
xv 
 

ABSTRAK 
Khered, M. Mahdi. 2012.Hubungan Internalisasi Nilai-Nilai Ulul Al-Bab Dengan 

Regulasi Diri Pada Mahasiswa Semester II Fakultas Psikologi 
Universitas  Islam Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim  Malang.  

Pembimbing:  Dra. Siti Mahmudah, M.Si 
Keyword: Internalisasi Nilai-Nilai Ulul Al-Bab. Regulasi Diri 

 
 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai ciri 

khas yakni kampus yang berulul al-bab. sosok manusia ulul al-bab yaitu manusia 
yang mampu mengedapankan dzikir, fikr, dan amal shaleh. Dalam konteks 
pendidikan di Universitas Islam Negeri Malang, para mahasiswa adalah mereka 
yang mempunyai empat pilar kekuatan dalam menjalani kehidupanya. Keempat 
pilar tersebut adalah kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan 
kematangan profesional. 

Penelitian  ini  dilakukan  pada  mahasiswa  baru  Fakultas  Psikologi  UIN 
Maliki Malang,  dengan  tujuan:  (1) Untuk mengetahui tingkat internalisasi nilai-
nilai ulul al-bab mahasiswa semester II Fakultas Psikologi Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (2) Untuk mengetahui tingkat self 
regulation mahasiswa semester II Fakultas Psikologi UIN Maliki Malang. (3) 
Untuk mengetahui apakah ada hubungan internalisasi nilai-nilai ulul al-bab 
dengan regulasi diri pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional dengan 
internalisasi nilai-nilai ulul al-bab sebagai variabel bebas dan regulasi diri sebagai 
variabel terikat. Teknik korelasi Product Moment digunakan untuk menguji 
hubungan internalisasi nilai-nilai ulul al-bab dengan regulasi diri. Kemudian 
mengkategorisasikan tingkat internalisasi nilai-nilai ulul al-bab dan regulasi diri 
dengan menentukan mean dan standar deviasi terlebih dahulu. Subyek penelitian 
adalah mahasiswa angkatan 2011 Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan menggunakan  acak proporsional 
yaitu populasi dikategorikan dalam kelompok yang memiliki strata yang sama. 
Dalam penelitian masing-masing di bagi atas jenis kelamin laki-laki dan 
perempuan. Laki-laki dari jumlah populasi diambil 40%, dan perempuan dari 
jumlah populasi diambil 40%. terdiri dari jumlah keseluruhan 157 mahasiswa 
teridri dari 120 perempuan dan 37 laki-laki. Jumlah sampel 63 responden. 

Hasil penelitian menunjukkan 69,8%, mahasiswa mempunyai tingkat 
internalisasi terhadap nilai-nilai ulul al-bab tinggi, dan 30,2%, mahasiswa 
mempunyai tingkat internalisasi terhadap nilai-nilai ulul al-bab sedang , 0% 
mahasiswa mempunyai tingkat internalisasi terhadap nilai-nilai ulul al-bab 
rendah. Kemudian regulasi diri  terbagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama 
memiliki prosentase 79,4% mahasiswa mempunyai  tingkat regulasi diri Tinggi, 
kategori kedua yakni 20,6% mahasiswa mempunyai tingkat Regulasi Diri sedang, 
dan kategori ketiga 0% mahasiswa mempunyai  tingkat Regulasi Diri rendah.  Jadi 
dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat internalisasi terhadap nilai-nilai 
ulul al-bab  semakin tinggi pula tingkat regulasi mahasiswa Fakultas Psikologi 
semester II.hasil uji korelasi product moment antara internalisasi nilai-nilai ulul 
al-bab dengan regulasi diri diperoleh data sebesar rxy 0,658. dengan sig =0,000 < 
0,05. Hal ini menunjukkan hubungan yang signifikan.  


