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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepribadian tahan banting yang dimiliki 

oleh mahasiswa yang mengikuti organisasi dan tidak mengikuti organisasi di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini dilakukan di 12 fakultas 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Hukum (FH), 

Fakultas Teknik (FT), Fakultas Geografi, Fakultas Psikologi, Fakultas Agama 

Islam (FAI), Fakultas Kedokteran (FK), Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), Fakultas 

Ilmu Kesehatan (FIK), Fakultas Farmasi, Fakultas Komunikasi dan Informasi 

(FKI) dan memiliki 153 organisasi mahasiswa. Subjek penelitian pada penelitian 

ini berjumlah 360 orang dengan 180 mahasiswa yang mengikuti kegiatan organisasi 

mahasiswa dan 180 mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan organisasi 

mahasiswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik proporsional sampling. 

Metode yang digunakan dalam penlitian ini adalah metode kuantitatif dengan 

menggunakan skala orientasi keberagamaan. Teknik analisis data penelitian ini 

menggunakan independent sampel T-tes. Berdasarkan hasil pengujian independent 

sampel t-test diperoleh nilai uji-t sebesar t = 4,102 dengan nilai koefisien sig(2-

tailed) = 0,000 yang berarti terdapat perbedaan kepribadian tahan banting pada 

mahasiswa yang mengikuti organisasi dan tidak mengikuti organisasi di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Kata Kunci :kepribadian tahan banting, institusi pendidikan 

 

Abstract 

This study aims to determine hardiness personality possessed by students who 

joined the organization and does not follow the organization Muhammadiyah 

University of Surakarta. This study was conducted in 12 faculties of the University 

of Muhammadiyah Surakarta, namely the Faculty of Education (Guidance and 

Counseling), Faculty of Economics and Business (FEB), Faculty of Law (FH), 

Faculty of Engineering (FT), Faculty of Geography, Faculty of Psychology, Faculty 

of Islamic Studies (FAI ), Faculty of Medicine (FK), Faculty of Dentistry (FKG), 
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Faculty of Health Sciences (FIK), Faculty of Pharmacy, Faculty of Communication 

and Information (FKI) and has 153 student organizations. Research subjects in this 

research were 360 people with 180 students who follow the activities of student 

organizations and 180 students who do not follow the activities of student 

organizations. Sampling is done by proportional sampling technique. The method 

used in this penlitian is a quantitative method by using religious orientation scale. 

This research data analysis techniques using independent sample t-tests. Based on 

the results of independent testing of samples t-test t-test values obtained at t = 4.102 

with a coefficient value sig (2-tailed) = 0,000 which means there is a resilient 

personality differences in students who joined the organization and does not follow 

the organization Muhammadiyah University of Surakarta. 

Keywords : hardiness, educational institutions     

1. PENDAHULUAN  

Terdapat tipe kepribadian tertentu yang rentan dan mudah bermasalah jika 

menghadapi hal-hal yang dapat menimbulkan stres, tetapi ada juga tipe 

kepribadian lain yang mempunyai kemampuan dan daya tahan terhadap hal-

hal yang menmbulkan stress. Tipe kepribadian yang mempunyai daya tahan 

terhadap stress ini sering disebut sebagai tipe kepribadian tahan banting 

(hardinness). Saat ini semakin banyak penelitian membuktikan bahwa tipe 

kepribadian hardiness membantu sebagai penurun stress yang dihadapi. 

Individu dengan hardiness juga lebih percaya diri dan memiliki kemampuan 

yang lebih baik  dalam menggunakan koping aktif dan dukunga social serta 

kesempatan yang ada, sehingga membantunya mengatasi tekanan yang 

dialaminya (Florian dkk, 1995).  

