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A B S T R A K S I 


Laila Saleh. 078811813. Studi Korelasi Antara Kepercayaan 
Diri (Se1 f-Confidence) dengan Ketakutan Akan Kesuksesan 
(Fear of Success) pada Mahasiswi Jurusan Psikologi 
FISIP Universitas Airlangga, 1993. 

Semakin pesatnya pertumbuhan tekno1ogi dan pemerataan 
pend i d i kan member i kan kesempa tan pada wan ita un t uk i ku t 
berperan da1am pembangunan. Ironisnya, kesempatan yang 
sangat baik untuk mengembangkan diri ini tidak se1amanya 
dimanfaatkan dengan baik oleh kaum wanita. Ada wanita
wani ta yang t idak mau menunjukkan kemampuannya untuk 
mencapai suatu prestasi yang baik. Salah satu sebabnya 
ada1ah karena mereka memi1iki kecenderungan untuk cemas, 
bahwa apabi1a mendapatkan kesuksesan, maka mereka akan 
menemui konsekuensi-konsekuensi negatif, seperti adanya 
kecemburuan, eksp10itasi dan lain-lain. Hal ini nantinya 
akan dapat menghambat kaum wanita untuk berprestasi. Ada 
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecenderungan 
untuk takut sukses ini. Salah satu hal yang diduga 
mempunyai kore1asi dengan ketakutan akan kesuksesan ini 
ada1ah kepercayaan diri, yaitu salah satu ciri kepribadian 
manusia yang mengandung arti keyakinan akan kemampuan 
diri sendiri, sehingga seseorang tidak1ah per1u 
membandingkan dengan orang lain, tetapi tetap to1eran, 
bertanggung jawab, optimis, dapat bekerja secara efektif, 
berani mengambi1 keputusan serta memi1iki rencana tentang 
masa depannya. 

Me1a1ui pene1itian uji hipotesis (explanatory research) 
yang berupaya untuk mene1iti ada - tidaknya korelasi 
negatif yang signifikan antara kepercayaan diri (self
con f i dence) sebaga i var i abe 1 X dengan ke t aku tan akan 
kesuksesan (fear of success) sebagai variabe1 Y, 
pene 1 i t i an yang d 1 kenakan pada popu las i se 1uruh 
mahas1swi Psikologi, ya1tu sejum1ah 230 orang dan dengan 
teknik simple random sampl ing (acak sederhana) dipero1eh 
sampe1 sebanyak 175 orang mahas1swi 1ni menggunakan 
kues i oner sebaga i ala t ukurnya. Kemud 1an, d i 1akukan uj i 
validitas dengan teknik internal concistency serta 
re1iabi1itas dengan teknik keandlfllan Hoyt, untuk se1an
jutnya diana1is1s dengan menggunakan teknik kore1asi 
product moment dari Karl Pearson, sete1ah sebelumnya 
d11akukan uji linieritas dan norma1itas sebaran dengan 
bantuan Paket Se1'1 Program Statistik (SPS) oleh Sutrisno 
Hadi & Seno Pamardiya.nto, 1993. 
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Dari data hasil penelitian ditemukan bahwa dari 79 item 
variabel kepercayaan diri, 7 diantaranya gugur sehingga 72 
item lainnya dinyatakan valid, sementara pada variabel 
ketakutan akan kesuksesan yang terdiri atas 54 item 
kesemuanya dinyatakan valid pada tara! signifikansi 0.05. 

Dari UJl reliabilitas, diperoleh data bahwa variabel 
kepercayaan diri memiliki koefisien reliabilitas sebesar 
0.922 sementara variabel ketakutan akan kesuksesan 
memiliki koefisien reliabilitas sebesar 0.916. Dari uji 
normalitas sebaran dan linieritas, diperoleh data bahwa 
untuk kedua variabel sebarannya normal dan hubungannya 
linier. Dengan teknik analisis product-moment dari 
Pearson, dinyatakan bahwa koefisien korelasi antara kedua 
variabel adalah sebesar - 0.641. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa antara 2 variabel yang ditelit'i terdapat 
korelasi yang sangat signi!ikan, dengan arah yang negatif. 

Berdasar data yang telah didapat dapatlah ditarik 
kesimpulan bahwa Ho (hipotesa nihi I) yang berbunyi "Tidak 
ada korelasi negatif yang signifikan antara kepercayaan 
d i r i dengan ke taku tan akan kesuksesan pada mahas i swi 
Jurusan Psikologi FISIP Universitas Airlangga, ditolak dan 
dengan demikian, Ha (hipotesis alternatif) yang berbunyi 
"Ada korelasi negatif yang signifikan antara kepercayaan 
diri dengan ketakutan akan kesuksesan pada mahasiswi 
Jurusan Psikologi FISIP Universitas Airlangga ", diterima. 
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