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 Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di  jenjang lembaga 

perguruan tinggi, dimana tugas mereka yang paling utama yaitu  dituntut untuk 

memiliki kemandirian dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas akademik 

yang telah ditetapkan, guna mencapai kompetensi kelulusan yang di harapkan 

oleh almamaternya. Tugas akademik mahasiswa diantaranya adalah tugas mata 

kuliah yang harus diselesaikan tepat waktu, pencapaian beban studi, praktikum, 

PKLI dan skripsi. Proses penyelesaian skripsi  tidaklah  mudah, tentu banyak 

kendala yang akan dihadapi. Mulai dari penentuan judul, pembuatan proposal 

sampai pada akhirnya nanti penyelesaian penulisan skripsi. Kendala-kendala yang 

dihadapi saat mengerjakan skripsi akhirnya dapat menyebabkan mahasiswa  

merasa stres, pesimis, mereka tidak yakin dengan dirinya sendiri. Karena pada 

kenyataannya mahasiswa seringkali dihantui pikiran-pikiran negatif mengenai 

skripsi. Kebanyakan mahasiswa hanya menimbun pikiran-pikiran negatif tersebut 

tanpa berusaha untuk mencari jalan keluar. 

 Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tingkat dukungan sosial 

mahasiswa psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam menyelesaikan 

skripsi, (2) untuk mengetahui tingkat optimisme mahasiswa psikologi UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang dalam menyelesaikan skripsi, (3) untuk 

mengetahui adakah hubungan antara dukungan sosial dengan optimisme pada 

mahasiswa psikologi UIN Maulana Malik Irahim Malang dalam menyelesaikan 

skripsi. 

 Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Instrumen yang digunakan 

yaitu skala dukungan sosial dan skala optimisme yang disebaran kepada 93 subjek 

penelitian. Skala dukungan sosial terdiri dari 34 aitem dan skala optimisme terdiri 

dari 26 aitem. Analisa data yang digunakan adalah korelasi product moment. 

 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial diperoleh 

presentase tinggi 16,1%, sedang 63,4%, dan rendah 20,4%. Untuk optimisme 

diperoleh hasil presentase tinggi 22,6%, sedang 59,1% dan rendah 18,3%. Hasil 

kolerasi variabel adalah     0,769 p = 0,000, yang artinya hipotesis dalam 

penelitian ini diterima. Terdapat hubungan positif antara dukungan sosial dengan 

optimisme. Semakin tinggi dukungan sosial yang diterima mahasiswa semakin 

tinggi pula optimismenya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah dukungan 

sosial yang diterima mahasiswa semakin rendah optimismenya. 
 