Sudah cukup banyak bermunculan penelitian tentang kepribadian hardiness 

pada berbagai subyek. Penelitian yang dilakukan oleh Dodik dan Astuti 

(2012) menyebutkan hasil bahwa terdapat hubungan negatif antara 

kepribadian hardiness dengan stres kerja yang dialami oleh anggota polri 

bagian operasional di polresta Yogyakarta.  

Penelitian lain oleh Nurjahjanti dan Ratnaningsih (2011) dilakukan pada 

calon tenaga kerja Indonesia, dalam penelitianya mengemukakan bahwa 

terdapat hubungan positif antara kepribadian tahan banting (hardiness) 

dengan optimisme pada calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) wanita di 

BLKLN disnakertrans provinsi Jateng. Sedangkan Asih dan Trisni (2015) 
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didapat hasil bahwa semakin kuat kepribadian tahan banting (hardiness) yang 

dimiliki maka akan semakin rendah burnout yang dialami oleh perawat. 

Sebaliknya semakin lemah kepribadian tahan banting (hardiness) yang 

dimiliki maka akan semakin tinggi burnout yang dialami oleh perawat. 

Penelitian lain dilakukan oleh Kalantar, Kheldri, Nikbakht dan Motvalin 

(2013) mengenai pengaruh pelatihan kepribadian tahan banting (hardiness) 

terhadap kesehatan mental mahasiswa. Penelitian yang dilakukan dengan 

kriteria subyek berupa mahasiswa dengan usia 21 hingga 22 tahun ini 

mendapatkan sebuah hasil berupa kepribadian tahan banting (hardiness) 

memiliki hubungan negatif dengan berbagai permasalahan yang berpengaruh 

pada kesehatan mental seperti depresi, cemas dan keluhan fisik yang dapat 

pula merujuk pada penyakit fatal seperti kanker ataupun jantung. Peneliti 

melakukan pengambilan data awal dengan menyebarkan Quesioer terbuka 

sebanyak 6 pertanyaan yang disusun berdasarkan 3 aspek hardiness oleh 

Kobassa kepada 240 mahasiswa di 12 fakultas di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, dengan pembagian 120 mahasiswa yang mengikuti kegiatan 

organisasi mahasiswa dan 120 mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan 

organisasi. Pada setiap fakultas diambil 10 mahasiswa yang mengikuti 

organisasi dan 10 mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi. Berdasarkan 

hasil analisis data awal yang telah diperoleh, kepribadian hardiness yang 

dimiliki oleh mahasiswa yang mengikuti organisasi dan tidak mengikuti 

organisasi berbeda-beda dan antara fakultas 1 dengan fakultas yang lainnya 

pun berbeda yang hasil tersebut diambil dari jawaban positif mahasiswa yang 

sesuai dengan aspek kepribadian hardiness. Hasil yang sama antara 

mahasiswa organisasi dan tidak mengikuti organsasi hanya terdapat pada 

fakultas kedokteran umum.  

Kehidupan mahasiswa sehari-harinya tentu berbeda dengan individu yang 

sudah bekerja ataupun tingkat pendidikan lain sebelum mencapai tahapan 

mahasiswa atau jenjang perkuliahan. Dalam pelaksanaan perkuliahan di 

perguruan tinggi, sistem pendidikan di perguruan tinggi berbeda dengan 

sistem pendidikan di SMA. Sistem pendidikan di SMA pada dasarnya hanya 
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memberikan fakta-fakta ilmiah, sedangkan di perguruan tinggi, mahasiswa 

diarahkan untk menjadi seorang sarjana secara ilmiah dan menggali simpulan 

dari hasil analisisnya tanpa pertolongan orang lain (Hartanti dan Arhantanto, 

2003). Mahasiswa dituntut untuk mempunyai kematangan dalam berfikir dan 

menentukan pilihan dalam memecahkan masalah, membuat keputusan, 

membuat rencana belajar dan cara belajar secara umum (Zaini, 2002). Yang 

dalam prosesnya sering kali mahasiswa menghadapi hal-hal yang dapat 

menimbulkan stress.Umumnya seseorang menjadi mahasiswa tahun pertama 

pada usia antara 17 sampai 20 tahun yang rentang usia tersebut termasuk 

dalam kategori remaja. Menurut Mappire (1992) batasan usia remaja di 

Indonesia : (1) remaja awal, antara 12/13 – 17/18 tahun, (2) remaja akhir 

antara 17/18 – 21/22 tahun. 

