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TINGKAT KETAKUTAN AKAN KEGAGALAN PADA MAHASISWA 

AKTIVIS DITINJAU DARI JENIS KELAMIN 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat ketakutan akan 

kegagalan berdasarkan perbedaan jenis kelamin pada mahasiswa aktivis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hipotesis yang diajukan yaitu ada 

perbedaan tingkat ketakutan akan kegagalan antara mahasiswa aktivis laki-laki 

dan perempuan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan teknik kuota sampling dengan jumlah 100 subjek yaitu 50 

perempuan dan 50 laki-laki. Metode pengumpulan data menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan alat ukur skala ketakutan akan kegagalan yang dibagikan secara 

online melalui pesan siar (broadcast message) ke beberapa group chat UKM. 

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis non-parametic Mann-Whitney 

Test. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh Z sebesar -5,695; Sig. (2tailed) 

sebesar 0,000 (p < 0,01) yang artinya terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat 

ketakutan akan kegagalan antara mahasiswa aktivis laki-laki dan perempuan. 

Variabel ketakutan akan kegagalan memiliki rerata empirik (RE) sebesar 101,00 

dan rerata hipotetik (RH) sebesar 97,5 sehingga tingkat ketakutan akan kegagalan 

pada mahasiswa aktivis memiliki kategori yang tergolong sedang. Perbedaan dari 

mean rank tingkat ketakutan akan kegagalan pada laki-laki yang didapat sebesar 

33,99 sementara mean rank tingkat ketakutan akan kegagalan pada mahasiswa 

aktivis perempuan didapatkan sebesar 67,01 yang mengartikan bahwa mahasiswa 

aktivis perempuan memiliki tingkat ketakutan akan kegagalan lebih tinggi 

dibandingkan mahasiswa aktivis laki-laki.  

 

Kata kunci: ketakutan akan kegagalan, jenis kelamin, mahasiswa aktivis. 

Abstract 

 

This study aims to determine the fear of failure level based on gender differences 

in the activist students of Surakarta Muhammadiyah University. The hypothesis 

proposed is that there are differences fear of failure level between male and 

female student activists. The sampling technique used in this study was using 

quota sampling techniques with 100 participants which is 50 female activist 

students and 50 male activist students. The method of data collection uses a 

quantitative approach with a scale of fear of failure and shared online through 

broadcast messages to several activist group chats. While the data analysis was 

carried out by non-parametic Mann-Whitney Test analysis. Based on the results of 

data analysis obtained by Z of -5.695; Sig. (2tailed) of 0.000 (p <0.01) which 

means there are significant differences in the fear of failure level between male 

and female activist students. The fear of failure variable has an empirical mean 

(ME) of 101.00 and hipotetical mean (MH) of 97.5 means the fear of failure level 

in activist students has a classified category as moderate. The difference from the 

mean rank of the fear of failure level in male activist students is 33.99 while the 
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mean rank of the fear of failure level in female activist students is 67.01 which 

means that female activist students have a higher fear of failure level than male 

activist students. 

 

Keywords: fear of failure, gender, activist students 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Kegagalan adalah suatu hal yang dihindari oleh setiap individu. Rasa ketakutan 

akan terjadinya kegagalan juga merupakan hal yang paling dikhawatirkan oleh 

mahasiswa (Christianingrum, 2013). Sebagian orang menganggap bahwa 

ketakutan akan mengalami kegagalan merupakan pemicu untuk mencapai 

kesuksesan dan sebagai dorongan untuk mendapatkan hasil sesuai dengan 

ekspektasi individu, sehingga tidak mengalami akibat-akibat yang akan terjadi 

karena kegagalannya. Evaluasi dari orang lain yang berupa penilaian maupun 

ancaman akan menimbulkan pikiran dan keyakinan mengenai akibat yang di dapat 

dari suatu kegagalan.  

Ketakutan kegagalan juga dapat terjadi pada mahasiswa, banyaknya tugas dan 

permasalahan yang dihadapi mahasiswa yang membuat mahasiswa takut terhadap 

konsekuensi gagal. Salah satu ketakutan akan gagal tersebut berupa takut akan 

gagal dalam dalam memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan 

jenjang akademik di perguruan tinggi. Akmal, Arlinkasari & Fitriani (2017) 

meneliti mengenai harapan akan kesuksesan dan ketakutan akan kegagalan pada 

mahasiswa. Penelitian  ini menyatakan bahwa aspek-aspek pada perasaan 

ketakutan akan kegagalan memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan 

aspek-aspek pada harapan akan kesuksesan, sehingga dapat dikatakan bahwa 

ketakutan akan kegagalan lebih memacu mahasiswa untuk mencapai prestasi 

dibandingkan dengan harapan akan kesuksesan. 

