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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Partisipan 

Pranala survei daring dibuka selama 13 hari terhitung dari tanggal 

11-23 September 2017. Partisipan final yang diperoleh sebanyak 411 yang 

terdiri dari 120 laki-laki (29,2%), 290 perempuan (70,6%) dan 1 tanpa 

informasi jenis kelamin. Rerata usia partisipan adalah 20,20 tahun (SD = 

1,405) dengan rentang antara 17 sampai 25 tahun. Partisipan berasal dari 

mahasiswa Universitas Brawijaya (62,8%) dan universitas lain (37,2%). 

Partisipan yang rutin berolahraga sebanyak 75,4%, sementara sisanya 

tidak rutin berolahraga. 

 

B. Korelasi Antar Perbedaan Individu 

Tabel 2. 

Properti psikometri dan interkorelasi motivasi dan perilaku aktivitas fisik 

dan trait mindfulness (N = 411) 
Kuisioner SRAS-PA Autonomous Controlled Amotivation MAAS 

SRAS-PA 1 0,259** 0,112* -0,026 0,215** 

Autonomous 0,259** 1 0,192** -0,236** 0,641** 

Controlled 0,112* 0,192** 1 0,301** 0,834** 

Amotivation -0,026 -0,236** 0,301** 1 0,335** 

MAAS 0,215** 0,641** 0,834** 0,335 1 

Mean 3,328 5,566 3,217 3,002 4,114 

SD 1,600 1,048 1,141 1,009 0,717 

α Cronbach 0,832 0,894 0,758 0,383 0,762 

Ket. SRAS-PA: Self-Reported Adherence Scale for Physical Activity. Autonomous, 

Controlled, dan Amotivation: Jenis motivasi berdasarkan Treatment Self-Regulation 

Questionnaire for Adequate Physical Activity. MAAS: Mindfulness Attention Awareness 

Scale. *p<0,05. **p<0,01. 
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Pada penelitian ini hasil Zero-order correlation antar variabel disajikan 

menggunakan Tabel 2. Berdasarkan tabel 2 reliabilitas skala yang 

digunakan dalam penelitian tergolong cukup pada aktivitas fisik, subskala 

autonomous motivation dan controlled motivation, dan mindfulness (α > 

0,758). Tetapi reliabilitas jenis amotivation dalam TSRQ-PA tergolong 

rendah (α = 0,383). Terdapat korelasi yang signifikan antara variabel 

autonomous motivation dan perilaku aktivitas fisik (p < 0,001). Selain itu 

variabel autonomous motivation memiliki korelasi yang signifikan dengan 

trait mindfulness (p < 0,001). Jenis controlled motivation memiliki 

korelasi dengan aktivitas fisik dan memiliki korelasi yang signifikan 

dengan trait mindfulness (p < 0,001). Tidak terdapat korelasi yang 

signifikan antara Amotivation dengan aktivitas fisik. Namun Amotivation 

memiliki korelasi yang signifikan dengan trait mindfulness.  

 

C. Peran Trait Mindfulness terhadap Hubungan antara Autonomous 

Motivation dan Aktivitas Fisik  

Penelitian melakukan analisis bootstrap moderasi sederhana 

dengan pengulangan sampel 5.000 kali dengan interval kepercayaan 

koreksi bias 95%. Analisis ini dilakukan untuk menguji hipotesis 2 yaitu 

trait mindfulness memiliki peran terhadap hubungan antara motivasi dan 

aktivitas fisik. Hasil analisis bootstrap masing-masing jenis disajikan 

melalui tabel 3a, 3b dan 3c. 
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Tabel 3a. 

Model Moderasi dengan metode bootstrap: Autonomous motivation 

sebagai prediktor, trait mindfulness sebagai moderator, dan perilaku 

aktivitas fisik sebagai hasil.  

Model yang diuji 
Aktivitas Fisik 

B SE P-VALUE 

Trait Mindfulness 0,491 0,416 0,239 

Autonomous motivation 0,53 0,275 0,063 

Autonomous motivation x trait mindfulness  -0,54 0,069 -0,776 

 

Tabel 3b. 

Model Moderasi dengan metode bootstrap: controlled motivation sebagai 

prediktor, trait mindfulness sebagai moderator, dan perilaku aktivitas fisik 

sebagai hasil.  

