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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas. Uji 

normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi data 

normal atau tidak. Uji linieritas bertujuan untuk melihat hubungan 

antara variabel bebas (fear of failure) dengan variabel tergantung 

(motivasi beprestasi). Uji normalitas dan uji linieritas dilakukan 

dengan menggunakan Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS). 

a. Uji Normalitas 

1) Motivasi Berprestasi 

Uji normalitas terhadap motivasi berprestasi 

dilakukan dengan menggunakan teknik Kolmogorov-

Smirnov Test (K-S-Z). Distribusi data dikatakan normal 

jika menunjukkan signifikansi > 0.05. Berdasarkan hasil 

uji normalitas nilai K-S-Z yang diperoleh adalah 0,765 

dimana p > 0,05 yang berarti distribusi persebaran data 

normal. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

2) Fear of Failure 

Uji normalitas terhadap fear of failure dilakukan 

dengan menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov Test 



 

44 

 

 

(K-S-Z). Distribusi data dikatakan normal jika 

menunjukkan signifikansi > 0.05. Berdasarkan hasil uji 

normalitas nilai K-S-Z yang diperoleh adalah 0,793 

dimana p > 0,05 yang berarti distribusi persebaran data 

normal. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

b. Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas menunjukkan korelasi yang linier 

antara variabel fear of failure dengan motivasi berprestasi. 

Hal ini ditunjukkan dengan Flinier = 105,121 dimana p < 0,05 

yang berarti terdapat hubungan linier antara fear of failure 

dengan motivasi berprestasi. Data selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran. 

2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik 

korelasi Product Moment. Hasil yang diperoleh menunjukkan 

nilai rxy = -0,895 dimana p < 0,01. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara 

fear of failure dengan motivasi berprestasi. Artinya, semakin 

tinggi fear of failure maka motivasi berprestasinya semakin 

rendah. Begitupun sebaliknya, semakin rendah fear of failure 

maka motivasi berprestasinya semakin tinggi. Dengan demikian, 

hipotesis yang diajukan oleh peneliti dapat diterima. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 
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B. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara fear 

of failure dengan motivasi berprestasi pada atlet karate Lemkari 

Banjarmasin Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil uji korelasi antara 

variabel fear of failure dengan variabel motivasi berprestasi 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan 

antara fear of failure dengan motivasi berprestasi pada atlet karate 

Lemkari Banjarmasin Kalimantan Selatan dengan nilai rxy = - 0,895 

dan p sebesar 0,000 (p < 0,01). Angka koefisien korelasi yang negatif 

mengindikasikan adanya arah hubungan yang negatif yaitu semakin 

tinggi fear of failure maka motivasi berprestasinya semakin rendah, 

begitupun sebaliknya. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fakhria 

dan Setiowati (2017)  dimana terdapat hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara fear of failure dengan motivasi berprestasi. 

Penelitian lain yang mendukung penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Fitria dan Riyono (2006) dimana terdapat hubungan 

negatif yang signifikan antara fear of failure dengan motivasi 

berprestasi. 

Fear of failure secara jelas menunjukkan adanya implikasi yang 

negatif dalam beberapa hal, meliputi: pilihan tugas, kegigihan, usaha 

yang dikeluarkan, pencapaian performansi, motivasi intrinsik dan 

kesejahteraan (Nainggolan, 2007). Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sebastian (2013) menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan positif antara fear of failure dengan prokrastinasi. 
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Prokrastinasi yaitu kegiatan menunda-nunda mengerjakan tugas dan 

membuat individu malas mengerjakan sesuatu. Penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa individu dengan fear of failure, menjadikan 

dirinya malas untuk mengerjakan sesuatu. Hal ini berlawanan dengan 

aspek motivasi berprestasi dimana individu yang memiliki motivasi 

berprestasi tinggi akan memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap 

setiap tugas-tugasnya.  

Fear of failure tentu akan mengganggu penampilan atlet karate 

baik saat latihan maupun pada saat bertanding. Memiliki fear of 

failure bukanlah hal yang menguntungkan bagi seorang atlet karate 

karena atlet tersebut akan terus-menerus mengalami rasa ketakutan. 