Mahasiswa untuk dapat menyelesaikan perkuliahannya haruslah memiliki 

suatu kepribadian tahan banting (hardiness) yang mampu membuat para 

mahasiswa dapat survive dalam menjalankan kegiatan dan mengerjakan 

kewajibannya serta menyelaraskan antara kewajiban, hak dan juga hasil yang 

dicapai. Kepribadian tahan banting (hardiness) dinilai dapat mengontrol 

individu dalam mengatasi stress yang sedang dialami di lingkungan kerja agar 

dapat tetap survive (Kobasa dalam Dodik & Astuti, 2012). Menurut Kobasa 

(1984) hardiness merupakan suatu karakteristik kepribadian yang membuat 

individu menjadi lebih kuat, tahan, stabil dan optimis dalam menghadapi stres 

dan mengurangi efek negatif dari timbulnya stres yang harus dihadapi.  

Kobasa (1984) menyebutkan terdapat 3 dimensi kepribadian hardiness, yaitu 

mencakup commitmen (keterlibatan diri) yang merupakan lawan dari 

alienation (pengasingan diri), control (kontrol diri) yang merupakan lawan 

dari powerlessness (ketidakberdayaan), dan challenge (tantangan) yang 

merupakan lawan dari threatened (ancaman). Selain 3 aspek tersebut, yang 

membangun kepribadian tahan banting (hardiness). Menurut Kobasa (1984) 

kepribadian tahan banting (hardiness) di pengaruhi bagaimana seorang 

memandang suatu hal sebagai hal yang positif (optimis) dan negatif (pesimis). 

Optimis adalah salah satu komponen psikologi positif yang dihubungkan 
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dengan emosi positif dan perilaku positif  yang menimbulkan kesehatan, 

hidup yang bebas stress, hubungan sosial dan fungsi sosial yang baik (Daraei 

& Ghaderi, 2012). Nurihsan dan Yusuf (2011) menjelaskan salah satu faktor 

utama yang mempengaruhi perkembangan kepribadian adalah faktor 

lingkungan. Menurut Febriyani, Darsono dan Sudarmanto (2014) 

menyebutkan bahwa kepribadian seseorang diperoleh karena adanya proses 

interaksi sosial ketika individu belajar dari lingkungan sosial sedikit demi 

sedikit. Anonim (dalam Caesari, listiara dan Ariati, 2013) mengemukakan 

bahwa aktif dalam kegiatan organisasi dinilai penting untuk mengembangkan 

kepribadian dan merupakan salah satu pertimbangan utama untuk diterima 

masuk ke dunia kerja. Bissonete (1998) menyebutkan faktor yang dapat 

menimbulkan kepribadian hardiness adalah penguasaan pengalaman. Faktor 

yang mempengaruhi hardiness menurut Florian (dalam Heriyanto, 2001) 

yaitu kemampuan membuat rencana yang realistis dan kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan baik. Sullivan (dalam Feist, 2012) mengemukakan 

bahwa sebuah kepribadian juga dibentuk melalui perkembangan usia.  

Dari beberapa penjabaran diatas, dapat disimpulkan  bahwa beberapa hal yang 

mempengaruhi munculnya kepribadian hardiness pada individu adalah faktor 

usia, evaluasi kognitif individu pada suatu kejadian stress apakah kearah 

positif (optimis) atau negatif (pesimis), lingkungan individu dan interaksi 

sosial yang didalamnya berupa kehidupan keluarga hingga masyarakat seperti 

persahabatan, hidup bertetangga, kelompok dan organisasi, penguasaan 

pengalaman atas apa yang pernah dilalui, perasaan mampu atau kepercayaan 

diri yang tinggi, kemampuan untuk membuat suatu rencana yang realistis dan 

ketrampilan komunikasi yang baik. 

