
i 
 

ABSTRAK 

 

Anrila (2016): Hubungan Pemahaman Metodologi Penelitian Dengan 

Kecemasan Menghadapi Penulisan Skripsi Mahasiswa  

Jurusan Bimbingan Konseling IslamDi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

 

Kecemasan adalah suatu keadaan perasaan takut serta khawatir terhadap sesuatu 

yang belum jelas dimana individu merasa tidak mampu, merasa lemah untuk 

bersikap dan bertindak secara rasional sesuai dengan yang semestinya. 

Kecemasan mahasiswa dalam menghadapi penyusunan skripsinya akan 

memunculkan kecemasan dalam bentuk, yaitu secara kognitif, psikologis, dan 

juga fisiologis. Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu yang 

membicarakan seperangkat metode atau langkah-langkah dalam penelitian yang 

sistematis untuk mendapatkan data permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis 

untuk pemecahan permasalahan. Salah satu kekuatan sebuah karya tulis ilmiah 

seperti skripsi adalah pada penguasaan terhadap Metodologi dalam penelitian. 

Dengan menguasai metodologi penelitian, maka pekerjaan menulis skripsi 50% 

sudah dikatakan selesai. Namun kenyataannya masih banyak mahasiswa yang 

menyatakan kurang menguasai bagaimana menentukan metode-metode penelitian 

yang sesuai dengan penelitian skripsinya. Banyak mahasiswa yang sedang 

menyusun skripsi menghindar dari penulisan skripsi, menunda penulisan skripsi 

karena merasa tidak mampu, takut gagal dalam penelitian skripsi, sehingga 

mahasiswa menunda-nunda penulisan skripsi. Adapun rumusan masalah adalah 

“Apakah Terdapat Hubungan Pemahaman Metodologi Penelitian Dengan 

Kecemasan Dalam Menghadapi Penulisan Skripsi Mahasiswa  Jurusan Bimbingan 

Konseling Islam Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau”. Populasi 

dan sampel penelitian ini adalah Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam angkatan 

2012/2013 berjumlah 73 orang. Penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu 

mengumpulkan data dengan menggunakan angket. Lalu data diolah dengan 

menggunakan bantuan SPSS Versi 17.00. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa adanya Hubungan yang kuat antara Pemahaman Metodologi Penelitian 

dengan Kecemasan Menghadapi Penulisan Skripsi Mahasiswa  Jurusan 

Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riauberdasarkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,715 pada  sig.(1-tailed) = 

0,000, ternyata Sig < 0,05 (0,000 < 0,05) maka Ha di terima dan Ho ditolak. 

Besaran nilai korelasi yang ada pada tabel interprestasi product moment 0,600 – 

0,799 menunjukkan hubungan yang kuat.  
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