Model yang diuji 
Aktivitas Fisik 

B SE P-VALUE 

Trait Mindfulness 0,998** 0,283 0,001 

Controlled motivation -0,181 0,287 0,528 

Controlled motivation x trait mindfulness  -0,31 0,061 0,615 

 

Tabel 3c. 

Model Moderasi dengan metode bootstrap: Amotivation sebagai 

prediktor, trait mindfulness sebagai moderator, dan perilaku aktivitas fisik 

sebagai hasil.  

Model yang diuji 
Aktivitas Fisik 

B SE P-VALUE 

Trait Mindfulness 0,297 0,258 0,250 

Amotivation -0,53 0,318 0,098 

Amotivation x trait mindfulness  0,081 0,70 0,252 

B = koefisien regresi tidak terstandar, SE = Standar error, R² = peningkatan varians 

 

Hasil analisis bootstrap menunjukkan bahwa pada autonomous 

motivation, trait mindfulness tidak menjadi moderator antara autonomous 

motivation dengan aktivitas fisik. Pada jenis controlled motivation, 

analisis bootstrap menunjukkan bahwa trait mindfulness menjadi 

moderator antara controlled motivation dengan aktivitas fisik. Sedangkan 

untuk jenis amotivation, trait mindfulness tidak menjadi moderator antara 

amotivation dengan aktivitas fisik. Berdasarkan hasil-hasil ini, hipotesis 2 
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penelitian tidak terbukti sehingga dapat disimpulkan bahwa trait 

mindfulness tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara 

motivasi dan aktivitas fisik. 

 

D. Pembahasan 

Pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa autonomous motivation, 

controlled motivation memiliki korelasi positif dengan aktivitas fisik 

ketika dianalisis secara terpisah. Di sisi lain ditunjukkan bahwa jenis 

amotivation tidak memiliki hubungan dengan aktivitas fisik. Hal ini 

sesuai dengan penelitian terdahulu menurut Hashim, Golok, & Ali, (2011) 

dimana individu dengan autonomous motivation dan controlled 

motivation menunjukkan perilaku aktivitas yang tinggi. Sedangkan untuk 

jenis amotivation hal ini sedikit berbeda dengan penelitian menurut Ryan, 

dkk., (2009) dimana amotivation memiliki korelasi negatif dengan 

aktifitas fisik dimana semakin tinggi amotivation maka akan semakin 

rendah aktivitas fisik. Hasil ini bisa jadi diakibatkan karena alat ukur yang 

digunakan untuk jenis amotivation memiliki reliabilitas yang tergolong 

rendah setelah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. 

Berdasarkan analisis hipotesis 2 diketahui trait mindfulness tidak 

menjadi moderator antara autonomous motivation dan amotivation 

dengan  aktivitas fisik. Di sisi lain trait mindfulness dapat memperkuat 

hubungan antara controlled motivation dan aktivitas fisik.. Ketika trait 

mindfulness tinggi maka hubungan antara controlled motivation dan 
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aktivitas fisik semakin menguat, akan mengarahkan pada perilaku 

aktivitas fisik. Sebaliknya, ketika trait mindfulness rendah maka 

hubungan antara controlled motivation dan aktivitas fisik akan semakin 

melemah. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa trait mindfulness dapat 

menjadi faktor yang memengaruhi keragaman aktivitas fisik pada 

individu dengan controlled motivation. Dalam konteks ini, trait 

mindfulness memperkuat hubungan antara controlled motivation dan 

aktivitas fisik. Terdapat kemungkinan temuan ini muncul karena pada 

jenis controlled motivation, perilaku yang dilakukan cenderung otomatis. 

Ketika seseorang melakukan hal secara otomatis mereka cenderung 

kurang dalam awareness. Hal ini berarti ketika seseorang memiliki 

controlled motivation maka mereka akan melakukan tindakan secara 

otomatis sebagai akibat dari kurang mindful tanpa ada proses decision 

making. Ketika seseorang dengan controlled motivation memiliki trait 

mindfulness yang tinggi maka ia akan memiliki decision making yang 

lebih baik terkait kesehatan dan akan mengarahkan tindakan ke perilaku 

yang lebih sehat seperti aktivitas fisik (Ruffault, 2016).  

