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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Tingkat persepsi terhadap harapan orang tua  

Dari hasil analisa data penelitian pada mahasiswa fakultas 

Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, diketahui bahwa 

tingkat persepsi mahasiswa terhadap harapan orang tua adalah 

sedang, artinya bahwa mahasiswa psikologi mempersepsikan bahwa 

orang tua menaruh cukup harapan terhadap kesuksesan mereka. Hal 

ini didapat dari data bahwa sebanyak 4 mahasiswa (8%) memiliki 

persepsi yang rendah tentang harapan orang tua, kemudian sebanyak 

43 responden (86%) memiliki persepsi sedang tentang harapan orang 

tua dan 3 responden (6%) memiliki persepsi tinggi tentang harapan 

orang tua.  

2. Tingkat ketakutan akan kegagalan 

Selanjutnya dari hasil penelitian, didapat bahwa tingkat  

ketakutan akan kegagalan mahasiswa fakultas Psikologi UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang  adalah tergolong sedang. Hal ini 

didapat dari data 3 mahasiswa (6%) memiliki ketakutan rendah, 

kemudian 44 responden (88%) memiliki ketakutan tinggi dan 
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sebanyak 3 mahasiswa (6%) memiliki ketakutan tinggi terhadap 

kegagalan. 

3.  Hubungan antara Persepsi terhadap harapan orang tua dengan 

ketakutan akan kegagalan pada mahasiswa psikologi  

Jadi kesimpulan dari Penelitian ini adalah, bahwa ada 

hubungan antara persepsi terhadap harapan orang tua dengan 

ketakutan akan kegagalan, hal ini berdasarkan kaidah pengambilan 

keputusan bahwa Apabila p-value < α (0,05) maka H0 ditolak. Nilai 

signifikansi dari korelasi tersebut adalah α (0,03) lebih kecil daripada 

α (0,05), maka H0 ditolak dan H1 diterima (Terdapat hubungan antara 

Persepsi Mahasiswa dengan Ketakutan Mahasiswa).  

 

B. Saran 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

dan memperkaya khasanah ilmiah dalam lingkup psikologi pendidikan 

tentang pengaruh antara persepsi mahasiswa terhadap harapan orang tua 

dengan prestasi belajar. 

1. Bagi Mahasiswa  

Bagi Mahasiswa Informasi mengenai persepsi mahasiswa 

terhadap harapan orang tua dengan ketakutan akan kegagalan 
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diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami dirinya sendiri 

dan menerapkan strategi yang tepat untuk mencapai kesuksesan. 

2. Bagi Orang Tua 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan 

masukan kepada orang tua sebagai bahan pertimbangan untuk 

memberikan dukungan sesuai dengan kemampuan anak dalam belajar, 

bertindak dan mengambil keputusan dalam kehidupan. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, terutama yang tertarik dengan 

permasalahan yang sama, diharapkan untuk mengkaji masalah ini 

dengan jangkauan yang lebih luas, dengan menambah atau 

mengembangkan variabel yang belum terungkap dalam penelitian ini. 

 


