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Perlllasalahan pokok yang diajukan da1alll pene1itian ini 

ada1ah : Apakah Ada Hubungsu: Tingkat Keoenderungen Depresi 
dengan Indeks Prestasi Hahasiswa Psiko1ogi Unair ? 

Dari kerangka teoritik dapat dirullluskan hipotesis seba
gai beriku t : Ada hubungan an tara tingka t kecenderungen 
depresi dengan indeks prestasi lIlahasiswa Psiko1ogi Unair. 

Untuk lIlelllbuktikan hipotesis ini secara elllpirik, lIlahasis
wa Psiko1ogi Universitas Air1angga dialllbil sebagai popu1asi 
pene1itian. Pene1itian tidak di1akukan terhadap se1uruh 
subyek da1alll popu1asi tetapi di1akukan secara salllpling. 
Sebagai subyek pene1itian dialllbil 106 lIlahasiswa angkatan 
1991, 1992 dan 1993. 

Pengulllpulan data di1akukan dengan lIlenggunakan Beck 
Depression Inventory untuk lIlengungkap kecenderungan tingkat 
depresi. Sedangkan untuk lIlengetahui Indeks Prestasi Hahasiswa 
digunakan lIletode dokulllentasi. 

Untuk lIlenguji signifikansi ada/tidaknya hubungan an tara 
tingkat kecenderungan depresi dengan indeks prestasi diguna
kan tehnik Product HOlllent dari Pearson. Perh i tiungen di1akukan 
dengan bantuan lIlodu1 Seri Program Statistik (SPS) dari Su
trisno Hadi dan Seno Pesuu-di yun t o , Versi IBH/IN, Hak Cipta 
(c) 1995. 

Dari hasi1 ana1isis data dipero1eh r=-0.176, dengan 
pe1uang ra1at p=O.068. Dengan delllikian dapat disilllpulkan 
bahwa tidak ada hubungan yang signifikan an tara tingkat 
kecenderungan depresi dengan indeks prestasi pada lIlahasiswa 
Psiko1ogi Universitas Air1angga. Sehingga hipotesis yang 
lIlenyatakan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat ke 
cenderungan depresi dengan indeks prestasi lIlahasiswa Psiko1o
gi Unair tidak dapat dibuktikan secara elllpirik. 
Hal ini dapat terjadi karena hasil pengukuran Beck Depression 
Inventory neaun.iukken behv« tingkat kecenderurutsn depresi 
lIlereka rata-rata relatif lIlasih da1alll taraf batas-batas nor
lIla1. Heskipun ada juga beberapa lIlahasiswa yang nenun.iukken 
t instks t: keoenderungnn depresi yang tinggi, nesum karena 
adaptabi1itas para lIlahasiswa dengan to1eransi frustrasi yang 
lIlellladai lIlaka capaian indeks prestasi yang dirasa kurang opti
lIla1 be1ulll dirasakan seb~ai suatu kegaga1an. 
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