Selama menjalani dunia perkuliahan, para mahasiwa juga mengenal kegiatan 

organisasi di kampusnya. Mahasiswa dan organisasi merupakan dua hal yang 

tidak dapat dipisahkan. Organisasi adalah sistem peran , aliran dan proses pola 

hubungan kerja dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksana tugas yang 

didisain untuk mencapai tujuan bersama (Torang,2014). Organisasi dalam 
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kegiatannya di area universitas  atau perguruan tinggi lebih dikenal dengan 

sebutan Unit Kegiatan  mahasiswa atau yang biasa disingkat dengan UKM. 

UKM adalah  wadah aktifitas kemahasiswaan luar kelas yang bertujuan untuk 

mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu yang dimiliki oleh 

mahasiswa. Huang dan Chang (2004) menjelaskan bahwa mahasiswa yang 

aktif dalam kegiatan akademik dan kokurikuler memiliki manfaat dalam 

penguatan kemampuan berpikir, kemampuan komunikasi, kemampuan 

interpersonal dan kepercayaan diri. 

Sebagaimana struktur sebuah organisasi pada umumnya, unit kegiatan 

mahasiswa ini memiliki struktur organisasi yang kuat seperti adanya ketua, 

sekertaris, bendahara dan kepengurusan sesuai dengan bidang yang fokus 

dikembangkan. Kegiatan  mahasiswa tersebut berjalan di luar jam perkuliahan 

berlangsung dari awal perencanaan kegiatan, rapat hingga eksekusi atau 

pelaksanaan kegiatan tersebut, yang kegiatan-kegiatan mahasiswa yang 

mengikuti organisasi ini tidak didapatkan oleh mahasiswa yang tidak 

megikuti organiasasi selain perkuliahan, tugas dan juga deadline yang 

diterima oleh seluruh mahasiswa. Pada mahasiswa yang mengikuti organisasi, 

dengan adanya peran ganda menjadi seorang mahasiswa dan sebagai anggota 

organisasi membuat mahasiswa yang mengikuti organiasi secara otomatis 

mempunyai pengalaman yang lebih dibandingkan dengan mahasiswa yang 

tidak mengikuti organisasi. 

Dalam suatu organisasi tentu terdapat orang-orang yang beraktiftas 

didalamnya, dan aktifitas tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Torang 

(2014) menjelaskan bahwa konsep utama studi tentang organisasi adalah 

tujuan organisasi. Moorhead dan Griffin (2013) menyebutkan Struktur 

organisasi atau organization structure adalah sistem tugas, pelaporan dan 

hubungan otoritas dimana pekerjaan organisasi dilakukan. Jadi, struktur 

mendefinisikan bentuk dan fungsi aktifitas-aktifitas organisasi. Robbins 

(2003) mengemukakan bahwa budaya organisasi merupakan suatu sistem dari 

makna organisasi / arti bersama yang dianut dari para anggotanya yang 
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membedakan organisasi dari organisasi lainnya. Menurut De Vito (1997), 

jaringan komunikasi adalah saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan 

dari satu orang ke orang lain dalam organisasi. Selanjutnya adalah pembinaan 

atau yang biasa disebut dengan training atau pelatihan. Menurut Champates 

(2006), pembinaan adalah hal penting untuk meningkatkan kinerja. Lewat 

pembinaan akan terjalin komunikasi dua arah antara manager dengan 

karyawannya ataupun pengurus dengan anggotanya. Gitosudarmo dan sudita 

(2000) menjelaskan bahwa konflik didalam suatu organisasi dapat 

menimbulkan konsekuensi positif dan negatif, dapat mendorong inovasi 

organisasi, kreatifitas dan juga adaptasi. Berdasarkan beberapa uraian 

tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi aktifitas organisasi antara lain adalah target atau tujuan 

organisasi, struktur organisasi, budaya organisasi, komunikasi, pelatihan, dan 

juga konflik organisasi. 