Padahal, pada saat bertanding ketenangan sangat diperlukan untuk 

menghasilkan performa yang maksimal. Atlet dengan fear of failure 

cenderung akan menghindari situasi yang kompetitif dan beresiko, 

namun jika memiliki motivasi berprestasi yang tinggi  atlet akan 

cenderung lebih memilih aktivitas atau situasi yang kompetitif  dan 

menantang (Akhyar, Priyatama, & Setyowati, 2017). 

Dalam konteks olahraga, motivasi berprestasi menjadi faktor 

penentu (determinan) yang sangat penting agar atlet karate mendapat 

hasil terbaik, bersemangat, berprestasi lebih baik dari sebelumnya, 

serta sanggup bersaing dan menghadapi rintangan. Menurut Gil 

(Hutapea, 2010) motivasi berprestasi sebagai orientasi seseorang 

untuk menyelesaikan tugas, gigih menghadapi masa depan dan rasa 

bangga jika mampu menyelesaikannya.  
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Menurut McClelland (Akhyar, Priyatama, & Setyowati, 2017), 

individu yang memiliki motivasi berprestasi memiliki ciri-ciri 

berorientasi sukses, tanggung jawab pribadi, membutuhkan umpan 

balik (feedback), pemilihan tugas yang moderat serta kreatif-inovatif.  

Fear of failure adalah kecenderungan untuk menilai ancaman 

dan merasa cemas terhadap situasi atau kondisi yang memungkinkan 

terjadinya kegagalan. jika individu gagal maka keyakinan diri maupun 

keyakinan orang lain pada individu tersebut akan menurun dan 

mengakibatkan turunnya motivasi dalam mencapai sebuah prestasi.  

(Conroy, Kaye, & Fifer, 2007). 

Menurut Conroy, Kaye dan Fifer (2007), individu dengan fear of 

failure memiliki ciri-ciri takut akan penghinaan dan rasa malu, takut 

akan hilangnya pengaruh sosial, takut akan turunnya estimasi diri 

(self-estimate), takut akan mengecewakan orang yang penting bagi 

individu tersebut dan takut akan ketidakpastian masa depan. 

Hasil dari perhitungan mean empirik dan mean hipotetik pada 

motivasi berprestasi atlet karate Lemkari Banjarmasin diperoleh hasil 

mean empirik (me) = 83,07 dan mean hipotetik (mh) = 62,5 dengan 

standard deviasi hipotetik (sdh) = 12,5. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa mean empirik lebih besar daripada mean hipotetik, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa berdasarkan mean empirik motivasi 

berprestasi atlet karate Lemkari Banjarmasin dapat dikategorikan 

tinggi.  

Berdasarkan hasil pengkategorian yang telah dilakukan, dapat 

diketahui bahwa terdapat 24 orang (85,7%) atlet karate Lemkari 
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Banjarmasin yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dan 4 orang 

(14,3%) atlet karate Lemkari Banjarmasin yang memiliki motivasi 

berprestasi sedang, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

atlet karate Lemkari Banjarmasin memiliki motivasi berprestasi yang 

tinggi. 

Hasil dari perhitungan mean empirik dan mean hipotetik pada 

fear of failure atlet karate Lemkari Banjarmasin diperoleh hasil mean 

empirik (me) = 52,68 dan mean hipotetik (mh) = 81 dengan standard 

deviasi hipotetik (sdh) = 18,7. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

mean empirik lebih kecil daripada mean hipotetik, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa berdasarkan mean empirik fear of failure atlet 

karate Lemkari Banjarmasin dapat dikategorikan rendah.  

Berdasarkan hasil pengkategorian yang telah dilakukan, dapat 

diketahui bahwa terdapat 7 orang (25%) atlet karate Lemkari 

Banjarmasin yang memiliki fear of failure sedang, 13 orang (46,4%) 

atlet karate Lemkari Banjarmasin yang memiliki fear of failure rendah 

dan 8 orang (28,6%) atlet karate Lemkari Banjarmasin yang memiliki 

fear of failure sangat rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar atlet karate Lemkari Banjarmasin memiliki fear of 

failure yang rendah. 