Ketakutan akan kegagalan diketahui sebagai salah satu pemacu dalam 

mencapai suatu prestasi puncak. Ketakutan akan kegagalan memiliki akibat 

negatif dimana takut akan gagal dapat menurunkan motivasi dan ambisi seseorang 

untuk mencapai potensinya secara maksimal. Menurut Atkinson (1993), 

kegagalan dalam tugas atau hal tertentu tertentu dapat menimbulkan konsekuensi 
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negatif. Rasa takut akan kegagalan banyak dialami oleh pelajar dalam situasi yang 

kompetitif dengan kemungkinan untuk gagal. Ketakutan akan kegagalan adalah 

suatu motif dalam menghindari terjadinya kegagalan. Dorongan untuk 

menghindari kegagalan yang merupakan akibat negatif dari ketakutan akan 

kegagalan dan merupakan usaha individu dalam mencegah perasaan malu dan 

penghinaan dari orang lain. 

Conroy (2004) mendefinisikan ketakutan akan kegagalan sebagai perasaan 

cemas dan terancam terhadap suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya 

kegagalan. Beberapa konsekuensi setelah terjadinya kegagalan berupa perasaan 

malu, hilangnya pengaruh sosial dan berkurangnya kepercayaan diri menyebabkan 

individu yang memiliki rasa takut gagal cenderung menghindari situasi yang 

dianggap dapat beresiko memunculkan kegagalan. Individu tersebut cenderung 

tidak yakin terhadap kemampuannya untuk mencapai kesuksesan dan selalu 

berpikiran negatif terhadap keadaan yang akan dialaminya. Aspek-aspek 

ketakutan akan kegagalan terdiri atas ketakutan akan mengalami penghinaan  dan  

rasa malu,  ketakutan  akan menurunnya  estimasi diri (self-esteem) individu,  

ketakutan  akan  hilangnya  pengaruh  sosial,  ketakutan  akan ketidakpastian  

masa  depan,  dan  ketakutan  akan  mengecewakan  orang  yang penting bagi 

dirinya. 

Menurut Winkel (1996) karakteristik ketakutan akan kegagalan yaitu : 

memandang kemampuannya sebagai sesuatu yang tidak dapat berubah menjadi 

lebih baik, tidak yakin akan potensi yang dimilikinya, kurang memiliki rasa harga 

diri yang  terlepas dari kualitas prestasi  yang dicapai, sasaran  belajar yang  

ditetapkan  termasuk  ”sasaran kehormatan”  untuk memberikan kesan yang baik 

terhadap orang  lain maupun diri sendiri, Fokus dalam mempertimbangkan hal-hal 

pokok agar tidak gagal, bila cukup berhasil atau mengalami kegagalan, individu 

tersebut cenderung tidak akan mengambil resiko apapun serta mempertahankan 

apa  saja yang sudah dimilikinya, terdapat pengalaman masa lalu mengenai 

kegagalan  dan  kesuksesan  yang pernah  dialami. 

Mahasiswa sebagai agen perubahan tentunya memiliki kegiatan lain selain 

kegiatan akademik, yaitu aktif sebagai pengurus organisasi yang biasa disebut 
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mahasiswa aktivis. Sebagai seorang aktivis yang memiliki aktivitas yang lebih 

padat daripada mahasiswa non-aktivis harus mampu memanajemen diri dan waktu 

dengan baik. Aktivis dituntut untuk dapat menyesuaikan dan menyeimbangkan 

waktu antara kegiatan organisasi dan kegiatan akademik. Dalam proses 

penyesuaian tersebut tidak jarang mahasiswa memiliki ketakutan akan gagal 

dalam menyeimbangkan kegiatan dan tugas yang harus diselesaikan, sehingga 

menyebabkan ketakutan akan gagal dalam menyelesaikan kuliahnya.  