2. METODE  

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

metode pengumpulan data skala kepribadian tahan banting (hardiness) yang 

digunakan oleh Prasetya (2015) dan dimodifikasi sesuai dengan aspek 

kepribadian tahan banting (hardiness) yaitu control, commitment dan 

challenge oleh kobassa (1984).  

Teknik pemilihan subjek dengan menggunakan teknik proporsional 

sampling. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 360 mahasiswa yang terdiri 

dari 180 mahasiswa yang mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan dan 

180 mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yang diambil dari 12 fakultas yang 

ada, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis (FEB), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Teknik (FT), Fakultas 

Geografi, Fakultas Psikologi, Fakultas Agama Islam (FAI), Fakultas 

Kedokteran (FK), Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), Fakultas Ilmu Kesehatan 

(FIK), Fakultas Farmasi, Fakultas Komunikasi dan Informasi (FKI) dengan 
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30 mahasiswa setiap fakultasnya, terdiri dari 15 mahasiswa yang mengikuti 

kegiatan organisasi kemahasiswaan dan 15 mahasiswa yang tidak mengikuti 

kegiatan organisasi kemahasiswaan. Universitas Muhammadiyah Surakarta 

memiliki organisasi mahasiswa sebanyak 153 organisasi yang terdiri dari 27 

organisasi tingkat universitas dan 126 organisasi tingkat fakultas yang 

tersebar tidak merata jumlahnya pada setiap fakultas. Pemilihan subjek 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Adapun ketentuan lain yang 

ditetapkan untuk mahasiswa dapat dijadikan sebagai sampel penelitian adalah 

memiliki rentang usia antara 17 tahun hingga 22 tahun. 

Adapun teknik analisis yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan 

analisis independent sampel T-test yang terdiri dari uji asumsi yang di 

dalamnya terdapat uji normalitas dan homogenitas dan uji hipotesis dengan 

menggunakan program SPSS 15.0 for windows.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis independent sample t-test 

dengan menggunakan bantuan program SPSS 15.0 for windows bahwa hasil 

penelitian pengujian ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti 

bahwa dapat disimpulkan Ho ditolak sedangkan Ha diterima yang berarti 

terdapat perbedaan kepribadian tahan banting(hardiness) pada mahasiswa 

yang mengikuti organisasi dan mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi. 

Hal ini ditunjukkan oleh koefisien komparasi uji-t = 4,102 dengan nilai 

koefisien sig(2-tailed) = 0,000 (p <0.05). Dilihat dari nilai rerata empirik 

kepribadian tahan banting (hardiness) menunjukkan bahwa mahasiswa yang 

mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan memiliki nilai rerata empirik 

lebih besar daripada mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan organisasi 

kemahasiswaan. Diperoleh dari nilai angka 68,55 untuk mahasiswa yang 

mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan dan 65,53 untuk mahasiswa 

yang tidak mengikuti kegiatan kemahasiswaan. 

Hal ini berarti hipotesis yang berbunyi kepribadian tahan banting (hardiness) 

mahasiswa yang mengikuti organisasi lebih tinggi daripada mahasiswa yang 
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tidak mengikuti organisasi yaitu membandingkan variabel kepribadian tahan 

banting (hardiness) antara mahasiswa yang mengikuti organisasi dengan 

mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi, dinyatakan diterima. 