Dalam penelitian ini, faktor fear of failure memberikan 

sumbangsih sebesar 80,2% dalam memengaruhi motivasi berprestasi 

pada atlet Lemkari Banjarmasin, sisanya 19,8% dipengaruhi oleh 

faktor lain diluar penelitian. Hal ini sejalan dengan Willis & Wayne 

(1982) yang melakukan penelitian terhadap 39 siswi SMA di Georgia 
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yang merupakan anggota dari tiga klub olahraga, yaitu basket, lari dan 

tenis menunjukkan bahwa fear of failure merupakan faktor yang 

sangat memengaruhi motivasi berprestasi atau dalam dunia olahraga 

dikenal juga dengan istilah competitiveness (Komarudin, 2015). 

Hasil dari perhitungan korelasi antara setiap aspek-aspek fear of 

failure dengan motivasi berprestasi yang pertama adalah korelasi 

antara aspek ketakutan akan penghinaan dan rasa malu dengan 

motivasi berprestasi menunjukkan nilai rx1y = - 0,846 dimana  p < 

0,01. Artinya, aspek ketakutan akan penghinaan dan rasa malu 

memiliki korelasi negatif yang signifikan dengan motivasi berprestasi 

pada atlet Lemkari Banjarmasin. Sejalan dengan Conroy, Kaye dan 

Fifer (2007) mengatakan dalam penelitiannya bahwa fear of failure 

merupakan motif penghindaran berdasarkan antisipatif rasa malu dan 

penghinaan terkait dengan kegagalan. Ketakutan akan penghinaan dan 

rasa malu menjadi suatu keyakinan yang sangat kuat terkait fear of 

failure yang  dapat memengaruhi pencapaian prestasi individu.  

Kedua adalah korelasi antara aspek ketakutan akan turunnya 

estimasi diri (self-estimate) dengan motivasi berprestasi 

menunjukkan nilai r x2y = - 0,800 dimana p < 0,01. Artinya, aspek 

ketakutan akan turunnya estimasi diri (self-estimate) memiliki 

korelasi negatif yang signifikan dengan motivasi berprestasi pada 

atlet Lemkari Banjarmasin. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Ismawan (2016) yang menyebutkan bahwa individu dengan fear of 

failure merasa tidak yakin akan dirinya, biasanya meliputi perasaan 

tidak cukup pintar atau tidak cukup baik, padahal motivasi 
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berprestasi adalah salah satu bentuk dari komponen orientasi 

kepribadian yang meliputi tujuan, nilai-nilai, keyakinan dan larangan 

yang berhubungan dengan kepribadian diri. 

Ketiga adalah korelasi antara aspek ketakutan akan 

mengecewakan orang yang penting bagi individu tersebut dengan 

motivasi berprestasi menunjukkan nilai r x3y = - 0,760 dimana p < 

0,01. Artinya, aspek ketakutan akan mengecewakan orang yang 

penting bagi individu tersebut memiliki korelasi negatif yang 

signifikan dengan motivasi berprestasi pada atlet Lemkari 

Banjarmasin. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hidayah (2012) 

menyebutkan bahwa individu sering merasa tertekan karena tuntutan 

dan harapan dari orang tua atau orang-orang yang penting bagi 

dirinya. Individu yang terjebak dalam situasi penuh tuntutan ini 

sering takut pada kritik dan kegagalan serta cemas terhadap 

kesuksesan. Ketakutan akan semakin besar apabila individu 

sebelumnya bisa mencapai kesuksesan yang secara otomatis akan 

meningkatkan harapan orang tua atau orang-orang terdekat mengenai 

kesuksesan selanjutnya. Individu akan beranggapan bahwa kasih 

sayang dan hadiah dari orang tua tergantung pada prestasi-prestasi 

yang  dicapai sehingga memengaruhi motivasi berprestasinya juga. 