Rohman (2015) menyatakan Mahasiswa yang termasuk aktifis kampus 

merupakan mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan baik di 

lingkungan internal maupun eksternal kampus. Mahasiswa aktifis yang memiliki 

kesibukan pada kegiatan di luar akademik terkadang mengesampingkan tugas 

utamanya sebagai mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akademik. Terkurasnya 

tenaga serta pikiran dalam merealisasikan program kerja organisasi serta kegiatan 

organisasi terkadang membuat mahasiswa aktifis tidak jarang melewatkan agenda 

perkuliahan. Subjek yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa 

aktifis yang merupakan anggota maupun pengurus yang aktif dalam program kerja 

dan kegiatan unit kegiatan mahasiswa, organisasi maupun komunitas. 

Penilaian masing-masing individu terhadap dirinya berbeda-beda sesuai jenis 

kelaminnya. Penilaian diri ini juga dapat mempengaruhi individu dalam 

mempersepsikan ketakutannya akan rasa gagal, sehingga mahasiswa aktivis laki-

laki dan perempuan memiliki kecemasan rasa takut akan gagal yang berbeda. 

Penelitian yang dilakukan oleh Azari, Baradaran dan Fata (2015) menyatakan 

bahwa beberapa penyebab utama kegagalan akademik disebabkan oleh banyak hal 

yang salah satunya merupakan faktor jenis kelamin. 

Nasrani dan Purnawati (2010) menyatakan bahwa terdapat perbedaan respon 

dalam menghadapi konflik pada laki-laki dan perempuan. Pada perempuan, 

konflik dan stres merupakan kewaspadaan yang negatif dan dapat memicu stress, 

gelisah dan rasa takut. Sedangkan pada laki-laki menganggap bahwa konflik dan 

persaingan merupakan dorongan yang positif. Dengan demikian wanita akan 

memiliki tingkat ketakutan akan kegagalan yang lebih besar dibandingkan laki-

laki. Pendapat lain dari Rothblum (1990) menyatakan bahwa wanita memiliki 
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perspektif tingkat takut akan kegagalan yang lebih tinggi. Bebrapa faktor yang 

menyebabkan wanita memiliki angka yang lebih tinggi pada ketakutan akan 

kegagalan berupa rasa kecemasan yang tinggi, takut akan ditinggalkan dan 

kehilangan rasa dicintai.  

Jackan & Teevan (dalam Nelson dkk, 2013) menyatakan bahwa faktor yang 

mendasari antara takut gagal adalah dihipotesiskan sebagai ketakutan penolakan 

sosial. Temuan ini ditemukan secara signifikan lebih tinggi pada wanita daripada 

laki-laki. Prestasi dan kebutuhan afiliasi juga lebih erat terkait pada wanita 

daripada pria. Mengukur tingkat kecemasan karena takut gagal dan takut sukses 

pada wanita dapat mengukur hal yang sama sumber kecemasan dalam keadaan 

tertentu. Perempuan sering mengalami ketakutan sebagai akibat melawan peran 

gender tradisional. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa wanita rentan 

terhadap perasaan rendah diri dan rendah diri kemampuan dan keterampilan 

pribadi mereka, yang mempengaruhi perasaan mereka mengenai kinerjanya. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat 

ketakutan kegagalan dapat terjadi pada mahasiswa aktivis dan ketakutan akan 

kegagalan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya penilaian orang lain 

terhadap dirinya, sedangkan perspektif individu dalam mempersepsikan ketakutan 

akan kegagalan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya jenis kelamin, 

maka pentingnya dilakukan penelitianini agar mahasiswa aktivis dapat memahami 

bagaimana ketakutan akan kegagalan yang dihadapi sehingga dapat melakukan 

pengembangan diri dan dapat menjadi mahasiswa aktivis yang berprestasi 

sehingga dikemukakan hipotesis yang akan dibuktikan dalam penelitian ini yaitu 

terdapat perbedaan tingkat ketakutan akan kegagalan antara laki-laki dan 

perempuan pada mahasiswa aktivis. 

2. METODE 

Penelitian ini berfokus pada mahasiswa aktivis yaitu informan merupakan 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang aktif sebagai pengurus 

organisasi atau unit kegiatan mahasiswa baik tingkat fakultas maupun tingkat 

universitas. Untuk tingkat universitas terdapat lebih dari 20 UKM maupun 

organisai, sementara masing-masing fakultas juga memiliki UKM dan organisai. 
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Total keseluruhan UKM di Universitas Muhammadiyah Surakarta berjumlah 

kurang lebih 111 UKM maupun organisasi dengan masing-masing UKM atau 

organisasi terdapat lebih dari 20 mahasiswa yang aktif dan berkontribusi sebagai 

pengurus. 

