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Tujuan

Mengetahui pengaruh kompetisi dalam belajar terhadap 

motivasi belajar siswa Cina dalam setting kelas

Hipotesis:

Siswa yang berada pada kondisi yang kompetitif akan Siswa yang berada pada kondisi yang kompetitif akan 

berorientasi pada performance goal daripada siswa 

yang berada pada kondisi non-kompetitif 



Metode

1. Partisipan direkrut dari 2 SMP di Hongkong, sebanyak 
62 siswa.

2. Desain eksperimen dilakukan dengan melakukan 
kontrol terhadap waktu/jadwal instruksi dan instruktur 
di kelas yang beragam

3. Chinese typewriting Course: siswa diharapkan 3. Chinese typewriting Course: siswa diharapkan 
menguasai dasar metode decoding.

4. Prosedur: Selama kursus, siswa mengetik melalui 2 x 
30’ sesi instruksi, yang terdiri atas latihan dan post-
test. Tes A dan tes B yang memiliki kesukaran yang 
berbeda-sesi 1 sesi 2 memilih tes akhir mengerjakan 
mocked test men 



Pengukuran

1. Manipulation Checks: Dalam form evaluasi kursus, siswa diminta 
untuk menunjukkan persetujuan pada pernyataan yang disajikan

2. Goal Orientation: Dilihat dari kegagalan pada skor tes akhir. Tes 
A adalah pilihan yang bersifat performance goal. Tes B adalah 
pilihan yang bersifat learning orientation goal.

3. Permormance siswa diukur setelah gagal dengan mocked test.

4. Skala rating untuk memantau pengalaman/perasaan dalam 
belajar siswa.

5. Achievement atribution & self evaluation



Hasil Penelitian

1. Goal orientation: kompetetif = performance oriented, non 
kompetitif = learning oriented

2. Performance: performa siswa yg berada pada kondisi kompetitif > 
non kompetitif pada tgs yang mudah dan sulit

3. Enjoyment: tidak ada perbedaan secara signifikan di antara siswa 
yang berada pada kondisi yang berbeda setelah mengalami 
kegagalan pada tes 2.kegagalan pada tes 2.

4. Achievement attribution: tidak ada perbedaan signifikan di antara 
kedua kelompok dalam atribusi prestasi setelah atau sebelum 
gagal dalam tes.

5.     Self-efficacy: terdapat perbedaan signifikan di antara 2 kondisi 
setelah mereka gagal pada tes 2. Self-efficacy kompetisi < non 
kompetisi
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