
ABSTRAK 

 

Munauwaroh. 2012.  Hubungan Persepsi Terhadap Harapan Orang Tua Dengan 

Ketakutan Akan Kegagalan Pada Mahasiswa Psikologi UIN Malang Angkatan 

2008. Skripsi. Fakultas  Psikologi,  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Maulana  

Malik  Ibrahim  Malang.  

Pembimbing: Ali Ridho, M.Si 

 

Kata Kunci : persepsi terhadap harapan orang tua, ketakutan akan kegagalan. 

 

Mahasiswa banyak dihadapkan pada tuntutan maupun harapan dan 

tekanan dari lingkungannya termasuk tekanan akademik. Tuntutan dan tekanan 

dari berbagai pihak, khususnya orang tua dapat menyebabkan kecemasan dan 

ketakutan pada mahasiswa. Ketakutan yang berlebihan akan membentuk penilaian 

negatif terhadap kemampuan diri sendiri dalam menyelesaikan masalah, sehingga 

mengakibatkan mahasiswa mengalami kegagalan. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui  tingkat  persepsi mahasiswa 

terhadap harapan orang tua pada mahasiswa fakultas Psikologi UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang angkatan 2008; 2. Mengetahui tingkat  ketakutan akan 

kegagalan mahasiswa fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

angkatan 2008; 3. Mengetahui besarnya sumbangan persepsi terhadap harapan 

orang tua dengan ketakutan akan kegagalan pada mahasiswa fakultas Psikologi 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2008 

Metode analisa data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

diskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2008, sejumlah 125 mahasiswa. Metode 

pengumpulan data menggunakan metode skala psikologi, yaitu skala persepsi 

terhadap harapan orang tua yang terdiri dari 8 aitem (α = 0,646) dan  skala 

ketakutan akan kegagalan yang terdiri dari 7 aitem (α = 0,743).  

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis korelasi Product 

Moment Pearson menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

variabel Persepsi Mahasiswa dengan Ketakutan Mahasiswa, hal ini berdasarkan 

nilai signifikansi dari korelasi tersebut lebih kecil daripada α (0,05), sehingga Ho 

ditolak, dan dapat diambil kesimpulan bahwa Persepsi Mahasiswa berhubungan 

dengan Ketakutan Mahasiswa. Nilai Korelasi Product Moment Pearson tersebut 

adalah positif, atau dapat diartikan, apabila persepsi mahasiswa tentang harapan 

orang tua  meningkat, maka ketakutan akan kegagalan dalam diri mahasiswa juga 

semakin tinggi, tapi apabila persepsi mahasiswa tentang harapan orang tua  

mengalami penurunan, maka ketakutan akan kegagalan dalam diri mahasiswa 

juga semakin rendah. 

 

 

 

 

 