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 

teknik kuota sampling dengan jumlah subjek yang telah ditentukan berjumlah 100 

subjek, yaitu 50 subjek perempuan dan 50 subjek laki-laki. Alat pengumpul data 

dan pengukuran data menggunakan skala ketakutan akan kegagalan, skala yang 

digunakan untuk mengungkap tingkat ketakutan akan kegagalan merupakan 

modifikasi skala yang pernah digunakan mengacu pada teori dari Conroy (2002) 

yang berisi 39 aitem. Proses validitas isi dihitung dengan rumus formula Aiken’s  

V = Ʃ  s / [n(c-1)] dan untuk reliabilitas diuji menggunakan teknik Cronbach 

Alpha dengan nilai 0,939. Kuesioner dibagikan secara online melalui pesan siar 

(broadcast message) ke beberapa group chat UKM dan organisasi. Uji hipotesis 

yaitu membuktikan adanya perbedaan tingkat ketakutan akan kegagalan pada 

mahasiswa aktivis laki-laki dan perempuan, maka teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik komparasi dengan non-parametic Mann-Whitney Test. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perhitungan hasil uji hipotesis menggunakan analisis non-parametic Mann-

Whitney Test untuk mengetahui tingkat ketakutan akan kegagalan yang ditinjau 

dari perbedaan jenis kelamin. Hasil analisis yang diperoleh adalah Z sebesar – 

5,695 dan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.000 (p<0,01), maka dapat dikatakan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan pada 

tingkat ketakutan akan kegagalan sehingga hipotesis dapat diterima.  Perbedaan 

dari mean rank tingkat ketakutan akan kegagalan pada laki-laki yang didapat 

sebesar 33,99 sementara mean rank tingkat ketakutan akan kegagalan pada 

perempuan didapatkan sebesar 67,01 yang mengartikan bahwa mahasiswa aktivis 

perempuan memiliki tingkat ketakutan akan kegagalan lebih tinggi dibandingkan 

mahasiswa aktivis laki-laki.  

Perbedaan tingkat ketakutan akan kegagalan antara laki-laki dan perempuan 

dapat dipengaruhi oleh perbedaan cara bersikap dan berpikir, demikian pula laki-
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laki dan perenmpuan memiliki perbedaan dalam proses kognitif maupun 

emosional. Hal ini didukung oleh pernyataan bahwa antara laki-laki dan 

perempuan cenderung memiliki kecemasan rasa takut akan gagal yang signifikan 

berbeda (Sahrah, 2011). Perbedaan bagaimana laki-laki dan perempuan 

mempersepsikan sebuah konflik dan memberikan respon emosional terhadap 

suatu hal mempengaruhi perbedaan tingkat kecemasan dan ketakutan. Perempuan 

mengartikan konflik merupakan hal negatif yang dapat memicu perasaan gelisah 

dan stres, sementara laki-laki cenderung mempersepsikan konflik adalah suatu 

tantangan yang dapat menjadi persaingan maupun dorongan positif untuk 

membantu pengembangan diri. 

Selaras dengan hasil penelitian yang didapat, Rothblum (1990) menyatakan 

bahwa pada perempuan memiliki perspektif tingkat ketakutan akan kegagalan 

yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Beberapa hal yang membuat perempuan 

merasa takut akan gagal adalah ketakutan akan kehilangan rasa kasih sayang 

bahkan ditinggalkan oleh orang-orang terdekat. Penilaian lingkungan sekitar serta 

adanya kecenderungan perasaan malu dan takut mendapat penghinaa apabila 

dirinya melakukan kesalahan dan kegagalan memicu tingginya rasa kecemasan 

dan ketakutan pada perempuan.  

Faktor yang mempengaruhi ketakutan akan kegagalan yaitu penurunan 

estimasi diri individu. Jackan & Teevan (dalam Nelson dkk, 2013) menyatakan 

bahwa perempuan memiliki kecemasan yang tinggi terhadap kemampuan dan 

kompetensi yang dimiliki, dengan kata lain perempuan memiliki perasaan rendah 

diri dan merasa bahwa dirinya tidak begitu kompeten dalam kinerjanya. 

