerjakan tugas-

tugas yang mudah dan sesuai 

kemampuan saya. 

    

 

 

KUESIONER DUKUNGAN SOSIAL  

No. Pernyataan Sangat 

Tidak 

Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

Sesuai Sangat 

Sesuai 

1. Orang tua saya memberi nasehat pada 

saya saat saya sedang menghadapi 

masalah. 

    

2. Orang tua saya memberikan uang     
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sesuai kebutuhan saya. 

3. Orang tua saya kurang mempedulikan 

prestasi akademik saya. 

    

4. Saya mempunyai teman yang mau 

mendengarkan keluhan-keluhan saya. 

    

5. Saya memiliki teman yang bersedia 

mengajari saya bila saya tidak 

memahami materi pelajaran.  

    

6. Persahabatan saya dengan teman-

teman menimbulkan perasaan bahwa 

mereka menyayangi saya. 

    

7. Orang tua saya mengarahkan saya 

dalam memilih jurusan studi. 

    

8. Orang tua saya kurang menghargai 

kemajuan studi saya. 

    

9. Orang tua saya menghargai jurusan 

studi yang saya pilih. 

    

10. Orang tua saya akan menasehati bila 

saya melakukan kesalahan. 

    

11. Saya mempunyai teman yang bersedia 

memberikan saran-saran untuk 

membantu memecahkan masalah 

belajar saya. 

    

12. Orang tua saya keberatan membelikan 

buku-buku penunjang pelajaran, 

padahal mereka mampu membelikan. 

    

13. Orang tua saya menyetujui kegiatan 

ekstra kurikuler yang saya pilih di 

sekolah. 

    

14. Teman-teman saya tidak bersedia 

meminjamkan catatannya pada saya. 

    

15. Orang tua saya kurang menghargai 

perjuangan saya dalam belajar, saat 

saya mendapat nilai jelek. 

    

16. Teman-teman saya memberi saya 

inspirasi untuk melakukan sesuatu hal. 

    

17. Teman-teman saya bersedia 

meminjamkan catatannya pada saya, 

saat tidak masuk sekolah, karena sakit. 

    

18. Orang tua saya bersedia memberikan 

fasilitas belajar, seperti 

laptop/komputer yang saya butuhkan. 

    

19. Teman-teman sekolah saya cenderung 

tidak mau meminjamkan uangnya pada 

saya, sewaktu saya berada dalam 
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keadaan terdesak. 

20. Teman-teman sekolah saya tidak 

bersedia mengingatkan bila ada tugas 

yang harus dikumpulkan. 

    

21. Teman-teman sekolah saya tidak 

bersedia menyampaikan informasi-

informasi terbaru mengenai pelajaran, 

sehingga saya terlambat 

mengetahuinya. 

    

22. Saat saya membutuhkan uang, orang 

tua saya akan menolak memberikannya 

dengan berbagai alasan. 

    

23. Teman sekelas saya bersedia 

meminjamkan alat tulisnya pada saya, 

saat saya membutuhkannya. 

    

24. Guru-guru di sekolah memberi 

motivasi saat saya mengalami kesulitan 

dalam belajar. 

    

25. Teman saya akan menghibur saya bila 

saya mendapat hasil ulangan yang 

buruk. 

    

26. Saat saya mendapat hasil ulangan yang 

buruk, orang tua saya akan memotivasi 

saya untuk belajar dengan lebih baik 

lagi. 

    

27. Saya merasa kesepian di rumah karena 

tidak ada yang mempedulikan saya. 

    

28. Orang tua saya kurang peduli dengan 

apapun yang saya lakukan. 

    

29. Bila ada kabar terbaru tentang 

perubahan jadwal ulangan, teman-

teman cenderung tidak memberitahu 

saya. 

    

30. Saya tidak mempunyai teman dekat, 

tempat berbagi cerita. 

    

31. Tidak ada teman yang peduli ketika 

saya sakit. 

    

32. Ketika saya menghadapi kesulitan, 

teman-teman saya akan menolong 

saya. 

    

33. Teman-teman saya menghargai ide-ide 

saya. 