Hal tersebut sesuai dengan  Luthans (2012) yang menyebutkan bahwa peranan 

manusia, kelompok, dan terutama organisasi sangat mempengaruhi 

kepribadian individu. Anonim (dalam Caesari, listiara dan Ariati, 2013) 

mengemukakan bahwa aktif dalam kegiatan organisasi  dinilai penting untuk 

mengembangkan kepribadian mahasiswa dan menjadi salah satu faktor utama 

diterima dilapangan kerja. Menjadi anggota organisasi bagi mahasiswa, 

membuat mereka memiliki peran dan status ganda sebagai mahasiswa 

sekaligus sebagai anggota organisasi yang bukan berarti tanpa halangan, 

karena selain mengerjakan kewajiban sebagai mahasiswa mereka juga 

memperhatikan aktivitas organisasi. 

Bissonete (1998) menyebutkan faktor yang dapat menimbulkan kepribadian 

hardiness adalah penguasaan pengalaman. Struktur lingkungan 

memungkinkan untuk menumbuhkan rasa kendali yang ada dalam individu. 

Persepsi kontrol atas lingkungan mengarah ke perasaan penguasaan menjadi 

pengalaman. Penguasaan pengalaman menunjukkan bahwa individu memiliki 

ketrampilan yang dibutuhkan untuk berhasil yang akibatnya dapat 

meningkatkan kepribadian hardiness. Luthans (2012) menyebutkan bahwa 

pengalaman kerja setiap haripun dapat merubah seseorang. Terutama dengan 

perubahan organisasi dan lingkungan yang bergejolak, organisasi yang dapat 

menemukan, mengembangkan dan mempertahankan manusia yang dapat 

menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah secara dinamis 

Pengalaman (experience) adalah perolehan atau bertambahnya pengetahuan 

(knowledge) atau keahlian (skil) yang berasal dari praktik dalam suatu 

aktifitas atau melakukan sesuatu untuk jangka panjang. Suatu softskill tidak 

hanya bisa didapatkan dari aktifitas mahasiswa didalam kelas saat perkuliahan 

berlangsung, namun softskill bisa didapatkan dari saling berinteraksi dengan 

subyek lain yaitu dengan cara berorganisasi.   
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Atkintson (1993) mengatakan bahwa perasaan mampu atau kepercayaan diri 

seseorang atas kemampuannya menanggulangi situasi penuh stress 

mendorong individu tersebut memiliki sikap yang tenang, wajar, dan optimis 

karena individu tersebut tau apa yang harus dilakukannya untuk mengatasi 

masalah sehingga terhindar dari beban stress. Namun apabila kepribadian 

tahan banting (hardiness) dibahas lebih mendetail pada setiap fakultas, maka 

akan didapatkan hasil data seperti : 

Tabel 1. 

t, Sig.(2-tailed), Mean Mahasiswa Organisasi, dan Mean Mahasiswa Non 

Organisasi Kepribadian Tahan Banting (Hardiness) Pada Setiap Fakultas 

Fakultas T Sig. (2-

tailed) 

Mean 

MahasiswaOrganisasi 

Mean 

Mahasiswa 

Non 

Organiisasi 

Psikologi 5,185 0,000 73,60 63,00 

Teknik 4,698 0,000 70,93 62,07 

Agama Islam 3,999 0,000 71,84 65,13 

Geografi 1,853 0,037 72,19 68,33 

Kedokteran Gigi 1,780 0,043 70,60 66,87 

Ekonomi -0,135 0,446 63,07 63,47 

Farmasi 0,313 0,378 67,73 67,00 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan -0,958 0,173  64,67 67,13 

Hukum 1,183 0,123 63,20 60,27 

Kedokteranumum -0,459 0,325 70,53 72,00 

Ilmukesehatan 0,690 0,248 68,87 67,47 

Komunikasi dan Informatika 0,889 0,191 65,40 63,67 

Berdasarkan ke 12 data perfakultas diatas terdapat 9 fakultas yang kepribadian 

tahan banting (hardiness)  mahasiswa yang mengikuti kegiatan organisasi 

kemahasiswaan lebih tinggi dari pada hasil yang didapatkan oleh mahasiswa 

yang tidak mengikuti organisasi kemahasiswaan, yaitu Fakultas Agama 

Islam, Fakultas Farmasi, Fakultas Geografi, Fakultas Hukum, Fakultas 
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Kedokteran Gigi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Komunikas dan 