Sementara pada laki-laki tidak mudah terpengaruh oleh penilaian orang 

sekitarnya, selain itu laki-laki lebih aktif dan eksploratif dalam melakukan 

kinerjanya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

Ketakutan akan ketidakpastian masa depan juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi tingkat ketakutan akan kegagalan pada perempuan. Sherman 

(dalam Nelson dkk, 2013) menyatakan bahwa perempuan cenderung memiliki 

tujuan masa depan yang terencana, bagi perempuan kegagalan dipersepsikan 

sebagai hambatan dalam meraih cita-cita. Perempuan menganggap eterlambatan 
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dalam mencapai tujuan merupakan sebuah kegagalan dan cenderung menghindari 

keadaan yang dianggap beresiko. Sementara laki-laki lebih berpikir secara 

spontan dan menganggap hal yang beresiko merupakan suatu tantangan. 

Rerata empirik (RE) penelitian ini sebesar 101,00 yang mengungkapkan 

variabel ketakutan akan kegagalan pada mahasiswa aktivis termasuk dalam 

kategori sedang dan rerata hipotetik (RH) sebesar 97,5 yang termasuk dalam 

kategori sedang artinya secara keseluruhan, tingkat ketakutan akan kegagalan 

pada mahasiswa dikatakan sebagai kategori sedang. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa mahasiswa aktivis cukup memiliki ketakutan akan kegagalan dan 

mengetahui  resiko-resiko akan kegagalan yang mungkin terjadi. Ketakutan akan 

kegagalan secara keseluruhan ditinjau dari aspek-aspek ketakutan penghinaan dan 

rasa malu, ketakutan penurunan estimasi diri, ketakutan hilangnya pengaruh 

sosial, ketakutan ketidakpastian masa depan dan ketakutan mengecewakan orang 

yang penting baginya, hal ini sesuai dengan pendapat Conroy (2002).  

Pembahasan penelitian mengenai ketakutan akan kegagalan yang terjadi pada 

mahasiswa aktivis yang aktif mengurus organisasi atau unit kegiatan akademik 

dan juga aktif sebagai mahasiswa dalam menjalankan kegiatan akademik, tentu 

saja ketakutan akan kegagalan sedikit banyak dirasakan. Selaras dengan pendapat 

Winkel (1996) mengenai karakteristik ketakutan akan kegagalan yang mana 

individu yang memiliki ketakutan akan kegagalan cenderung merasa rendah diri 

dimana para mahasiswa aktivis merasa bahwa dirinya kurang memiliki 

kompetensi sehingga ragu terhadap pilihannya untuk bertahan di organisasi. Di 

sisi lain Alaihimi dkk (2014) menyatakan aktif dalam organisasi dapat 

memunculkan motivasi untuk berusaha sebaik mungkin dalam kegiatan organisasi 

maupun akademik. Kesibukan dalam kegiatan organisasi yang dibarengi dengan 

tugas akademik akan memacu mahasiswa agar dapat menyelesaikan tugas-

tugasnya sebaik mungkin. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa : Ada perbedaan yang signifikan tingkat ketakutan akan 

kegagalan pada mahasiswa aktivis yang ditinjau dari perbedaan jenis kelamin, 
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yang artinya laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam tingkat ketakutan 

akan kegagalan.  Dalam penelitian ini didapatkan tingkat ketakutan akan 

kegagalan pada mahasiswa aktivis perempuan lebih tinggi daripada mahasiswa 

aktivis laki-laki, Tingkat ketakutan akan kegagalan pada mahasiswa aktivis secara 

keseluruhan jumlah dikategorikan dalam kategori sedang. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan 

beberapa saran, yaitu: bagi mahasiswa aktivis, disarankan dapat memahami 

penjelasan tingkat ketakutan akan kegagalan yang telah dipaparkan sehingga 

dapat membantu dalam proses pengembangan diri dalam menganggap kegagalan 

sebagai batu loncatan dan menganggap ketakutan sebagai tantangan sehingga 

dapat menjadi mahasiswa yang berprestasi baik dibidang akademik maupun 

organisasi. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan dapat menjadikan hasil penelitian 

ini sebagai kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang psikologi dan 

memberi kontribusi teoritis dengan tema ketakutan akan kegagalan, sebaiknya 

dalam pengambilan data lebih diawasi dengan seksama agar dapat meminimalisir 

kesalahan dalam pengisian instrumen penelitian. Sehingga hasil dari penelitian 

dapat sesuai dengan tujuan. Bagi universitas, sebagai wadah yang mengayomi 

mahasiswa dalam mengembangkan diri agar dapat menjadi rujukan dalam 

mengadakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mahasiswa 

aktivis. 
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