Penjelasan lebih lanjut, controlled motivation dalam pandangan 

tradisional, dilihat sebagai bentuk maladaptif dari motivasi terkait dengan 

aktivitas fisik. Hal ini dikarenakan pada penelitian sebelumnya oleh Chan 

(2014) menyatakan bahwa controlled motivation seringkali dihubungkan 

dengan tidak adanya komitmen untuk melakukan sesuatu sehingga 

perilaku tidak bisa dipertahankan dan cenderung tidak tetap. Partisipan 
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yang memiliki controlled motivation bisa jadi cenderung tidak menyadari 

pentingnya aktivitas fisik. Mengingat partisipan adalah mahasiswa dan 

bukan hanya orang khusus dari kalangan atlet, mahasiswa tidak didukung 

oleh lingkungan dengan tingkat aturan, pengawasan serta hukuman yang 

kuat untuk melakukan aktivitas fisik. Ketika individu memiliki controlled 

motivation diikuti dengan trait mindfulness yang tinggi maka individu 

cenderung melakukan aktivitas fisik. Hal ini bisa jadi disebabkan karena 

alasan – alasan dari lingkungan semakin disadari. Sebagai contoh individu 

dengan controlled motivation bisa jadi melakukan aktivitas fisik karena 

ada begitu banyak konsekuensi negatif baik dari segi kesehatan maupun 

segi penampilan jika mereka tidak melakukan. Ketika mereka lebih 

mindful, mereka lebih menyadari konsekuensi negatif ini daripada yang 

tidak mindful sehingga motivasi ini menjadi dorongan yang kuat untuk 

melakukan aktivitas fisik. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Lentillon-

Kaestner dkk. (2012) yang menyatakan bahwa individu dengan controlled 

motivation akan lebih fokus untuk menghindari konsekuensi negatif 

dibandingkan dengan individu yang memiliki autonomous motivation. Hal 

ini dikarenakan peran autonomous motivation pada individu membawa 

individu untuk cenderung fokus pada niat untuk melakukan aktivitas fisik 

(Chan, dkk., 2014). 

Temuan lain dari penelitian ini adalah bahwa trait mindfulness 

tidak memperkuat atau memperlemah hubungan antara autonomous 

motivation dan aktivitas fisik. Temuan ini berbeda dengan hubungan 
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teoritik dimana seharusnya pada individu yang memiliki autonomous 

motivation, jika diikuti dengan trait mindfulness yang tinggi maka 

perilaku individu cenderung akan mengarah kepada perilaku aktivitas 

fisik yang tinggi pula (Ruffault, dkk., 2016). Temuan ini bisa jadi terjadi 

karena karakteristik dari autonomous motivation itu sendiri dimana 

dorongan untuk melakukan perilaku dilakukan atas dasar ketertarikan, 

nilai hidup dan tujuan penting dalam hidup individu. Dengan adanya trait 

mindfulness individu dengan autonomous motivation akan cenderung 

fokus pada tujuan-tujuan dalam hidup mereka (Chan, dkk., 2014), dan 

aktivitas bukan merupakan salah satu dari tujuan-tujuan tersebut. 

Kecenderungan ini menjadi spesifik bisa jadi karena karakteristik dari 

populasi yang menjadi fokus penelitian yang berbeda dengan populasi 

pada umumnya. 

 

  

E. Keterbatasan Penelitian 

1. Keterbatasan pertama penelitian terletak pada rendahnya reliabilitas 

subskala amotivation. 

2. Keterbatasan kedua terletak pada survei daring yang berpotensi diisi 

berkali-kali karena adanya prizedraw. 

3. Keterbatasan ketiga dimana instrumen penelitian yang digunakan 

bersifat lapor diri (self-report) sehingga partisipan cenderung 

memunculkan bias pada hasil penelitian karena sangat rentan dengan 
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faking dimana partisipan mungkin memiliki respon yang diharapkan 

oleh peneliti. 

Di samping keterbatasan yang ada, penelitian ini juga memiliki 

kelebihan. Pertama, penelitian ini memberikan bukti empiris pada 

hubungan teoritikal dari motivasi dan aktivitas fisik yang sebelumnya 

belum ditemukan. Kedua, penelitian ini juga menjadi salah satu studi awal 

mengenai motivasi dan mindfulness di Indonesia. Temuan ini juga dapat 

menjadi alternatif solusi pada intervensi berbasis SDT dan mindfulness di 

masa depan. 

 