Informatika,Fakultas Psikologi dan Fakultas Teknik. Dan 3 fakultas yang 

yang kepribadian tahan banting (hardiness) mahasiswa yang tidak mengikuti 

kegiatan organisasi mahasiswa lebih tinggi daripada mahasiswa yang 

mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa. Namun, hanya hanya 5 fakultas 

yang memiliki perbedaan yang sangat signifikan yaitu Fakultas Psikologi, 

Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Geografi, Fakultas 

Kedokteran Gigi. Sedangkan 7 fakultas lain yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas 

farmasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas 

Kedokteran Umum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Komunikasi dan 

Informatika tidak memiliki perbedaan yang signifikan.   

Hal ini telah terjelaskan dengan hasil data interview yang menyebutkan bahwa 

pada fakultas yang memiliki perbedaan yang signifikan, mahasiswa yang 

mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan merasa bahwa dengan 

mengikuti organisasi dikampusnya adalah hal yang menantang, kesempatan 

mengeskplor kemampuan yang dimiliki, belajar untuk dapat bekerja sama 

serta mendapatkan pengalaman yang akan sangat berguna saat berada di dunia 

kerja, karena dengan adanya jadwal-jadwal rutin seperti rapat, program kerja 

yang harus dijalani dan deadline tugas perkuliahan yang sering kali bersamaan 

menuntut mereka untuk dapat tetap bertahan pada organisasi yang diikuti dan 

tidak meninggalkan perkuliahan. Selain itu merupakan kesempatan untuk 

dapat memperluas wawasan dan memiliki relasi yang lebih luas sehingga 

mereka cenderung lebih merasa percaya diri untuk berbicara didepan umum 

seperti presentasi ataupun berkenalan dengan orang lain dan juga memilih 

organisasi yang dikuti sesuai dengan apa yang diinginkan ataupun sejalan 

dengan perkuliahan yang diambil sehingga banyak materi yang kadang kala 

sulitdimengerti dapat lebih mudah dipahami. Permasalah yag muncul dalam 

organisasipun dianggap suatu hal yang menarik dan hal yang dapat membuat 

kedekatan antara satu dengan yang lainnya semakin erat. Iklim persaingan 

positif dalam organisasi yang baik serta banyaknya pengalaman yang 

didapatkan dapat mempermudah dalam penyelesaian masalah perkuliahan 
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ataupun kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada mahasiswa yang tidak 

mengikuti organisasi, cenderung untuk tidak menyukai kegiatan-kegiatan 

yang menurut mereka adalah kegiatan yang ribet seperti adanya rapat rutin, 

pulang lebih larut, jadwal perkuliahan yang kerap berganti jam, dan pekerjaan 

tambahan yang menurut mereka juga menyita waktu. Adanya keterpaksaan 

dalam mengambil kuliah yang telah dijalani dan merasa sulit pada kuliah yang 

diambil membuat para mahasiswa cenderung untuk menghindari masalah 

dengan cara absen atau tidak masuk kuliah, menggantungkan diri pada teman 

yang dianggap lebih pintar dan juga meminta bagian yang paling mudah 

apabila saat mengerjakan tugas berkelompok. Mahasiswa cenderung untuk 

menarik diri dari area kampus dan memilih untuk langsung pulang ke kos atau 

rumah dan bermain dengan teman-teman.  