    

34. Orang tua saya tidak memberikan 

saran-saran tentang jurusan kuliah 

yang sebaiknya saya pilih. 
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35. Guru-guru tidak bersedia saya tanya 

tentang pelajaran yang kurang saya 

pahami. 

    

36. Orang tua saya menghargai upaya saya 

dalam belajar. 

    

37. Teman-teman saya sering mengejek 

ide-ide saya. 
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Analisis Hasil Penelitian 

 

a. Uji Normalitas 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .534
a
 .285 .277 3.507 

a. Predictors: (Constant), TotalDS, TotalMB 

b. Dependent Variable: TotalFlow 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 945.134 2 472.567 38.425 .000
b
 

Residual 2373.616 193 12.299   

Total 3318.750 195    

a. Dependent Variable: TotalFlow 

b. Predictors: (Constant), TotalDS, TotalMB 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.089 2.980  1.036 .301 

TotalMB .258 .033 .483 7.728 .000 

TotalDS .049 .022 .141 2.261 .025 

a. Dependent Variable: TotalFlow 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 18.91 32.51 25.25 2.202 196 

Residual -12.004 9.356 .000 3.489 196 

Std. Predicted Value -2.879 3.298 .000 1.000 196 

Std. Residual -3.423 2.668 .000 .995 196 

a. Dependent Variable: TotalFlow 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 196 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 3.48889554 

Most Extreme Differences 

Absolute .036 

Positive .020 

Negative -.036 

Kolmogorov-Smirnov Z .502 

Asymp. Sig. (2-tailed) .963 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

b. Uji Linearitas  

 

Flow & Motivasi Berprestasi 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

TotalFlow * 

TotalMB 

Between Groups 

(Combined) 1394.469 35 39.842 3.313 .000 

Linearity 882.259 1 882.259 73.358 .000 

Deviation 

from Linearity 
512.210 34 15.065 1.253 .179 

Within Groups 1924.281 160 12.027 
  

Total 3318.750 195 
   

 

 

Measures of Association 

 R R Squared Eta Eta Squared 

TotalFlow * TotalMB .516 .266 .648 .420 
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Flow & Dukungan Sosial 

ANOVA Table 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

TotalFlow 

* TotalDS 

Between Groups 

(Combined) 853.680 46 18.558 1.122 .299 

Linearity 210.640 1 210.640 12.732 .000 

Deviation from 

Linearity 
643.040 45 14.290 .864 .711 

Within Groups 2465.070 149 16.544 
  

Total 3318.750 195 
   

 

Measures of Association 

 R R Squared Eta Eta Squared 

TotalFlow * TotalDS .252 .063 .507 .257 

 

 

c. Uji Autokorelasi (Durbin-Watson) 

 

  Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .534
a
 .285 .277 3.507 1.925 

a. Predictors: (Constant), TotalDS, TotalMB 

b. Dependent Variable: TotalFlow 

 

 

d. Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 3.089 2.980 
 

1.036 .301 
  

TotalMB .258 .033 .483 7.728 .000 .948 1.055 

TotalDS .049 .022 .141 2.261 .025 .948 1.055 

a. Dependent Variable: TotalFlow 
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Coefficient Correlations
a
 

Model TotalDS TotalMB 

1 

Correlations 
TotalDS 1.000 -.229 

TotalMB -.229 1.000 

Covariances 
TotalDS .000 .000 

TotalMB .000 .001 

a. Dependent Variable: TotalFlow 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 

(Constant) TotalMB TotalDS 

1 

1 2.986 1.000 .00 .00 .00 

2 .010 17.336 .04 .90 .27 

3 .004 25.833 .96 .10 .73 

a. Dependent Variable: TotalFlow 

e. Homoskedastisitas 
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Hasil Uji F 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 945.134 2 472.567 38.425 .000
b
 

Residual 2373.616 193 12.299   

Total 3318.750 195    

a. Dependent Variable: TotalFlow 

b. Predictors: (Constant), TotalDS, TotalMB 

 

 

Hasil Uji t 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3.089 2.980  1.036 .301 

TotalMB .258 .033 .483 7.728 .000 

TotalDS .049 .022 .141 2.261 .025 
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