Keempat adalah korelasi antara aspek ketakutan akan hilangnya 

pengaruh sosial dengan motivasi berprestasi menunjukkan nilai r x4y = 

- 0,735 dimana p < 0,01. Artinya, aspek ketakutan akan hilangnya 

pengaruh sosial memiliki korelasi negatif yang signifikan dengan 

motivasi berprestasi pada atlet Lemkari Banjarmasin. Seperti pada 
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penelitian Nelson dan DeBacker (2008) yang mneyebutkan bahwa 

remaja yang dianggap dihargai dan dihormati oleh teman sekelas lebih 

cenderung melaporkan motivasi berprestasi yang baik. Laporan 

motivasi berprestasi juga terkait dengan memiliki persahabatan yang 

berkualitas baik dan sahabat yang menghargai. Artinya, bila seorang 

individu memiliki pengaruh sosial yang baik dengan lingkungannya, 

maka individu tersebut akan memiliki motivasi berprestasi yang baik 

pula. Individu dengan fear of failure merasa takut jika kehilangan 

pengaruh sosial dan akan berdampak pada motivasi berprestasinya 

menjadi rendah. 

Kelima adalah korelasi antara aspek ketakutan akan 

ketidakpastian masa depan dengan motivasi berprestasi menunjukkan 

nilai rx5y = - 0,821 dimana p < 0,01. Artinya, aspek ketakutan akan 

ketidakpastian masa depan memiliki korelasi negatif yang signifikan 

dengan motivasi berprestasi pada atlet Lemkari Banjarmasin. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Valentino dan Sulistyarini (2007) 

menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara sikap optimisme 

masa depan dengan motivasi berprestasi. Semakin tinggi sikap 

optimisme akan masa depan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula 

motivasi berprestasinya. Hal ini berlawanan dengan individu yang 

memiliki fear of failure, ia akan merasa takut atau pesimis dengan 

ketidakpastian masa depannya sehingga berdampak pada motivasi 

berprestasinya rendah. 

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa terdapat 

kelemahan-kelemahan. Pertama adalah penggunaan try out terpakai, 
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sehingga item-item yang valid bercambur dengan item-item yang 

gugur serta kalimat-kalimat yang kurang dipahami oleh subyek juga 

tidak diperbarui sehingga dapat memengaruhi hasil penelitian. Kedua 

adalah waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan setelah para atlet 

karate selesai berlatih. Waktu yang sudah sangat malam dan dengan 

kondisi fisik yang lelah membuat situasi kurang kondusif saat 

pengisian skala penelitian sehingga jawaban yang diberikan kurang 

sesuai dengan keadaan subjek yang sebenarnya. Ketiga adalah tingkat 

bias yang tinggi pada hasil korelasi rxy = - 0,895. Fear of failure 

memberikan sumbangsih sebesar 80,2 % sebagai variabel tunggal 

yang memengaruhi motivasi berprestasi.  

Hasil tersebut kemungkinan menunjukkan adanya tumpang 

tindih, padahal masih banyak faktor lain yang mempengaruhi motivasi 

berprestasi pada individu. Hasil korelasi yang tinggi juga disebabkan 

oleh adanya aspek yang mengukur hal serupa, seperti pada aspek 

ketakutan akan ketidakpastian masa depan pada fear of failure dengan 

aspek beriorientasi sukses pada motivasi berprestasi. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat bias hasil 

penelitian adalah social desirability (Widhiarso, 2011). Menurut 

Sjostrom dan Holst (Widhiarso, 2011) Social desirability adalah 

respon individu terhadap  pertanyaan yang diberikan, dimana individu 

berusaha untuk meningkatkan kesamaan karakteristik yang ada di 

lingkungannya dan menurunkan karakteristik yang tidak diharapkan 

oleh lingkungannya. Pada diri atlet, tentunya mendapatkan tekanan 

atau tuntutan dari berbagai pihak untuk menjadi yang terbaik sehingga 
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sangat memungkinkan untuk melakukan social desirability tersebut. 

Paulhus (Widhiarso, 2011) juga menyebutkan bahwa social 

desirability adalah bentuk pertahanan diri individu ketika menghadapi 

situasi yang membuat dirinya tertekan. 