Pada fakultas yang tidak memiliki perbedaan kepribadian tahan banting 

(hardiness) yang signifikan antara mahasiswa yang mengikuti organisasi 

dengan mahasiswa yang tiak mengikuti organisasi, apa yang diungkapkan 

oleh mahasiswa yang megikuti organisasi hampir sama dan tidak jauh berbeda 

dengan apa yang diungkapkan oleh mahasiswa yang mengikuti organisasi di 

fakultas yang memiliki perbedaan yang signifikan, namun terdapat satu 

fakultas yang di fakultas tersebut iklim organisasinya tidak terlalu baik 

dengan sedikitnya jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan organisasi, 

sehingga kegiatan-kegiatan organisasi seperti rapat dan program kerja cukup 

berbeda dan tidak terlalu banyak seperti fakultas lain dan juga jarang 

berkumpul dengan teman organisasi dan lebih banyak menghabiskan waktu 

dijadwal perkuliahan. Kurangnya minat untuk mengikuti organisasi di 

fakultas tersebut juga menyebabkan ada beberapa organisasi unit kegiatan 

mahasiswa yang direncanakan untuk dibubarkan atau ditutup karena 

kekurangan anggota. Sedangkan pada mahasiswa yang tidak mengikuti 

organisasi banyak didapatkan mereka memilih untuk tidak mengikuti 

organisasi di area kampusnya karena organisasi yang ada pada kampus 

tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka memilih 

untuk tidak mengikuti kegiatan organisasi dikampus dan mengikuti kegiatan 
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lain diluar kampus baik bekerja ataupun komunitas yang bagi mereka sesuai 

dengan apa yang mereka pelajari diperkuliahan dan apa yang mereka minati 

dari pada mereka tetap mengikuti organisasi yang ada dikampus namun tidak 

sesuai dengan apa yag diharapkan, sehingga apa yang didapatkan dan 

dirasakan oleh mahasiswa yang mengikuti organisasi, seperti halnya rapat, 

berhubungan dengan orang lain, masalah organisasi dan juga deadline 

ataupun tugas-tugas tambahan diluar perkuliahan juga beberapa dirasakan 

oleh mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi tersebut.  

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 

diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan kepribadian tahan banting 

(hardiness) pada mahasiswa yang mengikuti organisasi dan tidak mengikuti 

organisasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain itu kepribadian 

tahan banting (hardiness) yang dimiliki oleh mahasiswa yang mengikuti 

organisasi lebih tinggi daripada kepribadian tahan banting (hardiness) yang 

dimiliki oleh mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, penulis mengajukan beberapa 

saran sebagai berikut: 1) Bagi mahasiswa, diharapkan mahasiswa dapat 

meningkatkan atau mempertahankan kepribadian tahan banting (hardiness) 

serta dapat mempertimbangakan manfaat yang didapat dalam mengikuti 

organisasi. 2) Bagi dekan / pimpinan fakultas diharapkan dapat memberikan 

pembelajaran ataupun pengetahuan bagaimana pentingnya serta manfaat-

manfaat mahasiswa dalam mengikuti kegiatan organisasi, memberikan 

pelatihan-pelatihan bagi mahasiswa umum serta berbagi tips ataupun motivasi 

kepada mahasiswa yang membangun semangat beraktivitas dan dalam 

perkuliahan. 3) Bagi organisasi,diharapkan pada setiap organisasi terutama 

bagi pengurusnya dapat membuat, meningkatkan serta mempertahankan 

iklim organisasi yang baik, 4) Bagi peneliti selanjutnya, yang tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai kepribadian tahan  banting (hardiness) 

sekiranya dapat mempertimbangkan variabel-variabel lain yang berhubungan 
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dengan kepribadian tahan banting (hardiness), serta mempertimbangkan 

melakukan penelitian dengan metode kualitatif guna mengungkap lebih detail 

mengenai kepribadian tahan banting (hardiness). Peneliti selanjutnya juga 

diharapkan untuk menambahkan informasi jenis kelamin subyek dan daerah 

asal subyek guna memperkaya informasi yang dimiliki.  
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